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 par Thierry Meyssan -تی يری ميسان : نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ اکتوبر ١٤

 آيا واشنگتن به پاکسازی قومی در شمال سوريه

  نائل خواھد آمد ؟
Washington parviendra-t-il à faire nettoyer ethniquement le Nord de la Syrie   

 کرد سوری توسط امارات اسالمی در تھديد کشتار جمعی قرار گرفته اند، ٣٠٠٠٠٠در کوبانی و در منطقه، جائی که 

 متحده مدعی مبارزه عليه گرچه فرماندۀ اتحاديۀ اياالت. ھر يک از ما می تواند عمق فريبکاری ناتو را اندازه گيری کند

امارات اسالمی است، يک عضو ناتو، يعنی ترکيه نه تنھا آنھا را از کمک ھای نظامی و پزشکی خود برخوردار می 

سازد، بلکه مانع فرار شھروندان کوبانی شده و از پيوستن نيروھای کمکی از جبھۀ مبارزان حزب کار کردستان به 

 .مدافعان کوبانی جلوگيری کرده است

  ٢٠١٤ اکتبر ١٣| ) سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر 
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شخصيت ھای نمايشی که به ارادۀ خدايان . دی آگاه بوديدر تآتر يونان باستان، ھر تماشاچی پيشاپيش از فرجام تراژ 

ی نسبت به سرنوشت خود نابينا شده بودند، حرکات نمايشی را به پيش می راندند و آنچه را که مدعی آن بودند به زبان م

  . روايت می کرد،ن کرده بودييولی گروه ھمسرايان برای تماشاگران طرحی را که سرنوشت تع. آوردند

دی کنونی که روی صحنۀ کوبانی بازی می شود، سرنوشت نھائی را به شکل کشتار جمعی يدی نامۀ تراژيآنچه در تراژ

 شھر و چندين دھکدۀ پيرامونی را به امارات اسالمی تا کنون چندين محلۀ. ن کرده استيي کرد سوری تع٣٠٠٠٠٠

اگر ارتش عرب سوريه برای نجات کوبانی ھا نتواند از خطوط امارات اسالمی عبور کند، . تصرف خود درآورده است

  .تمام کوبانی ھا کشته خواھند شد

د، ولی مردم کرد از سوی حزب خودمختاری که از جمھوری عرب سوريه پشتيبانی می کند مورد حمايت قرار می گير

ترکيه مرز خود را به روی شھروندان کرد به شکلی بسته است که نتوانند منطقۀ جنگی را ترک کنند و بگريزند و از 

  .سوی ديگر مانع پيوستن نيروھای کمکی حزب کار کردستان به مدافعان کوبانی می شود

در . می باشد) ام اصلی او ميسا عبدون (نارين آفرين و به فرمانده دومی محمود برخوداننيروھای کرد به فرماندھی 

اينجا بايد دانست که انتخاب يک زن به مقام فرمانده دّوم موجب دستپاچگی و نگرانی بين جھاد طلبان امارات اسالمی شد 

طور کلی ه ب: مترجم (زيرا اعتقاد آنھا بر اين است که اگر به دست يک زن کشته شوند نمی توانند به بھشت راه يابند 

  ). و زنان جوان در گروه ھای رزمی کرد حضور دارنددختران

در مقابل مقاومت رزم آوران کرد، امارات اسالمی بخش مھمی از نيروھايش را از سوريه برای درھم شکستن کوبانی 

  .ھا گسيل کرده است

ی التين، امريکادر بر اساس تحليل ھای ما که بارھا در ستون ھای شبکۀ ولتر و در چندين برنامۀ راديوئی و تلويزيونی 

روسيه و در جھان اسالم تکرار کرده ايم، امارات اسالمی يکی از اختراعات ايالت متحده است و مأموريت آن نيز 

ھمه می توانند .  به شکلی که بتوانند منطقه را بر اساس طرح از پيش ساخته ترسيم کنندآنھمتصفيهّ قومی منطقه بوده 

 پوشالی از آب درآمده، ، رھبران اياالت متحده به دليل حرکات نظامی در منطقۀ جنگیببينند که بيانيه ھای آرامش بخش

  .زيرا عمليات نظامی نه عليه بلکه به نفع امارات اسالمی انجام گرفته است

ولی ھرگز ھيچ يک از مواضع . شش موج بمباران در کوبانی انجام داده است) به اصطالح ضد تروريستی (ۀاتحادي

بلکه در فاصله و بيشتر بخش جنوبی و غربی . ی را ھدف نگرفته و تلفاتی نيز بر آنھا وارد نساخته استامارات اسالم

مردم  به شکلی صورت گرفته است که ارتش عرب سوريه نتواند برای نجات جان  ھدف حملۀ ھوائی قرار گرفته و 

  .کوبانی از خطوط امارات اسالمی عبور کند

از کمک به کردھای سوريه امتناع می کند زيرا از مدتھا پيش با آنھا ) دار اسرائيلطرف(دولت محلی کردستان عراق 

  .اختالف دارد، و برای توجيه منفعل ماندن خود نيز دليل و برھان می آورد که به سوريه دسترسی مستقيم ندارد

می کند، و اين بار دليل و عضو ناتو، ترکيه نيز از کمک به مردمی که در تھديد کشتار جمعی به سر می برند امتناع 

برھان اين است که تا وقتی که کردھای سوريه از خود مختاری خود در سوريه قطع نظر نکنند و به مبارزان ناتوعليه 

  . نپيوندند، انتظار کمک نبايد داشته باشندبشار اسدارتش عرب سوريه و رئيس جمھور برگزيده 

ره به امارات اسالمی اسلحه می دھد و زخمی ھای جنگی را در به گزارش مبارزان کوبانی، ترکيه به شکل روزم

بيمارستان ھايشان می پذيرد، ولی آنھا نمی توانند زخمی ھايشان به بيمارستان ھای ترکيه منتقل کنند و برای چنين کاری 

  .رو ھستنده با مشکالت بسيار سختی روب

که در گذشته عمداً حزب هللا ناميده می شد، به شکلی که با (ترکيه، گروھک اسالمگرای کرد حزب مطالبۀ آزاد در 

حزب ). حزب اکثريت کرد در کردستان(با حزب کار کردستان وارد جنگ شده است ) مقاومت لبنان اشتباه گرفته شود
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 ھم زمان برای مبارزه رجب طيب اردوغان جمھور مطالبۀ آزاد به شکل پنھانی از سوی حزب عدالت و توسعه و رئيس

  .عليه استقالل طلبان کرد و برای پشتيبانی از اخوان المسلمين مورد حمايت قرار می گيرد

 و دو نفر از محافظان نزديک او توسط حزب کار کردستان در حکمتت، يک رھبر امارات اسالمی، گس ا٣٠در 

سالمی به ابتکار حزب مطالبۀ آزاد به استانبول دعوت شده بودند و تحت اين عناصر امارات ا. استانبول کشته شدند

  .ليس ترکيه بودندوحفاظت پ

زيکی تمام اعضای حزب مطالبۀ فدر يک پيامکی که برای تمام مبارزان فرستاده شده، حزب کار کردستان دستور حذف 

 آزاد را متھم به ھمکاری با دولت حزب کار کردستان گروھک اسالمگرای حزب مطالبۀ. آزاد را صادر کرده است

  .ترکيه و کمک به امارات اسالمی دانسته است

 با مقايسۀ کشتار سربرنيتسا Staffan de Misturaفرستادۀ ويژۀ سازمان ملل متحد برای سوريه، استفان دو ميستورا 

ول ؤ مردم، ترکيه مس و در صورت کشتاربر اعالم کرد که اگر کوبانی سقوط کندو اکت١٠، در )١٩٩٥يوگوسالوی (

  .او البته به بی ھودگی از ترکيه درخواست کرد که مرزش را باز بگذارد. خواھد بود

 از ترکيه درخواست کرد که برای جلوگيری از John Allen اتحاديۀ اياالت متحده، ژنرال جان آلن هھم زمان، فرماند

نظر نمی رسد که مردود دانستن چنين درخواستی ه د ببا اين وجو. کشتار جمعی مرزش را برای کردھای کوبانی باز کند

  . عکسهمناسبات بين واشنگتن و آنکارا را مخدوش کرده باشد، کامالً ب

 اعالم کرد که تا وقتی که اتحاديۀ اياالت متحده عليه امارات MevlütÇavuşoğluوزير جديد امور خارجۀ ترکيه 

 سوريه منطقۀ ممنوعۀ پرواز برقرار نسازد و ھدف سرنگونی در شمال) که ترکيه نيز به آن تعلق دارد(اسالمی 

  .جمھوری عرب سوريه را پی گيری نکند، کشور او از ھر گونه مداخله خود داری خواھد کرد

در نتيجه، پارلمان ترکيه دولت را مجاز دانسته است که ھم زمان عليه امارات اسالمی و حزب کار کردستان مبارزه 

  .کند

 در پاريس، بی آن M. Çavuşoğluر امور خارجۀ فرانسه با استقبال از وزير امور خارجۀ ترکيه  وزيلوران فبيوس

که به روشنی اھدافش را مطرح کند، از پيشنھاد ايجاد منطقۀ ممنوعۀ پرواز در شمال ترکيه پشتيبانی کرد و در توافق 

  .خود با ترکيه تأکيد داشت

 دولت مرکزی عراق، مستقيماً به دولت استقالل طلب محلی کردستان فرانسه نيز به عنوان عضو ناتو، بدون توافق

و ضميمه   درصد گسترش داده است٤٠دولت محلی کردستان عراق سرزمين خود را . عراق جنگ افزار داده است

. سازی مناطق جديد در ھمآھنگی با امارات اسالمی صورت گرفت که منطقۀ عرب سنی نشين عراق را تصرف کرد

پشتيبانی می کرد، از اين پس به ) طرفدار سوريه(ی گذشته، فرانسه از ديدگاه سياسی از حزب کار کردستان طی سال ھا

  .کمک می کند) طرفدار اسرائيل(شکل نظامی به دولت محلی کردستان عراق 

ی ميگ امارات اسالمی ھواپيماھا. ل می شودوئی کنترامريکادر حال حاضر، فضای ھوائی شمال سوريه توسط اتحاديۀ 

ايجاد .  عراقی دزديده شده دارد ولی خلبان و خدمۀ فنی کافی برای استفاده از آنھا را در اختيار ندارد١٥سوريه و اف 

جز نقض آشکار حقوق بين الملل، ھيچ تأثيری روی نبردھائی که در ه منطقۀ ممنوعۀ پرواز توسط ناتو در سوريه ب

  .جريان است ندارد

عۀ پرواز روی آسمان سوريه توسط اسرائيل مطرح شده بود که با چنين روشی قطع عضو اين پيشنھاد ايجاد منطقۀ ممنو

در چشم انداز خود ) به نفع ايجاد دولت محلی فعلی در کردستان( در عراق٢٠٠٣- ١٩٩١کشور را بر اساس الگوی سال 

 است که طی جنگ ١٩٨٣ده در سال ل تحميل شوبا اين وجود تنھا مورد مقابل مقايسه معتبر منطقۀ کنتر. قرار داده بود
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 سرباز اياالت متحده و فرانسه ازھم ٣٠٠داخلی لبنان به عنوان مستعمره سازی مجدد لبنان تلقی شد و پس از کشته شدن 

  .پاشيد

.  را به گشايش مرزھايش وادارداروغاندر ترکيه، حزب کار کردستان با برپا کردن تظاھرات پياپی می خواھد دولت 

  .ليس ضد شورش ترکيه کشته شده اندو نفر در واکنش پ٣١رات تاکنون طی اين تظاھ

تنھا پرسشی که در اينجا می توانيم مطرح کنيم اين است که تا کی کردھای سوری می توانند به تنھائی در مقابل جھاد 

 تأمين مالی —  گردھمآئی تشکيل دادند٢٠١٤ جنوری که طی امريکا با توافق کنگرۀ —طلبانی که توسط اياالت متحده 

کی واشنگتن و ھم پيمانانش به طرح تصفيۀ قومی خود توسط ھيوالئی : به عبارت ديگر . و مسلح شده اند پايداری کنند

  در شمال سوريه نائل خواھند آمد ؟  — امارات اسالمی —که ساخته اند 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤بر واکت ١٣

  


