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 فرانسه و اسرائیل

 جنگ تازه ای را در عراق و سوریه آغاز کردند

La France et Israël lancent une nouvelle guerre en Irak et en Syrie 

بسیج مبر رسانه هایش را نو 01می مردم روی حملۀ تروریستی از یک سو دولت فرانسه برای جلب افکار عمو

هدف دولت . کرده، و از سوی دیگر در اتحاد با اسرائیل جنگ تازه ای را در عراق و سوریه به راه انداخته است

فرانسه از این پس سرنگونی رژیم الئیک سوریه و تخریب ارتش آن نیست، بلکه بر آن است تا دولت استعماری 

اد کند تا به شکل گازانبری دولت های عرب را در تازه ای با مدیریت کردها میان خاک مشترک عراق و سوریه ایج

می بینیم که آرزوی اسرائیل برای تسلط قدرت مدارانه روی نیل و فرات جان تازه ای گرفته . چنگ داشته باشد

 .است

 شبکۀ ولتر

 

را « ستانسنی »منتشر شده،  3102در نیویورک تایمز در سال   Robin Wrightروی این نقشه، که توسط رابین رایت 

به وجود آورد و اعالن خالفت نمود، و کردستان که از این پس فرانسه و اسرائیل در  3102 جونمی بینیم که داعش در 
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یادآوری می کنیم که در این نقشه برای مسیحیان که یا باید به اروپا انتقال یابند و یا قتل عام شوند راه . فکر ایجاد آن هستند

 .است کار مشخصی پیشبینی نشده

 

، مسکو و واشنگتن از تأمین مالی برای داعش جلوگیری 31در چهار چوب گروه کشورهای 

 خواهند کرد 

بیشتر به مسائل اقتصادی پرداختند، ولی وضعیت خاور ( ترکیه)در آنتالیا  41در گردهمآئی گروه کشورهای 

بسیاری صورت گرفت که در حال های دو جانبۀ مذاکره طی گردهمآئی . نزدیک در مرکز توجهات عمومی بود

 .حاضر ما از جزئیات آن بی اطالع هستیم

ببرد، تأمین مالی داعش  ولؤنامی از دولت های مس بی آن که "والدیمیر پوتین"با این وجود، رئیس جمهور روسیه 

این . فت کش را به همکارانش نشان دادی مرتبط به کاروان کامیون های نئکرد، و عکس های ماهواره  ءرا افشا

از ترکیه عبور می کنند تا نفت دزدیده شده توسط سازمان تروریستی در عراق و سوریه را متعاقباً به  کامیون ها

از این  "یب اردوخانطرجب "تأمین مالی داعش رسماً ناقض منشور شورای امنیت اعالن شد و (. 0)فروش رسانند 

( پسر رئیس جمهور ترکیه) "بالل اردوخان"ه، به گزارش حزب سوسیالیست ترکی. تحت تأثیر قرار گرفتموضوع 

 (.4)شخصاً این نوع قاچاق را مدیریت می کند 

و خاتمه دادن  "اردوخان"برای تخریب کامیون های نفت کش متعلق به خانوادۀ  "اوباما"و  "پوتین"جمهور  رؤسای

خستین بار پس از یک رای نتاد فرماندهی ایاالت متحده بدر همان روز، س. به قاچاق نفت با یکدیگر به توافق رسیدند

ون نفت کش دیگر را در سوریه سال و نیم کامیون های نفت کش در عراق را بمباران کرد، و روسیه نیز چندین کامی

 (.1) مورد تخریب قرارداد

 "فرانسوآ هوالند"رئیس جمهور فرانسه . این عملیات بپیوندد روسیه و ایاالت متحده فرانسه را مجبور کردند که به

بی آن که اظهار   بود ونیز به گونه ای واکنش نشان که حاکی از عمل تالفی جویانه در رابطه با حملۀ تروریستی 

شرمساری کند به ارتش دستور داد تا مواضع داعش در سوریه را بمباران کند، از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه 

به عنوان متحد رسماً به نیروهای روسیه دستور داد تا با فرانسه همآهنگ شوند، و با این کشور  "دیمیر پوتینالو"

 .قطاران ایاالت متحده و روسی خود را مالقات خواهد کرد رئیس جمهور فرانسه در آینده هم(. 2)رفتار کنند

هش در عراق برای انتقال پول استفاده می کند در مؤسسۀ بانکی که داعش از پایگا 42گویا اقداماتی برای توقیف 

 .David S "دیوید کوهن"نظر گرفته شده است، یعنی اقداماتی که معاون وزیر امور خارجۀ ایاالت متحده 

Cohen (.2)از ماه ها پیش بی آن که به نتیجۀ مطلوبی دست یابد در اجرای آن می کوشید 

 

 ا سازماندهی می کنندرای جنگ تازه « شاهین های لیبرال»فرانسه و 

که داعش باید از سوریه بیرون بیاید، گروه دولت ها، شرکت های چند ملیتی و شخصیت های  امربا توجه به این 

 .را شعله ور سازند سومین جنگ سوریه آتشایاالت متحده که جنگ را سازماندهی می کنند تصمیم گرفته اند 

ط وزارت امور خارجۀ ایاالت متحده راه اندازی توس( 4101 جنوریتا  4100 بروریف)« بهار عرب» -0

در هر دو باشند و چه مخالف  ایاالت متحده هدف این بود که رژیم های الئیک عرب چه هم پیمان. شد

پس از . جای آنها دیکتاتورهای اخوان المسلمین قدرت را در دست بگیرنده سرنگون شوند و بصورت 
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به )و سوریه آغاز شد ارنگارنگ، جنگ علیه لیبی« ایانقالب ه»سرنگونی رئیس جمهور تونس و مصر 

ولی قدرت ( پیشبینی شده بود 4101مبر نو Lancaster House شکلی که در قرارداد النکستر هاووس

در جنوب شرقی )«ان أمیناس»به دلیل گروگان گیری در )های استعماری در حمله به الجزائر ناکام ماندند 

 (.االجزائر در مرز لیبی

در « ای لیبرالشاهین ه»توسط فرانسه، گروه ( 4102بر وتا اکت 4104 جوالی)نگ سوریه دومین ج -4

و اسرائیل راه اندازی شد که از سوی  (س و غیره ن، جفری فیلتمن، دیوید پترائوری کلینتهیل)ایاالت متحده 

ضمام شرکت ، به ان(ترکیه؛ قطر، عربستان سعودی، و غیره)تأمین مالی می شد نیز تعدادی از کشورها 

موضوع تغییر رژیم (. و غیره -واتر سابق -، آکادمی  بالک KKRهای چند ملیتی اکسون موبیل، کاکا آر 

 011111بیش از )دیگر مطرح نبود، ولی هدف اولیه بیشتر خون ریزی و تخریب ارتش سوریه بود 

 .روسیه پایان یافتا مداخلۀ نظامی این روند ب(. ر مبارزه علیه تروریسم کشته شدندسرباز سوری د

، به ابتکار برخی از همان اعضای سابق آغاز شد ولی این بار 4102مبر نو 41سومین جنگ سوریه، از  -1

شمال سوریه و عراق به شکلی که کشورهائی که در مقابل اسرائیل  در به هدف ایجاد یک دولت جدید

 (.6)مقاومت نشان می دهند در میان گازانبر قرار بگیرند

 یشان علیه سوریه دیگر امکان پذیر نیست،دهندگان جنگ با آگاهی به این امر که ادامۀ کارهاسازمان 

. به ایجاد سودان جنوبی انجامید 4104تصمیم گرفتند که طرحی را به پیش ببرند که پیش از این در  سال 

منتشر ( 4101سپتامبر )است که رابین رایت  ای و نقشه( 4100 چمار)این طرح همان طرح آلن ژوپه 

کرد و پیشبینی کرده بودند که پس از پشتیبانی از داعش برای ایجاد سنی ستان باید برای ایجاد کردستان 

 (.7)اقدام کنند 

مثل دومین )است و نه یک جنگ مذهبی ( بهار عرب)در نتیجه موضوع دیگر نه یک جنگ ایدئولوژیک 

 .نگ قومی به راه افتاده استبلکه از این پس به شکلی که ادعا می کنند ج( جنگ سوریه

 

 عملیات سری در منطقه

بریگادهای مدافع خلق که از این پس )برای تحقق بخشیدن به چنین طرحی، حزب کرد سوری مارکسیست لنینیست 

... را از موضع پیشین که در اتحاد با جمهوری عرب سوریه بود( نامیده می شوند« نیروی دموکراتیک سوریه»

 دارای زبانمطمئناً این دو گروه هر دو کرد هستند ولی . بیلۀ بارزانی در عراق پیوند زدندبازگرداندند و به ق

دیگر دست زدند و هر دو مدعی ایدئولوژی هائی هستند که کامالٌ در  و طی جنگ سرد به کشتار یک ندنیست یمشترک

 (.8)قطب مخالف یکدیگر واقع شده است 

تبدیل شده  ی کرد عراق به یک دیکتاتور تمام عیارئاین پس، دولت منطقه  وم که ازدر اینجا به اختصار یادآور می ش

از پایان بعد بارزانی نیز مأمور موساد است که با پشتیبانی انگلستان و ایاالت متحده  رئیس جمهور مسعود. است

 (.9)در قدرت باقی مانده ست  4101جون اش در ی دور ریاست جمهور

را به کردی سازی اجباری مردم غیر « نیروهای دموکراتیک»وریه و عراق پشتیبانان ایجاد کردستان در شمال س

تشویق کرده و موجب قیام مردم عرب و مسیحیان آشوری و خشم دمشق شده ( 4102بر واکت)کرد در شمال سوریه 

ن ی کردستائدر گذشته وقتی دولت منطقه (. 01)اند، ولی هیچ واکنش بین المللی در این مورد صورت نگرفته است 
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عراق منطقۀ نفت خیز کرکوک را ضمیمه می کرد، افکار عمومی جهان تنها روی تصفیۀ قومی که داعش راه 

در آن دوران، قدرت های بزرگ نه تنها جنگ کشور گشایانۀ کردستان عراق را . متمرکز شده بودند ،انداخته بود

بغداد عبور کند، به بهانۀ مبارزه علیه  محکوم نکردند بلکه با ارسال مستقیم اسلحه بی آن که از دولت مرکزی در

 .داعش، موافقت کردند

عرب مخالف در گازانبر اعالن  های طرفین منازعه برای ایجاد دولت استعماری اسرائیلی و برای قراردادن دولت

 یک جنگ نکردند، ولی به محض این که ضرورت ایجاب کند برای کردستان مستقل مبارزه خواهند کرد، یعنی

هرگز جزء کردستان نبوده و جمعیت کرد  یزیرا سرزمین مورد بحث از دیدگاه تاریخ ،ری مسخره آمیزموضع گی

 (.دصدر  11کمتر از )آن نیز در اقلیت هستند 

مبر، فرانسه اعالن کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل را برای جنگ علیه داعش به منطقه فرستاده، ولی در نو 2در 

ناو هواپیمابر (. 00)ه است چشم انداز سومین جنگ در سوریه دست به چنین اقدامی زد واقع برای موضع گیری در

 .را ترک کرد در بندر تولون مبر را لنگرگاه خودنو 08

داعش را از سنجر « نیروهای دموکراتیک سوریه»مبر، دولت منطقه ای کردستان عراق، به پشتیبانی نو 02تا  01

نفر را در مقابل  111قع، سربازان داعش این منطقه را ترک کرده بودند و تنها در وا. بیرون راندند( در عراق)

منطقۀ آزاد شده را به دولت عراق تحویل ندادند، بلکه به دولت منطقه . ده ها هزار نفری باقی گذاشته بودند ۀاتحادی

 .ی کردستان عراق ضمیمه کردندئ

غلو در ولی در معاهدۀ سّری ژوپه و داووداو م دانست،محکوترکیه گر چه از این عملیات پشتیبانی نکرد و آن را 

اگر کردستان دروغین ایجاد شود، ترکیه از راندن مبارزان حزب . ه بودید کردئچنین طرحی را تأ 4100سال 

 .خود راه نخواهد داده ب یتردید PKKکارگران کردستان 

 

 عمالً جنگ تازه را مجاز می داند 3322قطعنامۀ 

مبر نوشته بود به سپت 11 جلسۀروسیه یک بار دیگر سعی کرد قطعنامۀ پیشنهادی را که برای مبر، نو 41در 

حداکثر متن را با چند مورد با یادآوری سوء قصد . مجبور شده بود آن را مطرح نکند در آن روز تصویب رساند که

حق قانونی ) 20یادآوری مادۀ ، بیروت و پاریس، و با ...(که منجر به سقوط ایر بوس روسی شد)در صحرای سینا 

برای دومین بار، می بایستی از این متن صرفنظر کند و اجازه دهد تا پیشنهاد فرانسه  ولی .تغییر داد( دفاع از خود

برای قانونیت بخشیدن به هر گونه مداخلۀ نظامی علیه داعش در سوریه و عراق به تصویب رسد، یعنی پیشنهادی 

 یگر چه می توان آن را به اشکال مختلف. رسیدبه تصویب  در شورای امنیت 4429قطعنامۀ ) با آرای جمعی که

تعبیر کرد، قطعنامه عمالً حاکمیت ملی عراق و سوریه را پایمال می کند، زیرا دست قدرت های بزرگ را به بهانۀ 

هدف بازگرداندن  روشن است که آزاد سازی شمال سوریه به(. 04)مبارزه علیه داعش برای مداخله باز می گذارد 

 .آن به سوریه انجام نمی گیرد، بلکه برای آن است که دولت مستقلی را به مدیریت کردها ایجاد کنند

نظر می رسد که روسیه فعالً می خواهد از طرح فرانسه و ه ب. روسیه با این قطعنامه مخالفت نکرد و به آن رأی داد

ده کند، بی آن که اصل تشکیل دولت مستقل کردستان را پذیرفته اسرائیل برای راندن داعش به بیرون از سوریه استفا

، و کردهای سوریه تحت ستم نیستند) قانونی نیستایجاد چنین دولتی از دیدگاه حقوق بین الملل به هیچ عنوان . باشد

د که ایجاد چنین دولتی موضوع حقوق اقلیت ها را مطرح می کن(. که دیگر شهروندان از همان حقوقی برخوردارند
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، در هر را چنین حقی عمالً تمام گروه های قومی. پیش از این ناتو آن را برای ایجاد کوزووو مطرح کرده بود

که در آخرین  یعنی حقوقیبرای تشکیل دولت مستقل اقدام کنند،  تامجاز می داند  ،وضعیت سیاسی که باشند

بر این اساس می  ، به انضمام خود فرانسه ومیداپیامدهایش به تجزیۀ تعداد بسیاری از کشورهای جهان خواهد انج

 .دیگر تبریک بگوئیم را به یک «جهانی سازی»پیروزی  توانیم 

 

 :به یاد داشته باشیم 

در عراق و سوریه کامیون های . مین مالی داعش را قطع کننداخ سفید به توافق رسیده اند که تأکرملین و ک -0

 .استتوقیف در نفت کش شرکت بالل اردوخان را بمباران کرده اند و بانک هائی داعش نیز 

، اسرائیل و فرانسه موفق شدند طرح 4102 جونپس از ضمیمه سازی منطقۀ نفت خیز کرکوک در  -4

ازی بلندی های سنجار به پیش ببرند و طرح فتح گسترش سرزمین کردستان عراق را با ضمیمه س

آغاز کرده اند ( مارکسیست لنینیست)سرزمین غیر کرد شمال سوریه را با تکیه به گردان های مدافع خلق 

در اصل هدف آنها ادغام دو کردستان . نامیده می شوند« نیروهای دموکراتیک سوریه»که از این پس 

 .نجامدولت کرد بیی داست که باید به اعالن استقالل برا

. ایجاد کردستان در یک سرزمین غیر کرد از دیدگاه بین المللی از هیچ اعتبار قانونی برخوردار نیست -1

مصر، سوریه و )هدف این طرح در پیوند با ایجاد سودان جنوبی، در گازانبر قراردادن دولت های عرب 

 .را به تحقق رساند است تا رؤیای سیطرۀ قدرت اسرائیل از نیل تا فرات( عراق
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