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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  تی يی ميسان

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٣

  

  پس از خالفت اکنون نوبت روژاوا است
 جديد جنگ ۀداعش اند، پنتاگون نقشسرگرم نابودی هللا ی روسيه و حزبئکه ارتش عربی سوريه، نيروی ھوا در زمانی

 خالفت بود که يک ۀطور که در قبل وظيف ھمان. ُاين بار به کمک نيروھای کرد. کند عليه سوريه را طراحی می

بايد کردستانی در دو سوی مرز دو » رژاوا«در دو طرف مرز عراق و سوريه ايجاد کند، اکنون جنگ » ستان سنی«

  .کند  سال پيش آن را دنبال می۴تاگون از کشور ايجاد نمايد، طرحی که پن

بنا بر اظھارات اين . انتشار يافت» رابين رايت« داعش در عراق و سوريه توسط خانم ۀ ماه قبل از حمل٩اين نقشه 

 برای تغيير و تحول خاورميانه منتشر کرده بود، ٢٠٠۵در سال » رالف پيترز«ای را که  محقق پنتاگون، وی نقشه

  .تصحيح کرده است

 فرموله شد و در سال ٢٠٠١در سال » سبروسکی« بزرگ اياالت متحده که توسط آدميرال ستراتيژيکطبق سياست 

ً بزرگ به استثنای اسرائيل، اردن و لبنان کامال ۀانتشار يافت، بايد خاورميان» توماس بارنت« توسط معاون وی ٢٠٠۴

  .ويران گردد

مپ با جمھور تر يسئر. در نيات اياالت متحده به وجود نخواھد آوردرو پيروزی در پيش عليه داعش تغييری  از اين

او . ھا قطع نمود ھای مالی و نظامی کشورش را در مقابل آن او حمايت.  موذيانه از جھادگرايان مخالفت کردۀاستفاد

ن بخش را تغيير او سياست ناتو در اي.  را قانع کند که از سياست او پيروی کنند توانست عربستان سعودی و پاکستان

در داخل کشور .  بزرگ پنتاگون نيز خواھد ايستاد يا نهستراتيژيکداند که آيا او در مقابل سياست  ولی کسی نمی. داد

 ديگری جز تعامل با حزب ۀتمامی کنگره مخالف اوست و اگر بخواھد از استيضاح و برکناری از قدرت فرار کند، چار

  .دمکرات ندارد

مداران اپورتونيست، بسياری که از  ود را با کارمندان سابق دولت اوباما تشکيل داد، با سياستمپ دولت خدونالد تر

  .روی ناچاری انتخاب شدند و با تعداد بسيار قليلی از افراد معتمد

يکی از ھمکاران سابق اوباما است که اکنون بايد در خدمت سياست » گورک برت مک« ويژه او در امور داعش، ۀنمايند

ولی تصاويری که او در » .عليه داعش مبارزه کند«ت مالقاتی با رؤسای قبايل ترتيب داد تا گس ا١٨او روز .  باشدنوين
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دھد که خالف وظيفۀ محوله، او از چندين رھبر داعش برای شرکت در اين مالقات  اين رابطه منتشر کرد نشان می

  .دعوت کرده بود

ھای آنان را در نزديکی  ی داعش و خانوادهئيس اروپائارتش آمريکا دو ر نيروی ويژه ھيليکوپترھایبه شيوۀ مشابھی 

طور دو روز بعد  ت توسط ارتش عربی سوريه دستگير شوند، فراری دادند و ھمينگس ا٢۶که روز  ديرالزور قبل از اين

  . افسر ديگر داعش را از منطقه خارج کردند٢٠

کشد، در حالی که برای  ن منابع جھادی خويش را بيرون میگيرد که گويا پنتاگو کارھا طوری صورت می  اينۀھم

زمان با آن، دور جديدی با ارتش جديدی عليه سوريه، آغاز  ھم. دارد ھا را آماده نگاه می ھای ديگری آن عمليات در مکان

  .گردد که اين بار حول محور نيروھای کرد قرار گرفته است می

که محققی در » روبين رايت«مورد خالفت چھار سال پيش توسط خانم طور در  اطالعات در مورد اين جنگ و ھمين

بينی  طور پيش او ھمين. تايمز انتشار يافت است در نيويورک) برای پنتاگون NED سنگ ھم(ی صلح ئمريکااانستيتوی 

ًتواند رياض و ابوظبی از ھم جدا شوند و نھايتا عربستان  که امروز می چنان  تقسيم شود، ھمکرد که يمن به دو کشور می

  .تکه شود سعودی تکه

   آوری  رشد فنۀ بر پاي١٩٩٠ ۀ اسرائيل است که از پايان دھستراتيژيکمطابق با سياست » رژاوا «ۀعالوه برآن، پروژ

بيند، بلکه ھدفش  نمی) ھای جوالن و يا جنوب لبنان ۀ سينا، بلندیجزير شبه(ل مناطق مرزی و ديگر نيازی به کنترراکتی

  .)ًاز اين رو ايجاد سودان جنوبی و احتماال کردستان بزرگ(کسب قابليت حمله به دشمنان از پشت است 

جو را ًھا امکان گرد ھم آوردن تقريبا ھمان تعداد جنگ پيشاپيش، آن. تازه آغاز شده» رژاوا«سربازگيری در اروپا برای 

ھا فراھم است، در اروپا   مناسبی برای رشد آنۀھای آنارشيستی که زمين که برای جھاد بسيج کردند، دارند، زيرا گروه

  .مانند مجرمين زندانی زياد است

محتمل است . ھای فرانسه آغاز شد تبديل شود، اول از زندان» جنگ صليبی«که به  در واقع پيوستن به جھاد قبل از اين

واشنگتن، لندن، پاريس و برلين که اين . تر شود ًزگيری در بين جنبش آنارشيستی بعدا آغاز و گستردهکه سربا

  .کنند سربازگيری را سازماندھی کرده اند، دورانديشی می

ی که ما اکنون ئھا ی با جنگئھای قرون وسطا کنم، زيرا اين جنگ را انتخاب می» جنگ صليبی«ًمن مخصوصا لغت 

و به ھمين صورت بود اگر ادعا شود . ی عليه مردم خاورميانه بزرگ بوده استئيات امپرياليستی اروپاشاھد آنيم، عمل

طور عجيب خواھد بود که بخواھيم از رابطه بين  ھای صليبی وجود دارد، ھمان ای بين پيام عيسا مسيح و جنگ که رابطه

ھا تنھا در  است و اين درگيری» غربی« نيروھای ھا در دست در ھر دو مورد سرنخ. يمئی سخن بگوئپيامبر و جھادگرا

وطنان  ھای صليبی دو قرن ادامه يافت و اکثريت مردم مسيحی در شام در کنار ھم جنگ. خدمت امپرياليسم غرب است

  .ن جنگيدندامسلمان خود عليه متجاوز

و » . زمين را نداردۀر کرجمھور اسد حق وجود د يسئر«: ً لورن فابيوس روزی علنا گفت  فرانسهۀوزير امور خارج

بسياری از جوانان بعد از فراخوان او به جبھه » .دھند کار خود را خوب انجام می«اطمينان خاطر داد که جھادگرايان 

کند که  ً سابق فرانسه علنا اعالم میۀوزير امور خارج» برنار کوشنر«امروز . و داعش پيوستند) القاعده(النصره 

ای که از درون سوريه تا دريای مديترانه ادامه دارد مربوط  ه کردھای عراق را با منطقهفرانسه از تأسيس کشوری ک

اکنون به اين فراخوان واکنش نشان داده و تعداد زياد ديگری نيز در  ی ھمئبرخی از جوانان اروپا. کند کند، حمايت می

  .آينده واکنش نشان خواھند داد
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ھای آنان حمايت   به نفع ارتش جديد ضدسوری که از طرف دولت٢٠١١/٢٠١٢ھای  ھای غربی مانند سال امروز رسانه

 لنينيسم به آنارشيسم گرويده زير -اوجالن را که از مارکسيسمهللا ھا ھرگز چرخش عبد آن. کنند گيری می شود، موضع می

سميت شناخته  به ر١٩٢٠در سال » سور«ھا تکرار خواھند کرد که کردستان در کنفرانس  آن. سؤال قرار نخواھند داد

ھا تأسيس يک کردستان در عراق و سوريه را مشروع  آن. شده ولی نشان نخواھند داد که مرزھای آن کدام بوده است

ھا اين واقعيت را ناديده خواھند  آن. که در اصل کردستان در ترکيه امروزی قرار گرفته است اعالم خواھند کرد، با اين

  .گون است پنتاۀگرفت که اين پروژه در اصل نقش

 کردستان عراق به انضمام مناطقی که به کمک داعش غصب شده، آغاز ۀمبر برای استقالل منطق سپت٢۵رفراندوم روز 

 مسأله اين خواھد بود که عراق و سوريه به اتفاق نابود گردند، نه از طريق ٢٠١۴مانند سال . شروع اين عمليات است

ای که اربيل و کرکوک را به دريای  ، در منطقه»کردستان«کمک تأسيس از رقه تا موصل، بلکه به » ستان سنی«تأسيس 

  مديترانه وصل خواھد کرد

  

  ولترنت: منبع

  

  

 


