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  Thierry Meyssan - تی يری ميسان

   حميد محوی:برگردان از 
  ٢٠١٤ جوالی ١٣

  

  » Sous nos yeux «»زير چشمان ما «

  کردستان نسخۀ اسرائيلی
Le « Kurdistan », version israélienne  

   

در حالی که تمام اقدامات ضروری برای ايجاد کردستان آزاد در شرف تکوين است، تی يری ميسان آن را به عنوان 

عالوه بر اين، تی يری . تحريف رؤيای مردم کردستان در راستای منافع اسرائيل، اياالت متحده و ترکيه تعريف می کند

 و از مخالفت حزب کارگران کردستان با ايجاد اين   کردهءبارزانی ھا را افشاميسان در اين نوشته طرح پاکسازی قومی 

  .ياد می کند» کردستان « نوع 

  شبکۀ ولتر

  

  

وقتی داويد بن گوريون به شکل يکجانبه ايجاد دولت اسرائيل را اعالم کرد، دفاعيۀ او بر اين اساس بود که يھودی ھا  

بود که پيش از » گام « ژی ياين موضوع در واقع کاربست سترات. ود ايجاد کنندمی خواھند يک منطقۀ امنيتی پيرامون خ

درنبود سياست نظامی زدائی مناطق مجاور به مرزھايش، جنگ ھای اسرائيل به ھدف ) : ١(اين در اروپا رواج داشت 

ی ايجاد شده ھيچ چيزی ھا» گام«با اين وجود، با پيدايش نسل جديد موشکھا، . گسترش سرزمين اسرائيل راه اندازی شد
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 نيز ٢٠٠٠و سال ) ٢(، اسرائيل در باز پس دادن جوالن ترديد کرد١٩٩٩به طوری که سال . را تضمين نمی کرد

  .جای تحمل آزاری که از سوی حزب هللا متوجه او بود، از لبنان خارج شوده ترجيح داد ب

ريۀ نوين، از اين پس امنيت يک سرزمين به بر اساس نظ: به تدريج، طرح نظريۀ نظامی ديگری ضرورت پيدا کرد 

در نتيجه نه تنھا بايد در مرزھای مجاور و . قابليت تخريب موشک ھای دشمن از فاصلۀ دور بستگی خواھد داشت

ايجاد کرد، بلکه در عين حال برای خنثی سازی تھديد موشکی، در فراسوی دولت ھای تھديد کننده بايد » گام«فوری 

 سودان جنوبی ايجاد شد و به زودی کردستان ايجاد ٢٠١١به ھمين علت سال . ۀ محافظتی ايجاد نمودپيرامون آنھا داير

  .بر اين اساس، اسرائيل می تواند ھم زمان مصر، سوريه و لبنان را تھديد کند). ٢٠١٥(خواھد شد 

 حاضر دولت سودان در حال. تجربۀ سودان جنوبی خصوصيت مصنوعی ايجاد اين دولت تازه تأسيس را نشان می دھد

جنوبی دولتی است بی دولت، تنھا می توانيم آن را به عنوان منطقه ای فاقد حقوق بدانيم که توسط ارتش اسرائيل اشغال 

  .شده است

 Greater(» خاورميانۀ بزرگ«، ايجاد کردستان مرحله ای از ايجاد و باز سازی امريکااز ديدگاه اياالت متحدۀ 

Middle East (و در نتيجه تسلط   تجزيۀ منطقه به دولت ھای کوچکتر که از ديدگاه قومی يکپارچه باشنداست، يعنی 

در گردھمآئی پشت درھای بسته، وقتی . به ھمين علت پنتاگون در خاموشی فرو رفت. بر آنھا به سادگی امکان پذير باشد

 آمدند تا Martin Dempseyدامپسی و فرماندۀ ستاد فرماندھی، ژنرال مارتين  Chuck Hagel وزير دفاع چاک ھيگل

 را گم کرده ابوبکر آل بغدادیبه پارلمانی ھا در کنگره وضعيت عراق را توضيح دھند، نه تنھا مدعی شدند که پروندۀ 

، بلکه )٣)( دستگير کردند و به چه علتی چند ماه بعد او را آزاد کردند٢٠٠٤و در نتيجه نمی دانند چرا او را سال (اند 

تند که ھيچ طرح مداخله ای نيز در دست ندارند و زمين بازی را کامالً به امارات اسالمی و کردستان سپرده اظھار داش

  ).٤(اند 

به واشينگتن و شاه ايران نزديک شد، وسپس تبديل ) پدر مسعور بارزانی(، مال مصطفی بارزانی ٦٠طی سال ھای 

و ) وزير امور خارجۀ اسرائيل (Abba Eban  با آبا ابان  عکس او را در اسرائيللينک ذيلدر . شد به مأمور موساد

  . رئيس موساد می بينيمMeir Amitژنرال مير اميت 

http://iranwire.com/features/6172/#carousel-6172 

نخست . نظر می رسد تا به حل مسائل و مشکالت کرد بپردازده ی بفرصت مناسب» کردستانی«از ديدگاه ترکيه، چنين 

از سوی ديگر، رجب طيب . وزير رجب طيب اردوغان تمام عمليات را در گوشی به خاندان بارزانی زمزمه کرده است

ارلمانی پ:  با کردھا مجاز خواھد بود مذاکرهاردوغان توسط پارلمان خود قانونی را به تصويب رسانده که بر اساس آن 

نخست وزير ). ٥(ھائی که در خلع سالح و پذيرش شورشيان شرکت می کنند از پيگرد قانونی مصون خواھند بود

 و کردھا از او سپاسگذار خواھند بود  اميدوار است که با رأی کردھای ترکيه در انتخابات رياست جمھوری پيروز شود

البته روشن است که احتمال کمی وجود دارد که پس از پيروزی . که ھدايت کردستان را از خارج به عھده خواھد گرفت

  .در انتخابات به وعده ھايش عمل کند

که اسرائيل و ترکيه به آنھا وعده داده اند » کردستانی « مردم کردستان واقعاً اشتباه بزرگی مرتکب خواھند شد اگر به 

در قطب مخالف نيکانشان صالح . باور کنند و تصور کنند که اين کردستان ھمان کردستان تمام آرزوھايشان خواھد بود

که شام را آزاد و متحد ساخت، قبيلۀ بارزانی آنھا را از ديگر اقوام منطقه، ) ووبیئيسه الحه دينی ئه (الدين ايوبی بزرگ 

  .عرب ھا، ارامنه و غيره جدا خواھند ساخت، و آنھا را به طرفداران آپارتايد تبديل خواھد کرد

 عمل ، بارزانی ھا به شکلی)٦(در حالی که در انترنت، اعضای حزب دموکرات کردستان برای پول آينده تالش می کنند

بارزانی ھا پيشمرگان را برای تصاحب چاه ھای نفت در . می کنند که گوئی سرانجام به کمک اسرائيل پيروز شده اند
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 به بھانۀ حفاظت —) ٧( و کرکوک فرستاده اند و کارگران عرب را نيز اخراج کرده اند Bai Hassanبای حسن 

  .مناطق نفتی در مقابله با واکنش ھای بغداد

 ندارد، طرح اسرائيل برای بارزانی ھا مستلزم پاکسازی قومی خواھد بود و اين روند تازه شروع شده ترديدی وجود

  .است

او از گردھمآئی سّری . از ھم اکنون حزب کارگران کردستان عبدهللا اوجاالن فراخوان داده است که در اين دام نيافتند

 در عمان برگزار شد، گزيده حونود بارزانی که اول گروه ھای اسالمگرا و حزب دموکرات کردستان به رھبری مسع

حزب کارگران کردستان برای ). ٨(ای منتشر کرد که نشان می دھد که آنھا در اتحاد با يکديگر به عراق حمله کرده اند 

  . بارزانی فراخوان صادر کرد- بسيج عمومی مردم کردستان برای مقابله با طرح اسرائيلی 

به مرکز فرماندھی عالی امارات  دوانتلکی به سھم خود اعالم کرد که ارتش او نمی نخست وزير عراق نوری ما

  .زيرا فرماندھی عالی در اربيل و تحت حفاظت دولتی محلی کردستان به سر می برد...اسالمی حمله کند

  :پاورقی ھا 

 ]١ [Marches  

رزھای فوری خود کشورھای کوچک بی ، دولت ھای بزرگ بر آن بودند که در م١٩ و ١٨ژی گام ، طی قرون يسترات

» گام « اين دولت ھای کوچک و بی طرف را . طرفی به وجود بياورند تا خودشان را از تھاجمات زمينی حفاظت کنند

  . بايد روی آن گام بر می داشتند تا به دولت ھای بزرگ حمله کنندء به اين علت که ابتدامی ناميدند، احتماالً 

 ] ٢ [DamascusDiary, An Inside Account of Hafez al-Assad’sPeaceDiplomacy, 1990-2000 ,par 

BouthaïnaShaaban, Lynne RiennerPublishers, 2012. 

]٣  [” US missedBaghdadi’slikelyal-Qaidalinkduring 2004 detention “ , by Nancy A. Youssef, 

Merced Sun Star, July 9, 2014. 

]٤  [” Inside the Ring “ , by Bill Gertz ,The Washington Times ,July 9, 2014. 

]٥  [» Le parlement turc fixe un cadre pour négocier avec les Kurdes », Reuters, 17 juillet 

2014. 

]٦  [” As Kurdistan Ponders Independence, Kurds Wonder about OwnCurrency “ , Alexander 

Whitcomb, Rudaw, 9 juillet 2014. 

]٧  [” BaghdadLashes Out AfterKurdish Forces Move intoTwoOilfields “, Rudaw, 11 juillet 

2014. 

]٨  [» Révélations du PKK sur l’attaque de l’ÉIIL et la création du « Kurdistan   «  « , Réseau 

Voltaire  ,٨ juillet 2014. 

  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

٢٠١٤ جوالی ١٢  

١٣٩٣] سرطان[ تير٢١شنبه   


