
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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    تی يری ميسان :نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۵ می ١٢

 

  چگونه اسرائيل می خواھد جنگ شامات را دوباره بر پا کند
 

عکس او می خواھد از توافقات واشنگتن و تھران ه ًخت خود اعتراف کند، کامال ب بنيامين نتانياھو تا به بابه جای آن که

او برای اجرای چنين طرحی تحريک مجدد جنگ در سوريه .  جلوگيری کند، رسدء آينده به امضاجون ٣٠که بايد روز 

و ا ق و در سوريه، در ليبيطرح او ادامۀ کاری است که امارات اسالمی در عرا. را می تواند به عنوان نقشۀ راه برگزيند

 و با ايجاد يک کردستان تقلبی مستقل در Wright Robinکار بستن طرح رابين رايت ه در يمن انجام داده است، و با ب

  .نقطۀ تقاطع عراق و سوريه

  ٢٠١۵ مه ١١| ) سوريه(دمشق  | ولترشبکه

  

.  منتشر شد و طرح ھای مرتبط به ترسيم مجدد خاورميانۀ بزرگ را تغيير داد٢٠١٣مبر طرح رابين رايت که در سپت

. کرده استو کردستان را پيشبينی )  يا سرزمين سنی ھا–سنی ستان (در رابطه با سوريه و عراق، ايجاد سنيستان 

ايجاد شد، ايجاد دومين دولت ھنوز بر جا مانده، با اين ) داعش( توسط امارات اسالمی ٢٠١۴نخستين دولت در سال 

، يمن و عربستان سعودی را نيز مد ااز سوی ديگر، طرح رايت ليبي. وجود، کردھا در شمال سوريه در اقليت ھستند

  . می باشدءو دولت اول به ياری امارات اسالمی در دست اجرانظر می رسد که ايجاد ده اين گونه ب. نظر دارد

 رسد، نخست وزير اسرائيل ء به امضاجون ٣٠برای به شکست کشاندن توافقات بين واشنگتن و تھران که بايد روز 

  .بنيامين نتانياھو از سر گيری جنگ عليه سوريه را تدارک ديده است

) به عربی اخوان المسلمين(گلستان برای به قدرت رساندن برادران مسلمان پس از تالش ھای اياالت متحده، فرانسه و ان

، جنگ مزدوران مسلح از دوران گردھمآئی دوستان ٢٠١٢ جونو در ي تا نخستين گردھمآئی ژن٢٠١١ بروریاز ف
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، و تالش امارات اسالمی ٢٠١۴ جنوریو در ي تا دومين گردھمآئی ژن٢٠١٢ جوالیسوريه در پاريس به تاريخ 

 تا امروز برای ايجاد وضعيت ھرج و مرج، اسرائيل بر آن است تا آتش جنگ چھارم را نيز بر ٢٠١۴ جوناز ) داعش(

  .پا کند

 منتشر ٢٠١٣مبر  نيويورک تايمز نيز آن را در سپت—طرح ھمانی است که توسط رابين رايت به پنتاگون پيشنھاد شد 

  ].١[ راق و سوريه يعنی ايجاد کردستان مستقل در نقطۀ تقاطع ع—کرد 

  

 در اربيل در يک ٢٠١۵ چدر مار) فرماندۀ پيشين مرکز فرماندھی و رئيس سازمان سيا(ژنرال ديويد پترائوس 

او اعالم کرد که جنايات امارات اسالمی اياالت متحده و اسرائيل را تھديد نمی کند، ولی برای . گردھمآئی شرکت داشت

  . فراخون داد— به ھر وسيله ای —وگيری از نفوذ ايران و طرح توافقات واشنگتن و تھران جل

  

  کردھا چه کسانی ھستند ؟

) ١٩٢٧-١٩٣٠(مردم کرد در ترکيه، ايران، عراق و سوريه به سر می برند، ولی از دوران شکست جمھوری آرارات 

 تا ۵ ميليون نفر از آنھا در ترکيه، و ٢٠ تا ١٣بين . دارندی نلدولت مستق) ١٩۴۶- ١٩۴٧(و ناکام ماندن جمھوری مھاباد 

  . ميليون نفر در سوريه زندگی می کنند٣ ميليون نفر در عراق و سرانجام حدود ۵ تا ۴ ميليون نفر در ايران، و ۶

 يک پس از آن که برخی از کردھا در جريان نسل براندازی مسيحيان و ايزدی ھا شرکت کردند، کردھای ترکيه طی) ١

طی سرکوب شورش حزب کار کردستان . قرن از سوی پان ترکيست ھا به سھم خود مورد اذيت و آزار قرار گرفتند

PKK نفر کشته شدند۴٠٠٠٠ دست کم ٢٠٠٠ تا ١٩٨۴ بين سال ھای .  

کرده کردھای ايران از استقالل نسبی برخوردارند ولی از ديدگاه اقتصادی تھران اين استان را به حال خود رھا ) ٢

  .است

 در خدمت صدام حسين در مبارزه عليه ءکردھای عراق از آغاز دوران جنگ سرد وابسته به ناتو ھستند، ابتدا) ٣

. انقالب خمينيست بودند، سپس عليه صدام حسين وقتی دست به کار شدند که ناتو تصميم گرفت رژيم او را سرنگون کند

  .ده و در خارج نيزسفارت خانه ھائی داير کرده استی برخوردار بوئدر حال حاضر از استقالل منطقه 

 طی دوران مصطفی کمال ءکردھا به سوريه آمدند زيرا از اذيت و آزار و تھديد ترک ھا گريخته بودند، ابتدا) ۴

آنھائی که مليت نگرفته بودند، بشار اسد .  کردستانگران سال پيش از اين طی شورش حزب کار٣٠آتاتورک، سپس در 

مليت اعطا کرد و در آغاز جنگ بر اساس توافق متقابل با دمشق برای دفاع از منطقۀ خودشان به آنھا اسلحه و به آنھا 

  .مھمات دادند

به زبان . بافت اجتماعی مردم کرد متنوع است ولی سه تمايل مختلف بين آنھا به فرجام تنش زای درونی انجاميده است

از .  سنت ھستند ولی به تمايالت سياسی مختلف و متضادی تعلق دارندًواحدی حرف نمی زنند، و اگر چه غالبا اھل
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و ) خاندان بارزانی امروز که در منطقۀ عراق در قدرت ھستند(دوران جنگ سرد، بين طرفداران اياالت متحده 

ندان  به حساب ترکيه ربوده شد و از آن تاريخ در ز١٩٩٩اوجاالن که توسط اسرائيلی ھا در سال (طرفداران شوروی 

  .تقسيم شده اند) به سر می برد

  

ر مسعود پد(، موشه دايان وزير دفاع اسرائيل، و مال مصطفی بارزانی )رئيس موساد(ميرا ميت : از چپ به راست 

  .که در واقع مأمور يا آدم موساد بود) بارزانی کنونی

  

  مافيا و موساد: کردستان عراق 

با توجه به نقش اسرائيل در بطن امپرياليسم آنگلوساکسون، خانوادۀ بارزانی که در اصل سوسياليست بود، در سال ھای 

ًرئيس جمھور کنونی مسعود بارزانی که احتماال ]. ٢[  به موساد پيوست و به ابزاری عليه بعث عراق تبديل شد۶٠

البته او به يمن سرمايه . يران و سوريه بی اعتبار استعضو موساد می باشد، در افکار عمومی کردھای ترکيه و ا

  .گذاری ھای اسرائيل به موفقيت ھائی دست يافت و رژيم طايفه محور خود را ايجاد کرد

رئيس جمھور بارزانی ھنوز در قدرت باقی مانده در صورتی که دورۀ او از دو سال پيش به اتمام رسيده، يعنی 

آورده که البته از ديدگاه واشنگتن مشکلی ايجاد نمی کند، به ھمان گونه که محمود وضعيتی غير دموکراتيک به وجود 

دولت بارزانی با آسودگی خاطر در خويشاوند ساالری و ). در يمن(يا عبد ربه منصور ھادی ) در فلسطين(عباس 

نخست وزير نچيروان طايفۀ او پست ھای مھم را در اختيار دارند، پيش از ھمه بايد از . بزھکاری فرو رفته است

ر در حسابش جمع کرده و ھزاران ميليونر ال ميليارد د١۵ادريس بارزانی ياد کنيم که برادر زادۀ مسعود بارزانی است و 

  .دست آورده انده ًديگر که مطمئنا نمی توانند بگويند اين ثروت را از کجا ب

 سال زندان ٣٠نتقاد از رئيس جمھور بارزانی به  نخستين کسانی بودند که سرکوب شدند، کمال قادر به دليل اءوکال

نظر نمی رسد، به ويژه پس از ربودن و قتل روزنامه ه  يک نظريه بيش ب٢٠١٠آزادی مطبوعات از سال . محکوم شد

ی در ورشکستگی به سر می برد و ئدولت منطقه . نگار کرد سردشت عثمان، به اتھام فکاھی جلوه دادن رئيس جمھور

  .ش قادر به پرداخت حقوق بخش مھمی از کارمندانش نيستاز چند ماه پي
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.  اياالت متحده به پايان رساندپسر رئيس جمھور کنونی بارزانی، مسرور بارزانی تحصيالتش را در ايران، انگلستان و

 به پشتيبانی آنگلوساکسون ھا به عراق در منطقۀ ممنوعۀ پرواز بازگشت و در چھار چوب حزب ١٩٨٨در سال 

خيلی سريع به مأمور رابط بين خانواده . وليت ھائی را به عھده گرفتؤ مسPDKخانوادگی حزب دموکرات کردستان 

 يک کاخ اشرافی را در چند کيلومتری مرکز آژانس سيا در النگلی ٢٠١٠بر ودر اکت. و سازمان سيا تبديل شد

روزنامۀ اصلی کردستان عراق را ايجاد کرد  » Bas News« او . ر خريداری کردال ميليون د١٠به قيمت ) ويرجينيا(

رت او قرار عالوه بر اين، مجموع سرويس ھای اطالعاتی کردستان عراق تحت نظا. و مديريت آن را به عھده گرفت

شرکت کرد و از سازمان دھندگان ) ٢٠١۴مه (وليت ھائی بود که او در گردھمآئی ھای عمان ؤبا چنين مس. گرفت

  .حملۀ مشترک امارات اسالمی و پيشمرگان عليه بغداد بود

  

  کردستان عراق و طرح ضميمه سازی شمال سوريه

د که ھدف آن ترسيم مجدد عراق و سوريه مبتنی بر ی کردستان در توطئه ای شرکت کرئ، دولت منطقه ٢٠١۴در سال 

 و در گردھمآئی ھای مختلفی در اردن با سرويس ھای مخفی اردنی، رھبران امارات اسالمی، رھبران  طرح رايت بود

به رھبری واشنگتن و تل آويو قرار بر اين شد که ]. ٣[ گروه ھای مسلح در سوريه و نقشبندی ھای عراقی شرکت داشت

 ءی کردستان حملۀ مشترکی را برای تسخير بخش بزرگی از عراق به اجرائو دولت منطقه ) داعش(امارات اسالمی 

 می کردند، کردھای بارزانی ءدر حالی که رسانه ھای بين المللی جنايات امارات اسالمی را در عراق افشا. ذارندگ

  .گسترش يافت % ۴٠مناطق نفتی کرکوک را تصرف کردند و با اين حمله خاک کردستان تا 

ًا جنايات ضد بشری و سپس، ھم زمان دولت ھائی که به شکل مخفيانه اين عمليات را پشتيبانی می کردند، رسم

ی کردستان لوله ھای نفتی را که دزديده بود در ئ می کردند، دولت منطقه ءغارتگری ھای امارات اسالمی را نيز افشا

  .خدمت جھاد طلبان قرارداد تا از منابع غارت شده به شرکت ھای نفتی اروپا بفروشند

بر اين اساس حيدر ششو . المی به سختی سرکوب شدی کرد و امارات اسئھر گونه اعتراضی به اتحاد دولت منطقه 

لمانی ا بازداشت شد، گرچه دو مليتی بود و مليت اپريل ٧ کرده بود روز ءرھبر ايزدی ھا که اين موضوع را افشا

  .داشت

 راکت مصر و سوريه را خنثی کند و راکتی، ستاد فرماندھی اسرائيل پيشبينی کرده بود که توان ٢٠٠٠در سال ھای 

اگر اولی اعالم استقالل کرد، دومی ھنوز به . خودش را در جنوب سودان و در کردستان عراق مستقر سازدھای 

برای . ژيک و کاشتن بذر ھرج و مرج را ممکن می ساختيطرح رايت ھم زمان اين ھدف سترات. استقالل نرسيده است

يعنی سربازان (يامين نتانياھو حملۀ پيشمرگان  رسد، بنء به امضاجون ٣٠تخريب توافقات واشنگتن و تھران که بايد در 
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با اين وجود کردھای سوريه با مافيای بارزانی ھا مخالف ھستند . به شمال سوريه را طرح ريزی کرده است) بارزانی

  .ولی ھمواره در اين منطقه در اقليت بوده اند

بارزۀ کردھای ترکيه از حزب کار ی شروع کردند به دروغ پردازی دربارۀ مئاز چندين ماه پيش، اردوی رسانه 

دولت ھای غربی، و مقدم بر ھمه فرانسه بی . کردستان عليه امارات اسالمی، به عنوان مثال در رابطه با نبرد کوبانی ھا

اين سالح ھا . ًآن که از بغداد عبور کند مستقيما به اربيل اسلحه فرستاد و بر اين اساس حاکميت عراق را نقض کرد

  . قرار نگرفته بلکه تنھا برای حمله به شمال سوريه ذخيره شده استمورد استفاده

، دو پارلمانی که به شکل سنتی Eliot Engel و اليوت انگل Edward Royceدر کنگرۀ اياالت متحده، ادوارد رويس 

ی ئبرای ارسال مستقيم اسلحه برای دولت منطقه ] ۴[  اليحه ای٢٠١۴مبر ع می کنند، در نواز منافع ليکود اسرائيل دفا

فاع توسط رئيس کميسيون اين مورد به قانون امور مالی د. ولی اين پيشنھاد پذيرفته نشد. کردستان عراق پيشنھاد کردند

 به اتفاق ديگران ضميمه شد که ھدفشان تقويت نظامی نيروھائی Mac Thornberryنيروھای مسلح، مک تورنبری 

اگر اين اليحه توسط دو مجلس تصويب می شد، بغداد را از ھر گونه . است که عليه جمھوری عرب سوريه می جنگند

می کرد و راه را ھم زمان برای تجزيۀ کشور و چھارمين جنگ در قدرتی خارج از منطقۀ شيعه در عراق محروم 

ًاغلب سياستمداران عراقی که رسما در اين زمينه بيانيه نوشته اند در رابطه با چنين سياستی ھشدار . سوريه باز می کرد

ر چنين قانونی به سھم خود اعالم کرده است که اگ)  قديمی ارتش مھدیهفرماند(رھبر شيعيان مقتدا صدر . داده اند

 مستشار نظامی در عراق ٣٠٠٠تصويب شود، از ديدگاه او اياالت متحده به عنوان دشمن ميھنی تلقی خواھد شد و عليه 

  .و به ھمين گونه عليه منافع اياالت متحده در خارج اقدام جنگی خواھد کرد

ه رئيس جمھور بارزانی اعالم کرده اند ً مه در کاخ سفيد قويا ب۵رئيس جمھور اوباما و معاون رياست جمھوری بايدن 

با اين وجود، در . که به اسرائيل اجازه نخواھند داد و به کردھای عراق نيز ھشدار داده اند که آرامش خود را حفظ کنند

ت آنھا استقبال به عمل أ عکس، ادعا کرده اند که رئيس جمھور اوباما به گرمی از ھيهکردستان عراق، رسانه ھا، ب

  .مستقل پشتيبانی خواھد کرد» کردستان« از آورده و

 مه توسط بنيامين نتانياھو تشکيل شد، بر آن است که جھاد طلبان را در شمال سوريه ٧دولت جديد اسرائيل، که روز 

ھدف اين است که حمله به دمشق را با حملۀ کردھای عراقی برای قتل عام کردھای حزب اتحاد دموکراتيک . متحد سازد

و ضميمه سازی ) ھوری عرب سوريه دفاع می کنند و از شاخۀ حزب دموکرات کردستان ترکيه ھستندکه از جم(

  .سرزمين آنھا، ھمآھنگ سازند

مستقل را در تالقی عراق و سوريه موجب تحريک کردھای ساکن » کردستان«رئيس جمھور ترکيه اردوخان ايجاد 

در صورتی که کردھای عراقی . د بود به سوی تخريب ترکيهترکيه دانسته و اعالم کرده است که اين طرح گامی خواھ

  .به سوريه حمله کنند، او در کنار دمشق جبھه خواھد گرفت

که ) فارس(در اجالس آيندۀ شورای ھمکاری خليج ) با ايجاد ناتوی عرب به فرماندھی اسرائيل(ًمطمئنا، طرح اسرائيل 

  . مورد بررسی قرار خواھد گرفت،کمپ ديويد فراخوانده استبه ) که عضو اين اتحاديه نيست(رئيس جمھور اوباما 

] ١“ [Imagining a Remapped Middle East ,”Robin Wright ,The New York Times Sunday Review ,September 28, 

2013. 

), شبکه ولتر, ١٣ ژوئيه ٢٠١۴, Al-Watan (Syrie] “کردستان نسخۀ اسرائيلی”, به وسيله ٮتی يری ميسان , ترجمه حميد محوی, ٢[
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]٣ » [Révélations du PKK sur l’attaque de l’ÉIIL et la création du "Kurdistan" ,« Réseau 

Voltaire  ,٨ juillet 2014. 
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]۴ [H. R. 5747“ ,Bill to authorize the direct provision of defense articles, defense services, 

and related training to the Kurdistan Regional Government, and for other purposes ” , House 

of Representatives, November 20, 2014. 

 


