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  کردستان و خليفه
Le Kurdistan et le Califat  

منتقدان به ندرت برای آنھا آينده ای متصور می شدند، اکنون مراحل تکوينی خود را می ظرف چند ھفته، دو گروھی که 

بر اساس تحليل تی يری ميسان اين دو گروه در رابطۀ متقابل با يکديگر و در سير تکوينی . کردستان و خليفه: پيمايند 

ھر دو به طرح و تشويق واشينگتن تعلق خود يکی روی ديگری تأثير گذار بوده و رويدادھا به روشنی نشان می دھد که 

در اين نوشته تی يری ميسان مثل ھميشه با دقت تمام آخرين رويدادھای مرتبط به ھمين سير تکوينی کردستان . داشته اند

  .و خليفه را مورد بررسی قرار می دھد

  شبکۀ ولتر

Réseau Voltaire  

   

نگ کنونی در عراق نوشتم که حرکت نظامی امارات در مورد ج به محض اين که موصل سقوط کرد، پيش از اين 

طور مشخص بايد آن را به ه را نبايد به عنوان يک حرکت مستقل تلقی کنيم، بلکه ب) »داعش«(اسالمی در عراق و شام 

عنوان يک حملۀ مشترک و متشکل از جھاد طلبان و دولت محلی کردستان تلقی کنيم که در پی تجزيۀ عراق و پياده 

در آن روزی که من اين تحليل را در مورد وضعيت عراق ). ١( اياالت متحده برای خاورميانۀ نوين ھستندکردن طرح

مطرح کردم، خالف جريان آب حرکت می کردم و در اين بينش تنھا بودم، ولی سه ھفته بعد، روند رويدادھا تحليل من 

  .را به اثبات رساند، و حقيقت بر ھمگان آشکار شد

  

  ايجاد کردستان

، اسرائيل از دولت محلی کردستان نفتی را که از کرکوک به سرقت برده بود خريداری کرد، و چنين معامله جون ٢٠

انتقال نفت از سوی امارات ). ٢(ای با قطع نظر از اعتراض دولت فدرال عراق و مراتب بين المللی صورت گرفت 

ل آنھا بود و سپس محمولۀ نفتی از طريق ترکيه ودر کنتراسالمی در عراق و شام تسھيل شده بود، زيرا لوله ھای نفتی 

  .يک تانکر بارگيری شود  در بندر جيحان روی — کاالی سرقت شده —اجازه يافت تا 

تا . ، احزاب سياسی کردستان عراق اختالفات خود را کنار گذاشتند و يک دولت محلی متحد را تشکيل دادندجون ٢۵

اتحاديۀ بزرگ بود، يکی طرفدار ترکيه و اسرائيل که توسط حزب دموکرات کردستان پيش از اين، اين احزاب شامل دو 
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يعنی بارزانی ھا ھدايت می شود، و ديگری طرفداران ايران و سوريه ھستند که در اتحاديۀ ميھنی کردستان يعنی 

ل توافقی قبلی بين تل چنين اتحادی بين احزاب کردستانی ممکن نبود مگر اين که مشمو. طالبانی ھا متشکل شده اند 

  .آويو، واشينگتن و تھران باشد

 که رابط بين اسرائيل و مزدوران مسلح در سوريه دروزوالن سياسی فرقۀ ؤ يکی از مسMendiSafadiمندی صفدی 

خاطر ه  فرستاد و پس از تبريک بReuven Rivlinمی باشد، نامه ای از حزب چپ کردستان به رووين ريولين 

، از وی درخواست کرده بود که از ايجاد کردستان مستقل، روی محور )پارلمان اسرائيل(نست گزينش او توسط ک

  .سوريه و عراق، پشتيبانی کند

به ھمان شکلی .  به بغداد و اربيل رفته بودWilliam Hague، وزير امور خارجۀ بريتانيا، ويليام ھگ جون ٢٧ و ٢۶

 un gouvernement inclusif( را برای تشکيل يک دولت ائتالفی که پيشبينی شده بود، او نخست وزير نوری مالکی

اين مشاورت در شيوۀ دولتمداری رسانه . فراخواند، با وجودی که می دانست او چنين پيشنھادی را نخواھد پذيرفت )

آيندۀ سپس او با مسعود بارزانی دربارۀ استقالل ). ٣(مطرح شده بود» کمی دير«ھای لندن را به خنده واداشت که 

 کرد، به ھمان شکلی که ھر بار مقامات بريتانيا به کردستان می آيند، فرصت بسيار خوبی برای طرح مذاکرهکردستان 

  .چنين موضوعی تلقی می شود

و طی سخنرانی در دانشگاه تل آويو، انستيتو برای : ، نخست وزير اسرائيل، بنيامين نتانياھو، تابو را شکست جون ٢٩

و با احتياط، از مشخص . لّی، اعالم کرد که اسرائيل از ايجاد کردستان مستقل پشتيبانی خواھد کردمطالعات امنيت م

  ).۴(ساختن مرزھائی که در آينده می تواند تحول يابد خود داری نمود 

، رئيس دولت محلی کردستان، مسعود بارزانی، پارلمان خود را برای سازماندھی ھمه پرسی در مورد خود جوالی ٣

اعالم » عراق دموکراتيک، پلوراليست و متحد«پشتيبانی اش را از  بی ھيچ شگفتی، کاخ سفيد رسماً . اری فراخواندمخت

 به شکل خصوصی رئيس دفتر بارزانی، فواد حسين Joe Bidenکرد، در حالی که معاون رياست جمھوری جو بايدن 

  .را مالقات کرد و برای سازماندھی ھمه پرسی تشويق کرد

ت آنھا در عراق و اقليت آنھا در سوريه به سر يکه اکثر) بارزانی ھا(نظر می رسد که حزب دموکرات کردستان ه بعيد ب

در نتيجه واشينگتن بايد به کردستان جدا شده از . می برند، بتواند از عھدۀ سازماندھی ھمه پرسی در ھر دو کشور برآيد

پيغام ھای ) از نو(در دوران کنونی، واشينگتن . ه آينده بسپارد ترکيه را بو عراق کنونی بسنده کند و تجزيۀ سوريه

  .آرامش بخشی به دمشق می فرستد، و اين آنکارا است که باورش نمی شود

چه خواھد بود ؟ تا اينجا، ) کردستان(پرسشی که برای ھمه مطرح شده، اين است که سياست خارجی دولت جديد 

اگر چنين انتخابی دوام بياورد، . ه اند، ولی آن را به اسرائيل پيوند زده اندبازرانی ھا جزيرۀ خوش اقبالی ايجاد کرد

  .ژيک را در تمام منطقه تغيير خواھد داديکامالً مناسبات سترات

   

  شبح خليفه

اعالم خالفت کرده ) که دوباره يه شکل دولت اسالمی نامگذاری شده(در اين مدت، امارات اسالمی در عراق و شام 

ن شاعرانۀ بلند باالئی که انباشته از نقل قول از قرآن است، اعالم می کند که با توفيق در تحميل شريعت است و در مت

و اعالم . اسالم در سرزمين ھائی که در سوريه و عراق تسخير کرده، بازگشت دوران خالفت اسالمی فرا رسيده است

گزيده و تمام مؤمنان، در ھر جائی که ھستند، موظف  را به عنوان رھبر برابوبکر آل بغدادیکرده است که خليفۀ وقت 

آل ھيچ عکسی از اين خليفۀ دولت اسالمی منتشر نشده؛ و ھيچ کس نمی داند که آيا ). ٥(خواھند بود که از او تبعيت کنند

  .تنھا يک مترسک است» خليفه ابراھيم« واقعا وجود دارد و يا نام بغدادی 
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رو شد، ولی ترديدھائی در مورد داعيۀ ه اگر تسخير شمال عراق توسط بخشی از جھان مسلمان با استقبال خوبی روب

  .يد قرار گرفته استئفرمانروائی بر آن وجود دارد، و در اشکال و درجات متنوعی مورد تأ

از سوی ديگر القاعده در شبه .  کرداعالم» قھرمانان امارات اسالمی « القاعده در مشرق اسالمی پشتيبانی خود را از 

گروه ھای ديگری که به القاعده . جزيرۀ عربی موفقيت پيروزی امارات اسالمی در عراق و شام را تبريک گفته است

بر . يندۀ نزديک بايد تبعيت خودشان را اعالم کنندآوابسته ھستند، مانند بوکو حرام در نيجريه و شباب ھا در سومالی در 

 شاھد تحولی در وضعيت القاعده ھستيم که از وضعيت يک شبکۀ تروريست بين المللی به يک دولت به اين اساس ما

  .رسميت شناخته نشده ارتقاء می يابد

در ھر صورت، دولت اسالمی با احتياط به پيشروی ھايش ادامه می دھد، و می داند که مبارزاتش محدودۀ مشخصی 

بر اين اساس، در .  ھم پيمانانش را خدشه دار نسازد، به انضمام مالحظات ديگردارد و بر آن است که منافع واشينگتن و

  .سامرا به آرامگاه ھای امامان شيعه حمله نکردند تا موجب تحريک ايران نشود

 Michaelميکائل ھايدن . از اين پس، در واشينگتن، پيرامون موضوع تجزيۀ عراق، بسياری گمانه زنی کرده اند

Haydenشين آژانس امنيت ملی ، رئيس پيNSA و سيا CIA در فوکس نيوز Fox Newsگفته است :  

و تجزيه اجتناب ناپذير . با پيروزی شورشيان بر بخش مھمی از سرزمين ھای سنّی، عراق عمالً وجود خارجی ندارد« 

 قديمی جرج بوش، مشاور   James Jeffrey جيمز جفری . بيانيه ھای او با فراخوان برای مداخله ھمراه است. »است 

- ٢٠١٠ھرگز متوقف نشدند، حتی وقتی که من در سال ] جھاد طلبان[« : و سپس سفير بارک اوباما در عراق می گويد 

گرد قرار می ما آنھا را تحت پي. ت داده بودند شکست خورده بودند و مرد م را نيز از دسآنھا کامالً .  آنجا بودم٢٠١١

ھيج راھی برای متقاعد کردن آنھا وجود ندارد، به ھيچ وسيله ای نمی شود آنھا را . تندداديم و ديگر يارای برخاستن نداش

  .»مھار کرد، شما بايد آنھا را بکشيد 

رسانه ھای آتالنتيست اين گونه موضع گيری و تعبيرات را بحث و جدل بين مخالفان و مدافعان تجزيۀ عراق که خواھان 

ابتدا راه را برای : قع، برنامۀ واشينگتن را روشنتر از اين نمی توانيم تعريف کنيم در وا.  تعبير کرده اند،مداخله ھستند

، و سپس وقتی که کار را انجام )و انضمام تجزيۀ عربستان سعودی( جھاد طلبان باز می گذارد که عراق را تجزيه کنند 

  .دادند، آنھا را از بين خواھد برد

با نقض قراردادھای دفاعی با عراق تا  به مشاوران رجوع می کند و در چنين چشم اندازی، رئيس جمھور اوباما 

 ٣٠٠ نظامی به عراق فرستاده است که مأموريت ٨٠٠تا کنون  هتحدماياالت . حداکثر ممکن کار را به تأخير می اندازد

  .يرندمريکا را به عھده بگانفر از آنھا منحصر است به آموزش نيروھای عراقی و بقيه بايد محافظت سفارت 

   

]١  [» Washington relance son projet de partition de l’Irak   «  ;» Jihadisme et industrie 

pétrolière   «  ;» ÉIIL : Quelle cible après l’Irak  ?  « , par Thierry Meyssan ,Al-Watan/Réseau 

Voltaire  ,٢٣, ١٦ et 30 juin 2014. 

بان فارسی منتشر شده استز مقالۀ مورد نظر نويسنده در گاھنامۀ ھنر و مبارزه و شبکۀ ولتر بهسه   

٢٠١٤ جون ١٤» فعال سازی طرح واشينگتن برای تجزيۀ عراق«  

http ://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/589 

٢٠١٤ ژوئن ٢١» ی و صنايع نفتیجھاد طلب«  

http ://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/592 

 پس از عراق کدام ھدف ؟
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http ://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/599 

]٢  [” Israelaccepts first delivery of disputedKurdish pipeline oil “ , par Julia Payne, Reuters, 20 

juin 2014. 

  

]٣  [» William Hague flies in to Baghdadwith an appeal for unity – but it’s a bit late for that   « ,

par Patrick Cockburn, The Independent, 26 juin 2014. 

]٤  [» Address by PM Netanyahu at the Institute for National Security Studies   « , PM’s Office, 

29 juin 2014. 

]٥  [» Proclamation du Califat   « , Réseau Voltaire, 1er juillet 2014. 

  

  ھنر و مبارزهگاھنامۀ

  ٢٠١٤ جوالی ٥

  »زير چشمان ما «  

» Sous nos yeux  «  

  


