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 Political  سياسی

  
   -عابد سارا نوشتۀ

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٧ سپتمبر ٢١

 دوم فصل

 ميانه خاور در واشنگتن ِجمعی سازی ثبات بی سالح ُکردھا،

  

  مستقل نگار روزنامه و سياسی مفسر

 

  ايران سازی ثبات بی برای امريکا متحدۀ اياالت و داعش اسرائيل، ھای تالش :"ُکرد رابط"

 تحريف شکل به را سازمانھا اين او ديدگاه از .دھد می ادامه ُکرد سازمانھای برخی نقش دربارۀ را خود تحليل عابد سارا

 کل نمايندۀ ۀمثاب به بزرگ ميانۀ خاور ايجاد برای جنگ انداز چشم در تا اند گذاشته نمايش به صحنه جلو در آميزی

 .کنند جلوه سوريه ُکردھای جامعۀ

 ٢٠١٧ مبرسپت ٠٣ولتر شبکۀ

 

 تبديل سپس و .دش نزديک ايران شاه و واشنگتن به )بارزانی مسعود پدر( بارزانی مصطفی مال سرد، جنگ کوران در
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 Meir آميت ماير ژنرال و )خارجه امور وزير( Abba Eban ِابن آبا با را او تصوير اين در .موساد مأمور به شد

Amit )بينيم می )موساد رئيس. 

  

 اسرائيل با ُکردھا پيوند

 ،1960 سالھای از کم دست .است رسيده ای يافته توسعه مرحلۀ به داری معنی شکل به ھا اسرائيلی و ُکردھا مناسبات

 عليه ترفند ۀمثاب به روند اين .است کرده عرضه نظامی آموزش و امنيتی مددکاری ُکردھا به فصلی شکل به اسرائيل

 عرب کشور دو اتحاديۀ عليه جنگ دو در اسرائيل که حالی در کند، ايجاد مشغله او برای تا شد گرفته خدمت به صدام

 نزديک يکديگر به نسبت را ُکرد و اسرائيل پيوند پيش از بيش يک ھر مشکالت و متقابل درک ولی بود، درگير ھمسايه

 قيمت ارزان تدارک .است يافته ادامه امروز تا امنيتی ِھمکاری اين که دھد می نشان امر ظواھر ھمۀ .کرد تقويت و

 اربيل حقير بودجۀ به بلکه کند می تقويت را شان اقتصادی پيوندھای فقط نه اسرائيل برای کردستان منابع از نفت ذخيرۀ

 حال در پيوسته که ست ای منطقه در کردستان روی ژيکيسترات گذاری سرمايه حال عين در که رساند می ياری نيز

  .برد می سر به تحول

 .ھستند ُکردھا ژنتيکی شناسی تبار ديدگاه از يھوديھا به قوم نزديکترين ،(1) عبری دانشگاه در اخير تحقيقات اساس بر

 ھمآھنگی درً کامال بزرگ اسرائيل ايجاد طرح جانبی شکل به و پيمانند ھم سوريه دشمن بدترين يعنی اسرائيل با ُکردھا

 Oded Yinon ينون اوديد ديدگاه از "بزرگ اسرائيل" طرح .(2) کند می تطبيق "کردستان" ايجاد برای ُکردھا طرح با

 سطح در تسلط طرح در اساس اين بر و کنند استفاده ھمسايه کشورھای تجزيۀ برای ُکردھا از که کند می ايجاب ًاکيدا

 آن به و کنند می تعبير نازلی سطح در را اتحاد اين ُکردھا که بدانيم است جالب .(3) باشند داشته شرکت منطقه وسيع

  .نگرند می مستقل کردستان ايجاد يعنی شان نھائی ھدف تحقق سوی به بيشتر گام يک ۀمثاب به فقط

 خشونتھای با مناسبات اين کل .دارند قديمی بسيار پيوندھای اسرائيل با منطقه در ُکرد اصلی سياسی ھای گروه ھمۀ

 ترکيه در کردستان کارگران حزب از .است تنگاتنگ پيوند در نيز ھا آشوری و ھا ترکمن ھا، عرب عليه قومی وخيم

PKK  دموکراتيک اتحاد حزب تا YPG خلق مدافع واحد و YPG پژاک کردستان آزاد حيات حزب و  سوريه در   

PJAK  کردستان اقليم حکومت( طالبانی-بارزانی مافيائی رژيم آنھا، مشھورترين تا ايران درGRK( در پيشمرگان 

 يا اسالمی امارات( داعش به بغداد در عراق دولت تضعيف برای اربيل که نيست شگفتی جای نتيجه، در .عراق شمال

 در آويو تل برای کننده استتار نقاب جزه ب چيزی اربيل که بريم می پی وقتی و .(4) بدھد افزار جنگ )اسالمی دولت

 .شود می روشن برايمانً کامال ستراتيژی اين نيست، عراق

 داده افزار جنگ داعش با درگيريھايشان از پيش حتا )پيشمرگان( کردستان اقليم حکومت به اسرائيل که رسد می نظره ب

 کردستان اقليم حکومت از اسرائيل اقتصادی، ستراتيژی ديدگاه از .(5) است داشته عھده به نيز را آنان نظامی زشآمو و

 نبود آن خريد به حاضر کشوری ھيچ که حالی در آورد، عمل به حياتی پشتيبانی 2015 سال در کردستان نفت خريد با

 ھورامی آشتی کردستان اقليم حکومت طبيعی منابع وزير حتا .بود کرده تھديد قضائی پيگرد به را خريداران عراق زيرا

 دارد وجود موضوع اين پيرامون که ھائی نگرانی دليل بهً غالبا کردستان نفت که است گفته و کرده دئيتأ را معامله اين

 .شود می صادر اسرائيل به

 را ايرانی مخالفان اسرائيلی ّسری رانمأمو که کرد دئيتأ و داد گزارش فرانسوی روزنامۀ فيگارو ،2012 جنوری  در

 در اسرائيل ترتيب اين به .(6) دھند می آموزش و کنند می استخدام عراق کردستان منطقۀ در ّسری ھای اردوگاه در

 که کرد کشف پست واشنگتن بعد، سال يک .کند می پيدا دست گوش و چشم به سوريه و عراق ايران، در ُکردھا با اتحاد
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 ترکيه در موساد اعضای با ًظاھرا که اسرائيلی جاسوسی شبکۀ يک فعاليت دربارۀ ايران مخفی ھای سسروي به ترکيه

 .دارد ادامه امروز تا ترکيه و اسرائيل بين ثبات بی وضعيت اين .(7) است کرده رسانی اطالع اند داشته ديدار

 

 پيوندند می ُکرد آرمان به غربی کارکشتۀ سربازان

 تشکيل را گرائی فرقه افراطی جريانھای YPG خلق مدافعان بريگاد آن سوری شاخۀ و PKK کردستان کارگران حزب

 احزاب .کنند می درک ناموزونی ايدئولوژيک مخلوط در را ُکرد ناسيوناليسم و لنينيسم فمينيسم، مارکسيسم، که دھند می

 اوجاالن عبدهللا .کنند می استفاده شکيالتشانت به افراد جذب برای تبليغاتی ابزار ۀمثاب به فکری ھای شيوه اين از ُکرد

 Murray پوکچين مورای از نامد می "دموکراتيک کنفدراليسم" که را خود فلسفۀ کردستان کارگران حزب رھبر

Bookchin  است گرفته الھام. 

 اینيروھ از مھمی بخش باشد می PKK کردستان کارگران حزب ھای شاخه از يکی که YPG خلق مدافعان بريگاد

 نزد سوريه دموکراتيک نيروھای غرب، سياسی پشتيبانی به .دھد می تشکيل سوريه در را FDS سوريه دموکراتيک

 که اين وجود با و شدند آنان طرفدار ای العاده فوق شمار نيز غربی کارکشتۀ سربازان بين و کردند اعتبار کسب مردم

 ابزارھای ترين کارا از يکی .اند پيوسته آنان صفوف به نبرد برای ند، ابرخوردار رفاه از خودشان کشورھای در

 ترفندی چنين .است مبارز چريک نمايۀ در فريبنده ِروی زيبا مبارزان و جوان دختران از استفاده ُکردھا نزد مارکتينگ

 .برسند شھرت به و بيايد بيرون سايه از آرمانشان که شد موجب

 : مترجم( .ببينيد را Helly Luv لوو ھلی کرد خوانندۀ با سوريه در دُکر مبارز زنان دربارۀ BBC سی بی بی گزارش

 )ست ايرانی ُکرد البته خانم دختر اين

 پرسشی که آن بی ست، آدمکشی و ربايش به ارتکاب چگونگی نشده، مطرح گزارشات اين در که موضوعی ولی

 .کنيم مطرح مخدر مواد قاچاق دربارۀ

 اين .کند متوقف را صغير کودکان ربودن که خواھند می مصرانه PKK کردستان کارگران حزب از ُکرد ھای خانواده

 که روزی يعنی شد، شروع 2011 اپريل 23 در کردستان کارگران حزب دسته ب کودکان ربودن مورد در رويدادھا

 ترکيه غرب در را تعطيل روز کودکان که حالی در .گرفت جشن را کودک روز و ملی استقالل روز مين 91 ترکيه

 .ربود را ساله 16 تا 14 آموز دانش 25 دياربکر استان در ليجه منطقۀ در کردستان کارگران حزب گرفتند، می جشن

 نخستين Bockum بوچوم خانوادۀ ربوده، گذشته ماه 6 طی را کودک 330 از بيش کردستان کارگران حزب گرچه

 گيری پس باز خواھان آميز صلح و نشسته تظاھرات اب و زدند چادر حزب مرکز مقابل که بودند منطقه در خانوداه

 دقيق جزئيات با آغاز از را رويداد اين يتورالمان .شد بازگردانده اش خانواده به مه 4 روز سينان .شدند فرزندشان

  .(8)است داده گزارش

 و PKK انکردست کارگران حزب است، داده توضيح اش مقاله در Bebyin Somuk سوموک بين بی که گونه ھمان 

  :است نوشته او .(9) است سوريه و ترکيه در کودکان ربودن حال در ھمچنان PYD دموکراتيک اتحاد حزب

 بسيج با کردستان کارگران حزب ام، نوشته (Kebab and Camel) "کامل اند کباب" برای اين از پيش که ھمانگونه" 

 که کردستان کارگران حزب مبارزان از برخی .تاس کرده ارتکاب جنگی جنايت به واقع در سربازان کودک کردن

 کودکان اين که دھد می نشان روشنی به عکس .بودند کردستان کارگران حزب سربازان کودک از شدند تسليم ديروز

َنصيبين در که دھد می نشان را مبارز 25 (10) است کرده منتشر ترکيه ارتش که یئويدئو در .ندارند سال 16 از بيش ُ 

 ".اند شده تسليم
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 مبارزان اين که است داده گزارش و کرده منتشر مطالبی کردستان کارگران حزب مبارزان دربارۀ SouthFront سايت

 کرده دئيتأ ای بيانيه انتشار طی PKK کردستان کارگران حزب مبارزان فرماندھی" : (11) اند کشته را ترکيه سربازان

 مبارزان فرماندھی 2016 سال در بيانيه، ھمين اساس بر .اند کشته را ترکيه سرباز 160 مبارزان 2016 سال در است

 کرده ياد سوگند حال عين در گروه اين .دادند انجام ترکيه دولتی نيروھای عليه عمليات 115 کردستان کارگران حزب

  ".بخشيد خواھد تحقق آزادی در زندگی به و کرد خواھد خود آن از را پيروزی آينده سال طی که است

 از يکی بايک جميل" .(12) رساند می قتل به حقوقشان حفظ ّنيت به نيز را ُکردھا خود PKK کردستان کارگران بحز

  :است گفته چنين Firat (ANF) فيرات خبرگزاری با ای مصاحبه در کردستان کارگران حزب پايۀ بلند رھبران

 و کوه بين تفکيکی و يافت خواھد گسترش جا مهھ به بلکه شود، نمی محدود کوھستانی مناطق به گذشته مثل ما جنگ" 

 کرد اعالن بايک جميل تروريستی بيانيۀ ".رسيد خواھد بزرگ شھرھای به ما جنگ .داشت نخواھد وجود شھر و دشت

 ھمين و .گرفت خواھد ھدف را مدنی و شھری ومناطق نظامی غير شھروندان پيش از بيش کردستان کارگران حزب که

 شکل به که دولتی عليه گولن هللا فتح تروريستی فرقۀ FETÖ که روزی 2016 جوالی 15 از .داد روی که بود اتفاقی

 حملۀ دوازده کردستان کارگران حزب شد، روه روب شکست با البته که کرد کودتا بود شده برگزيده دموکراتيک

 شھروندان از قربانيان اين اکثر که دانست بايد و انجاميد نفر 319 شدن زخمی و نفر 21 مرگ به و داد انجام تروريستی

 ".بودند ُکرد

 پايۀ بلند مقامات با آی بی اف رئيس Robert Mueller مولر رابرت 2009 مبرنو 18 در" انستيتو واشنگتن گفتۀ به

 کردستان خلق کنگرۀ به که کردستان کارگران حزب دربارۀ متحده اياالت و ترکيه تالشھای بررسی برای ترکيه

Kongra Gel  نمود منتشر ای بيانيه آنکارا در متحده اياالت سفارت گردھمآئی، اين از پس .کرد ديدار دارد شھرت نيز 

 PKK کردستان کارگران حزب تروريستی سازمان عليه ترکيه تالشھای از ًقويا متحده اياالت مقامات که شد يادآور و

 سازماندھی تبھکاری و تروريسم عليه مشترک کار در کشور دو ھر جانبۀ دو مدت دراز تاريخ از و کنند می پشتيبانی

 ."آورد عمل به تجليل ای برجسته شکل به ملی فرا سطح در را شده

 پيشنھاد يعنی ُکرد، لۀأمس حل برای آنکارا اخير پيشنھاد وجود با که شد مطرح وضعيتی در ًمشخصا ھاصحبت  اين

 بين بازار وارد تروريستی سازمانھای از بسياری فزايندۀ قمصدا به کردستان کارگران حزب ،"دموکراتيک بازگشائی"

 کارگران حزب رھبران از نفر سه متحده اياالت داری خزانه وزارت ،2009 اکتبر در .است شده مخدر مواد المللی

 با کردستان کارگران حزب .کرد اضافه مخدر مواد خارجی قاچاقچيان فھرست به را PKK/Kongra Gel کردستان

 ۀمثاب به را آن متحده اياالت دولت که ست جھانی سطح در سازمانھا نادرترين از يکی کلمبيا انقالبی مسلح نيروھای

 .(13) است کرده شناسائی مخدر مواد قاچاق عرصۀ در خارجی تبھکار سازمان حال عين در و تروريستی سازمان

 2004 درسال که فکری اتاق( المللی بين کستراتيژي تحقيقات مؤسسۀ گزارش به و آيد، می بر امر ظواھر از آنچه

 تأمين برای اصلی منبع مخدر مواد قاچاق )International Strategic Research Organizationشده بنيانگذاری

 .کنيم جو و جست (14) يادداشت در توانيم می را گزارش اين جزئيات است، PKK کردستان کارگران حزب مالی

 سازمان يک از داد اجازه آنان به بود شده داده پوشش گسترده بسيار شکل به ھا رسانه رد که داعش عليه شان پيروزی

 در ًواقعا آنان آيا که بپرسيم بايد اين، وجود با .دارد نيز قدرت داعيۀ که شوند تبديل منطقه بازيگر به راديکال نظامی

 داعش عليه جنگ در که سوريه عرب تشار چرا ولی آری، ؟ اند يافته دست موفقيت به سوريه در داعش عليه جنگ

 .است نشده واقع تحسين و تمجيد مورد کردستان کارگران حزب اندازۀ به کرده عمل مؤثرتر خيلی
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 خلق مدافع واحدھای با تمريناتش دربارۀ ًاخيرا متحده اياالت ارتش ۀکارکشت سرباز ،Pato Rincon  رينکون پاتو

YPG  توجھش آنان مختاری خود خواست آغاز در گرچه .اندازيم می آنھا به نگاھی ھم با که نوشته مطالبی سوريه در 

 سابق شوروی اتحاد از متأثر که حالی در " : کند می کشف را گروه اين از ديگری چھرۀ زودی به ولی کرده جلب را

 در .داشت رواج ویشور در که انترناسيوناليسمی تا است ناسيوناليسم رنگ به بيشتر مارکسيسم به رويکردشان ھستند،

 می حرف مختار خود و آزاد کشوری از برخورداری حق از ًدائما بردم، می سر به آن در من که آموزشی اردوگاه

 آنان، مجاور فرھنگھای ھمۀ که اين ادعای با ديگر سوی از ولی .کنم پشتيبانی آن از توانستم می که موضوعی زدند،

 رسد، می نظره ب آور شگفت .کردند می جلوه ای مسخره شکل به اند فتهگر منشأ ُکرد فرھنگ از فارس و ترک عرب،

 نمايۀ سادگیب .اند نداشته مختاری خود کنند می مبارزه آن برای امروز که ای اندازه به وقت ھيچ ُکردھا که چون

 احمقانه آنان ارکسيستیم نظريۀ فقط نه ...ببينيم انترناسيوناليسم نقاب پشت توانستيم می را آنان مدعای پر ناسيوناليسم

 ".رسيد می نظره ب تر قواره بد خيلی ذھنيتشان در نيز فمينيسم تلقی طرز بلکه بود

 مدافعانشان و ُکردھا که داستانی چھارچوب در زيرا شد نخواھد منتشر سنتی ھای رسانه در ًمطمئنا مشاھدات اينگونه

 .گنجد نمی کنند می تعريف

 کارکشتۀ سرباز او است، خلق مدافع واحد ھای از غربی پشتيبانيھای از ديگر مونۀن يک Joe Robinson رابينسون جو

 به بازگشت محض به .(16) بازگشته کشورش به گروه اين کنار در نبرد ماه 5 از پس ًاخيرا و ست بريتانيائی و قديمی

 در و شد بريتانيا ارتش وارد سالگی 18 سن در او .شد بازداشت بزرگ منچستر ليسوپ توسط تروريستی حرکت اتھام

 جرم به بازداشت حکم صدور از پس او .بود کرده خدمت الکستر دو دوک رژيمان بطن در 2012 سال در افغانستان

  .کرد ترک را بريتانيا دادگاه، در حضور عدم

 

 .اند نگھداشته را داعش پرچم YPG خلق دافعم يگان رفقای که حالی در دست،ه ب اسلحه چپ سمت در رابينسون

 تفصيل به را متحده اياالت و ُکردھا اسرائيل، بين مناسبات داستان شود می ديده آنان پشت ديوار روی که کلماتی

 .کند می روايت
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 داعش با ھمگام سوريه دموکراتيک نيروھای

 متحدۀ اياالت با اتحاد در FDS سوريه يکدموکرات نيروی در شده بسيج ُکردھای که است اين تناقض آشکارترين 

 .دارند شرکت )داعش ضد عمليات رسمی کد نام  Operation Inherent Resolve( "راسخ ارادۀ" عمليات در امريکا

 Segey سوروويکين سرگئی گفتۀ به داده، جای خود در را ُکرد مسلح ھایواحد که ئیامريکا اتحاديۀ حال، عين در ولی

Surovikin  اسالمی دولت تروريست گروه مبارزان بردن بين از جایه ب" : سوريه در روسيه نيروھای ندۀفرما 

 ھزاران و دھاص قتل به متھم که تروريستھائی حذف جایه ب" ،".کنند ترک را رقه که دھد می اجازه آنان به )داعش(

 و بوده تبانی در داعش فرماندھان با دموکراتيک نيروھای و متحده اياالت رھبری به اتحاديه ھستند، سوری شھروند

 آنجا در سوريه دولت نيروھای که شوند سرازير مناطقی به تا کردند ترک را موضعشان کنند مقاومت که آن بی نيز آنان

  (17) ".برند می سر به

 تهداش ای مصاحبه سوريه در مسلح ھای گروه مسائل مورد در سوری کارشناس شعيب حسام با عربی زبان به سپوتنيک

 ھمين به و است مقايسه قابل النصره جبھۀ با FDS سوريه دموکراتيک نيروھای چرا که دھد می توضيح او و است

 :گفت سپوتنيک به شعيب حسام .(18) سوريه در اھدافشان زمينۀ در گونه

 آنان .کنند می عمل نقانو از خارج که کنيم می تلقی قانونی غير نظامی تشکالت ۀمثاب به را نيروھا اين ما سوريه، در " 

 سوريه ارتش با را شان فعاليتھای سوريه دموکراتيک نيروھای .ھستند داعش و النصره جبھۀ تروريست ھایواحد مانند

 ".کنيم می تلقی تروريست را آنان ما .کنند نمی ھمآھنگ

 چمار طی و شده تشکيل خلق مدافع ھایواحد YPG ُکرد نظاميان شبه از کلی طوره ب سوريه دموکراتيک نيروھای

  .(19)است کرده "فدراليزاسيون" اعالم نامد می "غربی کردستان" يا "روژاوا" که چيزی در  2016

 شھری يعنی کنند، ضميمه را رقه شھر که کرد خواھند تالش که اند کرده اعالن سوريه دموکراتيک نيروھای رھبران

  .کنند آزاد را شھر اين بتوانند که صورتی در .ھستند عربً اکثرا ساکنانش که

 اين آينده در آيد، فراھم شھر سازی ضميمه راه تا اند کرده آغاز رقه در عرب ھای توده عليه را قومی پاکسازی ُکردھا

 (20) .)شد خواھد تسخير بخوانيد( پيوست خواھد شده اعالم "فدراسيون" به شھر

 

 سوريه عرب ارتش نيروھای عليه دشمنی

 در را سوريه عرب ارتش به متعلق 22 سوخو افکن بمب شکاری يک متحده اياالت مایھواپي يک ،2017 جون 18 در

 نيروھای مواضع به ھواپيما که کرد اعالن متحده اياالت رھبری به اتحاديه .گرفت ھدف Tabqa طبقه شھر نزديکی

 اتحاديه، عضو اینيروھ مشترک دفاع " چوب چھار در اتحاديه علت ھمين به و بود، کرده حمله سوريه دموکراتيک

 (21) )سپوتنيک گزارش به( "است داده قرار اصابت مورد را سوری ھواپيمای

 سوريه دموکراتيک نيروھای و بوده کرده حمله داعش به که کرد اعالن ًمشخصا سوريه عرب ارتش اين، وجود با

FDS  محل به خلبان جوی  وجست برای را خود نجات گروه سوريه عرب ارتش نتيجه، در .است نگرفته ھدف را 

 دموکراتيک نيروھای سختانۀ سر مقاومت با نجات گروه که داد گزارش المصدر گزاری خبر .فرستاد ھواپيما سقوط

  (22).است جبھه دو بين وضعيت جدی وخامت از حاکی که رويدادی يعنی شدند، روه روب سوريه

 دفاع راستای در را متحده اياالت واقعی گيری وضعم آشکار خشونت اين گمان بی سوريه، ارتش کل هفرماند ديدگاه از

 حق اساس بر پيمانانش ھم با که فعال نيروی يگانه يعنی دھد، می نشان سوريه عرب ارتش تضعيف و تروريستھا از

 اخير حملۀ" : گفت رويداد اين مورد در نظامی مقام .(23) کند می مبارزه تروريستھا عليه سوريه سراسر در قانونی
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 تروريسم مديريت در را متحده اياالت خصمانۀ ّنيت و داده نشان ای برجسته شکل به را داعش و متحده اياالت یھمآھنگ

 خشونت چنين ...کند پياده منطقه در را صھيونيستھا و متحده اياالت طرح تا است آن بر گروه اين کند، می آشکار

 و داعش تروريستی سازمانھای عليه مبارزه ادامۀ برای راسخش ارادۀ از را سوريه عرب ارتش ای تجازوکارانه

 معاون اين، از پيش ھفته يک ...داشت بازنخواھد سوريه ھای سرزمين سراسر در ثبات و امنيت بازگرداندن و النصره

 ھواپيماھای عليه متحده اياالت حمالت که بود گفته سپوتنيک با مصاحبه در ريابکوف سرگئی روسيه خارجۀ امور وزير

 پھپادھای و ھواپيماھا عليه متحده اياالت نيروھای حمالت مورد در" :کند می کمک تروريستھا به سوريه عرب ارتش

 زنند می عمليات به دست سوريه خاک در که تروريستھائی با کشور اين آشکار تبانی با ما سوريه، نظامی نيروی

 ." داريم سروکار

 

 است کرده مسلح سوريه در را ُکردھا سيا سازمان

 در داعش عليه مبارزه در FDS سوريه دموکراتيک نيروھای با ھمکاری در بارھا که کرد اعالم ئیامريکا اتحاديۀ

 نظامی، غير شھروندان متحده اياالت ھوائی حمالت که است شده مشاھده بارھا اين، وجود با .اند کوشيده سوريه

 به کنيم اجتناب آن از توانستيم می که مرگبار شتباھاتا گونه اين .است گرفته ھدف را سوريه بناھای زير و سربازان

 بر در مردم برای اسفناکی نتايج سوريه در امريکا متحدۀ اياالت فرماندھی به اتحاديه حضور که دھد می نشان روشنی

  .است داشته

 رخیب .بست حلب در شھروند ميليون يک روی به را آب ذخيرۀ سوريه دموکراتيک نيروھای ،2017 جون 26 در

 علت از که کردند اعالن منابع از ديگر برخی که حالی در بوده ای عامدانه خشونت کاری چنين که کردند اعالم منابع

 به دست سوريه دموکراتيک نيروھای چرا دانند نمی و ند ااطالع بی شھروندان برای اسفناک نتايج با گزينشی چنين

  .است زده کاری چنين

 در اش نظامی حضور گسترش برای امريکا متحدۀ اياالت تالشھای از 21st Century Wire ،2017 جوالی 5 در

 مناطقی در " که کرد اعالن FDS سوريه دموکراتيک نيروھای رتبۀ عالی مقامات از يکی : (24) داد گزارش سوريه

 می ايجاد ظامین ھای پايگاه متحده اياالت شده، آزاد داعش چنگ از تروريسم عليه جنگ در ما نيروھای دسته ب که

  ."کند

 بر و کرده، ايجاد پايگاه 8 سوريه در متحده اياالت اخير، گزارشات اساس بر" 21st Century Wire (25) گزارش به

 ".پايگاه 9 نظامی گران تحليل از ديگر يکی اساس

 ھای گروه ديگر يا و داعش که داند می خطرناک اندازه ھمان به را ُکرد طلبان جدائی روشن و ساده خيلی سوريه دولت

 در زيرا است خطرناکتر سوريه برای نيز داعش طرح از حتا طلب جدائی ُکردھای طرح .سوريه کشور در تروريست

 غرب ھوائی پشتيبانی از حتا و نظامی خودروھای مالی، آموزشی، نظامی، سياسی، ھای پشتيبانی از حاضر حال

 را افزارھا جنگ ما " که کرد اعالن جون ماه پايان در امريکا متحدۀ اياالت دفاع وزير ماتيس جيمز .(26) برخوردارند

 دارند نياز آن به که ھائی چيز با را آنھا نيستند نيازمند چيزھا برخی به وقتی و .گيريم می پس تعمير برای نبردھا طی

  ."کنيم می جايگزين

 

 رسانند می فروشه ب فرستاده داعش عليه مبارزه برای المان که را افزارھائی جنک ُکردھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 و اربيل شھرھای در را P1 کمری سالح و  3ژ تفنگ چندين WDR و NDR یالمان راديوھای شبکۀ نگاران روزنامه

 .بوده شده حک المان ارتش به متعلق " BW " عالمت ھا سالح اين ھمۀ روی که اند کرده پيدا عراق شمال در سليمانيه

 

 رئيس بارزانی مسعور با ديدار در المان خارجۀ امور وزيرFrank-Walter Steinmeier اشتاينماير والتر فرانک

 آورد عمل به نظامی پشتيبانی عراق شمال ُکردھای از که داد قول عراق، کردستان

 اين .(27) است شده داده لتحوي عراق شمال در ُکرد مختار خود دولت به المان دولت انبارھای ازً احتماال افزارھا جنگ

 از سبزھا و چپ احزاب اعضای از بسياری که حالی در .باشد داشته اختصاص داعش عليه جنگ به بايد افزارھا جنگ

 بود ممکن آنان پيشبينی اساس بر زيرا بودند کرده ابراز ھا سالح اين بابت از را خودشان نگرانی پارلمان در پيش مدتھا

 .فتدبي ناباب ھای گروه دسته ب

 تشکيل عراق و سوريه در داعش عليه مبارزه به رساندن ياری برای را اش نظامی اتحاديۀ متحده اياالت که روزی از

 شبه دست به فرستاده متحده اياالت که افزارھائی جنگ که است امر اين از حاکی متعددی و معتبر گزارش داده،

 .(28) است افتاده داعش دسته ب حتا و اند نداشته تعلق اتحاديه اين به که افتاده نظاميانی

    برواکت 10 در سوريه دموکراتيک نيروھای استقرار از پشتيبانی برای آنان از و کرد مسلح را ُکردھا متحده اياالت

 چندان سوريه آزاد ارتش مثل که کند انتخاب را گروھی تا بود ضروری متحده اياالت برای .کرد استفاده  2015

 .کند مالی تأمين داعش عليه مبارزه برای را آنان و بود شده شناسائی ًرسما القاعده شبکۀ به آن تعلق که دنباش افراطی

 رويدادھا ِعينی عرصۀ در ولی است داعش عليه مبارزه سوريه در حضورش اصلی علت که کرد اعالن متحده اياالت

 دموکراتيک نيروھای تشکالت در ُکردھا مدد به کشور سازی ثبات بی آنان واقعی مأموريت .بينيم می ديگری چيز

 ۀمثاب به آينده ھایمذاکره  در تواند می که ست سرزمينھائی تصرف برای مخالف مسلح نيروھای ديگر و FDS سوريه

 .گيرد قرار استفاده مورد زدن تاق برای مبادالتی کاالی

 را آنکارا داليل واشنگتن .است بوده ناکیخطر نظريۀ ُکردھا کردن مسلح چرا که دھد می توضيح Ron Paul ُپل ران

 کارگران حزب از ای شاخه و قانونی غير تروريستی سازمان يکی YPG خلق مدافع ھایواحد که اين بر مبنی

  .(29) است زده کنار و مانده باقی ءاعتنا بی کرده، ترور را ترکيه دھه سه از بيش و بوده PKK کردستان

 اطمينان او به تا فرستاد ای نامه ايشيق فکری خود ُترک ھمقطار برای ماتيس جيمز ،امريکا متحدۀ اياالت دفاع وزير

 پس داعش شکستن ھم در از پس ًفورا داده تحويل خلق مدافع ھایواحد به که را افزارھائی جنگ متحده اياالت که دھد

  (30) گرفت خواھد
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 مدافع ھایواحد به که افزارھائی جنگ و نظامی زاتتجھي از فھرستی متحده اياالت دفاع وزارت نامه، اين با زمان ھم

 می سعی ھا ئیامريکا .کند تضمين ترکيه با جانبه دو مناسبات در را خود شفافيت تا فرستاد، ترکيه به داده تحويل خلق

 امده،ني ادراک به ھنوز واقعيت اگر .اند نداشته يا داشته باور آن به که بازگردند مھمی تصميم روی و گذشته به کنند

 به واشنگتن گاه آن کردند، اقدام آنھا فروشه ب يا و پيچی سر افزارھا جنگ دادن پس از ُکردھا که وقتی ًمطمئنا

 .(31) بگويد پاسخ بايد ترکيه بيشتر ھم باز نارضايتی

 

 ؟ پيوندند می داعش به ُکردھا چرا

 نتيجه در .کنند دفاع خودشان از داعش بارخون حمالت مقابل در تا اند آمده گردھم ُکرد نيروھای پيش، سال يک از

 ؟ بجنگند خودشان ھای خانواده عليه و خليفه برای تا کند گيری يار ُکرد جوانان برخی بين از شده موفق داعش چگونه

 و اند شده گرفته خدمت به )داعش( اسالمی دولت در پسرانشان که کنند می زندگی ُکردی ھای خانواده حلبچه در"

 شده، کشته داعش عليه پيشمرگان کنار در که ُکردی مبارز برھان کيھان سوگوار مادر .است شکسته بابت ينا از قلبشان

 شده کشته ُکردھا ھمين دسته ب نيز من پسر شايد زيرا کنم نمی شرکت آنان سپاری خاکه ب مراسم در ھرگز گويد می

 اشک او مرگ برای ھرگز شد، کشته جنگ در عشدا برای برادرش که دارم دوستی من" گويد می کيھان برادر  .باشد

 بسياری که ست راھی و گرائی افراط از حاکی روايات اين ."کند نگاه من چشمان در تواند نمی نيز من دوست و نريختم

 فرا و "آسايش" دسته ب مسلمانان آزار و اذيت ُکرد، ّسری ھای سرويس عليه نارضايتی .اند برگزيده ُکردھا از

 بريگاد و ُالکردی خطاب ابو و گيرد می قرار تبليغاتی برداری بھره مورد داعش سوی از ھوشمندی با خلیدا خواستھای

  (32) ھستند آن راھبران از الدين صالح

 متقاعد از يکی که " کاشت خواھيم سرزمينھا ھمۀ در را خالفت بذر ما ،)هللا( پروردگاه حق به" که است گفته خطاب ابو

 ،2015 اپريل  در ُالکردی خطاب ابو مرگ با حتا .بود خليفه به پيوستن برای ُکردھا تشويق برای ھا راه ترين کننده

 .کرد گيری پی را ابوخطاب گفتمان ھمان ديگری ُکرد امام و نشده متوقف داعش به ُکردھا پيوستن جريان

 

   ايران سازی ثبات بی سياست خدمت در ُکردھا

 Meir دگان ماير اسرائيلی موساد رئيس که آيد برمی چنين 2010 سال در ليکس ويکی توسط شده ءافشا ھای پرونده از

Dagan  سرويس رئيس .(33) کند استفاده ايران رژيم سرنگونی برای قومی ھای اقليت و ُکردھا از تا بوده آن بر 

 که ای گونه به است، ايران تجزيۀ و تضعيف اسرائيل جاسوسی سرويس ھدف که است گفته متحده اياالت جاسوسی

 .دھند تشکيل را خود مختار خود دولت بتوانند نيز ُکردھا و يابد تنزل امروز عراق سطح در نيز ايران

 عليه را متعددی حمالت عراق، شمال در مستقر ُکرد ناسيوناليست گروه )PJAKپژاک( کردستان آزاد حيات حزب

 از نيمی .شد مرتکب کنند می زندگی آنجا در ُکردھا که سرزمينھائی ديگر و ايران کردستان استان در ايرانی نيروھای

 از گروه اين .دارد اختيار در مسلح نظامی شبه 3000 ًتقريبا پژاک مجموع در .دھند می تشکيل زنان را پژاک اعضای

 شده بديلت بازی ُمھرۀ به ھا غربی سوی از و گرفته قرار منازعه ميدان در ًدقيقا ُکرد ديگر ھای گروه مانند نيز ُکردھا

 .اند

 حيات حزب بارھا ايران .است PKK کردستان کارگران حزب به وابسته ) PJAKپژاک(کردستان آزاد حيات حزب

 ھرش سيمور .برخوردارند اسرائيل پشتيبانی از که است کرده متھم را ُکرد ناسيوليست ھای گروه ديگر و کردستان آزاد

 اپوزيسيون ھای گروه ديگر و پژاک/کردستان آزاد حيات حزب از تحدهم اياالت که است کرده دئيتأ نيز نگار روزنامه
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 کرده انکار را کردستان حيات حزب از پشتيبانی دو ھر اسرائيل و متحده اياالت اين وجود با .کند می پشتيبانی ايرانی

 .ناميد تروريستی سازمان را )پژاک( حزب اين گذشته سال در نيز متحده اياالت داری خزانه وزارت و اند

 پيوندھای بارزانی و طالبانی خاندان با ھا اسرائيلی " : است شده يادآور 2004 سال در ھرش سيمور که گونه ھمان

 و ،2004 سال پايان در ولی .کردند مھاجرت اسرائيل به پيوندھايشان حفظ با ُکرد ھای يھودی از بسياری و دارند ديرينه

 ديدۀ آموزش کوماندوھای با کارکردن به کرد شروع اسرائيل پيش، ماه ھشت يا شش در ًتقريبا ولی کی دانم نمی ًدقيقا

 بر تروريست، يا تروريست ضد ھایواحد نخبه، ھایواحد برخی کند، آماده را ُکردھا اسرائيل که بود اين نظريه .ُکرد

 (34)".داشتند عھده به را آموزش ديد، زاويۀ اساس

 بی خواھان که باشند داشته ببند و بزن ھائی گروه با دارند تمايل ھميشه ردُک "آزادی مبارزان" اصطالح به اين چرا

 گونهه ب تروريست سازمانھای با سوريه در جنگ طی FDS سوريه دموکراتيک نيروھای ھستند؟ سوريه سازی ثبات

 ساز و ساخت برای سالھا طی ھمه اين که شدند متحد" انقالبی "رسمی نمايۀ با آشکار تناقض در و آميز تحريک ای

 .بودند کشيده زحمت آن انتشار و نمايشی

 اياالت توسط کشورشان تجزيۀ و جديد حکومتھای و جديد مرزھای طرح به ھمچنان ايران و ترکيه سوريه، عراق،

 می مخالفت خاورميانه در ناتو و متحده اياالت توسط شده ديکته اجتماعی مھندسی با نو ای تجربه انداز چشم در متحده

  .کنند

 

 جغرافيائی تاريخ بازنويسی برای تالش

 به ترکيه و سوريه عراق، ايران، کوھستانی مناطق در کلی طوره ب شده زده تخمين ُکرد نفر ميليون 30 به که جمعيتی

 وجود با .اند نبوده مستقلی دولت دارای گاه ھيچ که دھند می تشکيل را جھان یئ عشيره جمعيت بزرگترين .برند می سر

 .رود می فراتر کننده متحد ملی دعاوی از ًغالبا سياسی منافع و ھا گروه ھويت و نيستند، دستی يک قوم ردھاُک اين،

 حل ميزبان جامعۀ در اند، کرده مھاجرت تھران و دمشق ستانبول، مثل شھری مراکز به که آنانی ويژه به ُکردھا، برخی

 به ُکردھا مھاجرت .اند کرده حفظ را ُکردی ھويت احساس اند دهباقيمان قديمی سرزمين در که آنانی که حالی در اند شده

 در که ھائی گروه اين .دارد وجود ُکرد ميليون يک از بيش المان در فقط شده، زده تخمين نفر ميليون دو به اروپا

 ۀمثاب هب ھميشه ولی اند، نبوده خودشان خاص کشور دارای تاريخ از ای دوره ھيچ در ھرگز برند می سر به مھاجرت

 .اند کرده زندگی داده پناھشان و بوده آنان پذيرای که امپراتوری يا بزرگتر کشوری اعضای از عضوی

 مطرح تاريخشناسان اغلب که ست نظرياتی و داستانھا با کامل تضاد در کنند می عرضه رويدادھا از ُکردھا که روايتی

 .ست کشورھا ديگر ِشھروندان و ُکردھا نظر اختالف موجب موضوع اين .کنند می

 با که تاريخ بازنويسی نمونه، برای .است شده اشغال تاريخ طول سراسر در کشورشان که اند مدعی ُکردھا مثال، برای

 سر به فاتحان اشغال درً دائما و ديده خوده ب متعددی بسيار تھاجمات ُکرد منطقۀ" : است چنين دارد ھمخوانی آنان تعبير

  :برده

 سلجوقی ترکھای جنوب، از ھفتم قرن در عرب مسلمانان غرب، از کبير الکساندر شرق، از باستان دوران پارسھای  

 از عثمانی ترکھای و شرق از وسطی قرون در پارسھا شرق، از دوازدھم قرن در مغولھا شرق، از يازدھم قرن در

  (35) ".2003 سال در عراق تسخير با امريکا متحدۀ اياالت معاصر دوران در و شانزدھم قرن در شمال

 دارد ادامه
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