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  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان:يسندهنو

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٧ اکتوبر ٠١

  

  يک جنگ می تواند جنگ ديگری را استتار کند

  پس از خليفه، روژاوا
Une guerre peut en cacher une autre  

Après le Califat, le Rojava 

در حالی که ارتش عرب سوريه، نيروی ھوائی روسيه و حزب هللا آمادۀ پايان بخشيدن به داعش شده اند، پنتاگون جنگ 

-يجاد سنیبه ھمان گونه که مأموريت خليفه ا. ُجديد ديگری را عليه سوريه طراحی کرده، و اين بار با گروه ھای کرد

ايجاد کردستان نعل » روژاوا«به شکل نعل اسبی روی عراق و سوريه، امروز مأموريت ) کشور سنی مذھبان(ستان 

 .ًپنتاگون اين طرح را از چھار سال پيش رسما پيشبينی کرده بود. اسبی ست که بايد روی عراق و سوريه قرار بگيرد

  ٢٠١٧مبر پت س١٩| )سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

  

 

به گفتۀ .  منتشر شدRobin Wrightدست رابين رايت ه  ماه پيش از حملۀ داعش در عراق و سوريه ب٩ين نقشه ا

 را که برای ترسيم ٢٠٠۵ در سال Ralf Petersاين پژوھشگری که برای پنتاگون کار می کند، او نقشۀ رالف پيترز 

 .مجدد خاورميانۀ بزرگ منتشر شده بود تصحيح کرده است
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 تعريف کرده و ٢٠٠١ در سال l’amiral Cebrowskiژی کالن اياالت متحده، که ناخدا سبروسکی يتراتبر اساس س

 به اطالع عموم رسانده، کل خاورميانه به Thomas Barnett توسط معاونش توماس بارنت ٢٠٠۴ًرسما در سال 

   . اسرائيل، اردن و لبنان بايد تخريب شودیاستثنا

 .يک عليه داعش چيزی را در اھداف پنتاگون تغيير نمی دھددر نتيجه، پيروزی بسيار نزد

مريکا با استفادۀ ابزاری از جھاد طلبان مخالفت کرده و پشتيبانی ھای مالی و نظامی کشورش را اترامپ رئيس جمھور 

د او عربستان سعودی و پاکستان را نيز متقاع. اختصاص داشته متوقف کرده است که به اين تروريستھای جھاد طلب

مپ سياست ناتو را نيز در اين زمينه تغيير داده است، با وجود اين ھيچ تر.  را برگزينندسياستکرده است که ھمين 

در سطح . ژی کالن پنتاگون تغييری ايجاد خواھد کرد يا نهينشانی در دست نيست تا بدانيم که آيا اين تحوالت در سترات

مپ برای جلوگيری از بازخواست و برکناری اش ھيچ چاره ای د و ترمتحد شده انداخلی، ھمۀ اعضای کنگره عليه او 

 . شودصحبتکه با حزب دموکرات وارد  جز اينه ندارد ب

مپ با مقامات بلند پايۀ دولت اوباما، سياستمداران فرصت طلب، چند شخصيت نادر قابل اطمينان و بسياری از دونالد تر

  . شده اند دولت خود را تشکيل داده استًوالنی که به شکل  کامال اتفاقی برگزيدهؤمس

نمايندۀ ويژۀ او عليه داعش، برت مک گورک يکی از ھمکاران قديمی رئيس جمھور اوباما ست که بايد در خدمت 

با . ت به اتفاق رؤسای قبيله گردھمآئی تشکيل دادگس ا١٨در » مبارزه عليه داعش« او برای . سياست جديدی بکوشد

  . منتشر شده نشان می دھد که تعدادی از رھبران داعش نيز در اين گردھمآئی شرکت دارندوجود اين، عکسھائی که

 نيروھای ويژۀ اياالت متحده دو نفر از رؤسای اروپائی داعش و ھيليکوپترھایت، گس ا٢۶در ھمين راستا، در روز 

دو روز . ر بشوند نجات دادنددست ارتش عرب سوريه اسيه که ب خانواده ھايشان را در اطراف ديرالزور، پيش از آن

  . نفر از افسران خليفه را نيز منتقل کردند٢٠بعد، بيش از 

ھمۀ امور به نحوی در شرف تکوين است که گوئی پنتاگون پياده نظام جھاد طلبش را واپس می کشد تا برای عملياتھای 

ھای تازه تری را نيز عليه سوريه و ھم زمان، طرحی جديد با جنگ افزار. ديگری زير آسمان ديگری محفوظ نگھدارد

 .ُاين بار، جنگ افزار جديد با ترکيبی از گروه ھای کرد به ميدان گسيل می شوند.  می گذاردءبه اجرا

  

 Robinاين جنگ، مانند جنگ برای خالفت اسالمی، چھار سال پيش از اين در نيويورک تايمز به قلم رابين رايت 

Wright پژوھشگر در مؤسسۀ صلح US Institute of Peace)  از ديدگاه پنتاگون معادل بنياد ملی برای دموکراسی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

NED (او در عين حال پيشبينی کرد که يمن به دو دولت تجزيه خواھد شد، ھمان گونه که امروز رياض و . اعالن شد

 .ابو ظبی می توانند آن را بين خودشان تقسيم کنند و سرانجام تجزيۀ عربستان سعودی

 و گسترش فن ٩٠ژی اسرائيل است که از پايان سالھای يدر پيوند تنگاتنگ با سترات» روژاوا«ر، طرح از سوی ديگ

نيست بلکه برآن است تا از پشت به ) سينا، جوالن و جنوب لبنان(ل مرزھای بيرونی وآوری موشکی ھدفش کنتر

 ). بزرگ نيز از ھمين روستًعلت وجودی و ايجاد سودان جنوبی و احتماال کردستان (ھمسايگانش حمله کند 

اين طرح دارای اين قابليت ھست که . ھستيم» روژاوا«و ما تازه در آغاز استخدام سربازھای اروپائی برای پيوستن به 

به ھمان اندازه ای سربازگيری کند که جھاد طلبان می توانستند جذب کنند، در وضعيتی که گروه ھای آنارشيست که به 

  .مت گرفته می شوند در اروپا جمعيتی معادل زندانيان حقوق کيفری عمومی را تشکيل می دھندمثابه محل تجمع به خد

اين .  در زندانھای فرانسه آغاز شدءعمومی تبديل شود ابتدا» جنگ صليبی«که به  در واقع، شبکۀ جھاد طلب پيش از آن

ن يواشنگتن، لندن، پاريس و برل. ش يابدًاحتمال وجود دارد که استخدام در بطن جريان آنارشيست نيز متعاقبا گستر

  . اند و تنظيم آن نيز طرح دراز مدتی را در چشم انداز نشان می دھد کردهبرنامۀ استخدامی را شروع

) يا سده ھای ميانه(ًرا به شکل کامال اختياری به کار می برم زيرا اين جنگھا در قرون وسطا » جنگ صليبی«من کلمۀ 

اشتباھی بزرگ . ، عمليات امپرياليستی اروپائی ھا عليه مردمان خاورميانۀ بزرگ بوده استمثل جنگ کنونی در سوريه

يا بين جھاد طلبان امروزی و پيغام پيغمبر اسالم پيوندی   اگر تصور کنيم بين پيغام مسيح و جنگھای صليبی وبودخواھد

ًو اين جنگھا صرفا در ) ١(بوده اند » یغرب«در ھر دو مورد، آنانی که فرمان صادر کرده اند . بنيادی وجود دارد

جنگھای صليبی در کوران دو قرن به وقوع پيوست و اکثر مسيحيان شامات در . خدمت امپرياليستھای غربی بوده است

 .کنار ھم ميھنان مسلمانشان عليه مھاجمان جنگيدند

شايستۀ زندگی روی «ئيس جمھور اسد ًدر گذشته، وزير امور خارجۀ فرانسه، لوران فبيوس رسما اعالم کرده بود که ر

بسياری از جوانان به فراخوان او پاسخ . انجام می دھند» کار خوبی«و اطمينان می داد که جھاد طلبان » زمين نيست

ًامروز، وزير امور خارجۀ قديمی برنارد کوشنر رسما اعالن . و سپس به داعش پيوستند) القاعده(گفتند و به النصره 

ز ايجاد يک دولت که شامل کرستان عراق و داالنی می شود که با عبور از سوريه آن را به مديترانه کرد که فرانسه ا

تعدادی از جوانان اروپائی به اين فراخوان پاسخ گفته اند و بسياری ديگر در پی . متصل می کند پشتيبانی خواھد کرد

  .آنان روانه خواھند شد

 غربی برای اين ارتش نوين ضد سوری به پشتيبانی دولتھايشان تبليغ  رسانه ھای٢٠١٢ و ٢٠١١امروز مثل سالھای 

اين رسانه . می کنند، و ھرگز تغيير جبھه نزد عبدهللا اوجاالن از مارکسيسم لنينيسم به آنارشيسم را به پرسش نمی گيرند

 ولی ھرگز به پرونده  به رسميت شناخته شده١٩٢٠ًھا دائما تکرار خواھند کرد که کردستان در معاھدۀ سور در سال 

  .ھائی که مرزبندی ھا را مشخص کرده مراجعه نخواھند کرد

و فراموش خواھند . وجود کردستان را در عراق و سوريه قانونی خواھند دانست در حالی که در ترکيۀ کنونی واقع شده

 .کرد که مرز آن در واقع فقط به دست پنتاگون ترسيم شده است

مبر آغاز اين  سپت٢۵ميمه شده به ياری داعش در طقۀ کردستان عراق و سرزمين ھای ضھمه پرسی برای استقالل من

، ھدف اين است که عراق و سوريه را پی در پی تخريب کنند، و اين بار نه برای ٢٠١۴مثل سال . عمليات خواھد بود

 اربيل و کرکوک را به در سرزمينی که» کردستان«ِاز رقه تا موصل، بلکه يک ) کشور سنی مذھب(ُايجاد سنيستان 

  .مديترانه متصل می کند

Thierry Meyssan   
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 :منبع 

  Syrie(Watan -Al(| )سوريه(الوطن 

 

قرار نمی گيرد، بلکه مخالف » شرقی « در مقابل » غربی  « انتخاب نشده به اين علت که به دقت » غربی«کلمۀ ) ١

  .مريکائی شمالی و اسرائيلی ھر سه با ھم باشداکلمۀ ديگری پيدا نکردم که بتواند به معنای اروپائی، . است» شوروی«

 :لينک متن اصلی 
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