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  طرح اعتراف ناپذير کردستان دروغين
L’inavouable projet d’un pseudo-Kurdistan 

پاريس و لندن پيوسته بيانيه ھای سنگين و پر طمطراقی عليه داعش اعالن می کنند، از پاکسازی قومی و حمالت 

 پاکسازی قومی در شمال سوريه را تدارک می بينند، تا کردستان هولی در پشت پرد. تروريستی اين گروه می گويند

در جنوب شرقی (در استان انبار ) کشور سنی ھا(اد سنيستان دروغين خودشان را ايجاد کنند و داعش را نيز برای ايج

در اينجا تی يری ميسان اين طرح را مورد . متمرکز سازند)  به مساحت بيش از يک سوم تمام خاک عراق–عراق 

  .بررسی قرار می دھد و تناقضات گفتار رسمی را بر می شمارد

 ٢٠١۵مبر  دس٧)/سوريه(دمشق / شبکۀ ولتر

 

  نظامی فرانسه، اسرائيل و بريتانيا در سوريه از ديدگاه قانونی توجيه پذير است ؟آيا مداخلۀ 

 را در ٢٢۴٩مبر قطعنامۀ  نو٢٠ر برای راه اندازی جنگی تازه در سوريه و عراق، فرانسه، اسرائيل و بريتانيا د

کر اصلی متن است، قطعنامه برای نمايندۀ فرانسه در سازمان ملل متحد که مبت). ١(شورای امنيت به تصويب رساندند 

برای نخست . واکنش جمعی را مجاز می دارد» حق دفاع از خود «  سازمان ملل متحد، يعنی ۵١بر اساس منشور 

» از ھر گونه واکنشی عليه اين فرقۀ آدم کش و اھريمنی در سوريه و عراق«وزير بريتانيا ديويد کامرون، اين قطعنامه 

  ).٢(پشتيبانی می کند 
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در بررسی حقوقی بسيار دقيق، . گفتۀ کارشناسان بنگاه پژوھشی کتابخانۀ مجلس عوام، به ھيچ عنوان چنين نيستولی به 

ً مشخصا نتيجه می گيرد که قطعنامه به ھيچ عنوان استفاده از زور را مجاز نمی داند، Arabella Langآرابال النگ 

بر اين اساس تنھا دولت ھائی دارای ). ٣(ن را افزايش دھند بلکه دارندگان چنين حقوقی را فرامی خواند تا تالش ھايشا

  .چنين حقی ھستند که برای مداخله در عراق و سوريه فراخوانده شده باشند

برای پاسخگوئی به چنين ضرورتی، عراق نامه ای برای دبير کل سازمان ملل متحد و شورای امنيت ارسال داشته و از 

. ياد کرده است، در حالی که دولت اسالمی در خود عراق بنيانگذاری شده بودحملۀ داعش از خاک سوريه به عراق 

فرانسه و بريتانيا از سوی عراق فراخوانده شده اند ، يعنی تنھا اين دو دولت، ولی نه اسرائيل، مدعی شده اند که از اين 

عی شده اند که از سوريه عالوه بر اين ھر يک مد. برخوردار ھستند» حق دفاع از خود«پس از به شکل جمعی از 

. توسط داعش مورد حمله قرار گرفته اند و در نتيجه از حق دفاع از خود به شکل منفرد نيز برخوردار می باشند

متأسفانه، اين دليل و برھان ھا از اعتبار برخوردار نيست، مگر اين که پاريس و لندن مدرک عينی ارائه دھند که مبنی 

  ).۴(ولی چنين موردی وجود ندارد . رای حمله به آنھا تدارک ديده استبر آن داعش از خاک سوريه ب

فقت خود را در نتيجه، مداخلۀ نظامی فرانسه، اسرائيل و بريتانيا در سوريه بی آن که دولت جمھوری عرب سوريه موا

  .يد نکرده باشد، غير قانونی خواھد بودبا چنين مداخله ای تأئ

 عمومی، اجالسد شده در ئي که منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ھا جاری و تأعالوه بر اين بايد يادآوری کنيم

ًپشتيبانی نظامی از گروه ھای غير دولتی که در پی سرنگونی دولت عضو سازمان ملل متحد می باشند را اکيدا ممنوع 

ر سوريه تنھا تجھيزات دفاعی به ھمين علت فرانسه و بريتانيا مدت ھا مدعی بودند که برای گروه ھای مسلح د. می داند

به ويژه تفنگ، خمپاره، (متأسفانه اين گروه ھا مقادير بسيار حجيمی سالح ھای تھاجمی دريافت کرده اند . فرستاده اند

، رئيس ٢٠١۴ت حساب، در ماه اگسبا اين ).  ضد ھوائی، مواد انفجاری و حتی گاز جنگیراکت ضد تانک و راکت

 در مصاحبه با روزنامۀ لوموند اظھار داشت که برای شورشيان سوريه جنگ افزار ندفرانسوآ ھوالجمھور فرانسه 

ً مشخصا يادآور شده Xavier Panonو سپس در مصاحبه با روزنامه نگار اگزاويه پانون ). ۵(تھاجمی فرستاده است 

که ...نداز و ضد تانک ميليمتری، مسلسل، راکت ا٢٠، توپ )۶( شروع شده ٢٠١٢است که ارسال اين سالح ھا از سال 

تمام اين موارد بی ھيچ ابھامی نقض حقوق بين الملل بوده و کشور فرانسه را در حد يک کشور اوباش تنزل می دھد 

)٧.(  

  

  طرح اعتراف ناپذير فرانسه، اسرائيل و بريتانيا

ًت، ولی ھدف مشخصا مبر، فرانسه در پی ايجاد اتحاديه، باز ھم يکی بيشتر، برای مبارزه عليه داعش اس نو٢٠از 

ت دولتشان در د خواسئياين ھمان شيوۀ بيانی است که در راستای متقاعد ساختن فرانسوی ھا برای تأ. تسخير رقه است

نظر می رسد، ولی در واقع امر نقابی بيش نيست که بر چھرۀ نيت ه مبر در پاريس کافی ب نو١٣پاسخ گوئی به 

نظر می رسد ه به عبارت ديگر، راندن داعش از رقه، گرچه پسنديده ب. ت زده شده اسھوالنداستعماری رئيس جمھور 

  ولی با کدام نيروی زمينی و به نفع کی ؟

اردوی ھوائی روسيه از ارتش عرب سوريه در زمين پشتيبانی می کند، در حالی که به گفتۀ وزير امور خارجۀ فرانسه، 

يعنی نيروئی که به اھتمام اعضای [سوريه پشتيبانی می کند ، اردوی فرانسه و بريتانيا از ارتش آزاد لوران فبيوس

يعنی شبه نظاميان ترکمن که از پشتيبانی ارتش [، و نيروی ھای عرب اھل سنت ] سازماندھی شده استاالقاعده در ليبي

  ].ی کرد در عراقدافع خلق و پيشمرگان دولت منطقه ئ ھای مواحد[و کردھا ] ترکيه برخوردار ھستند
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ی کرد عراق واگذار می شود و سپس  پيروز شوند، شھر به دولت منطقه ئ که اين نيروھا در تسخير رقهدر صورتی

و تشکيل کشوری به نام کردستان بين » کردستان«اصل اين طرح روی محور اعالن .  کردستان خواھد شدۀضميم

ه در اين منطقه زندگی می کنند  اھالی سوريه کددر ادامۀ اين ساخت و ساز می باي. عراق و سوريه واقع شده است

 . ميليون کرد از اھالی ترکيه را به اين کشور جديد منتقل کنند١٠جای آنھا ه اخراج شوند و ب

 

، آلن ژوپه به نمايندگی از فرانسه و احمد داووداغلو به نمايندگی از ترکيه مخفيانه توافق کردند که به ٢٠١١در سال 

ک کشور سنی مذھب، به شکل نعل اسبی، بين عراق و سوريه و يک کردستان ي) داعش( وسيلۀ سازمان تروريستی 

  . اين طرح از سوی بريتانيا و اسرائيل مورد استقبال قرار گرفت. نيز به ھمين شکل بين دو کشور ايجاد کنند

  

  طرح ژوپه

 ءّدی سری به امضا قراردااحمد داوود اغلو و ھم قطار ترک او آلن ژوپه وزير امور خارجۀ فرانسه ٢٠١١در سال 

به تماميت « بی آن که » لۀ کردھاحل مسأ« عھد متقابل بود، از جمله می دانيم که اين قرارداد حاوی چندين ت. رساندند

  .يعنی با ايجاد يک کردستان ساختگی در سوريه» ارضی ترکيه خسارت وارد سازد

در آن .  نديدند٢٠٠۵ر جھت او را در سال يي، و تغ گوليست باقی ماندهآلن ژوپهفرانسوی ھا که ھنوز فکر می کردند که 

 ماه زندان تعليقی و يک سال ١۴دوران او به جرم ربودن اموال دولتی برای تأمين مالی حزب سياسی خودش به 

او فرانسه را ترک کرد و برای تدريس به مونترآل . ممنوعيت از حق شھروندی برای شرکت در انتخابات محکوم شد

ين، او خيلی کم در کانادا حضور داشت و به شکل مخفيانه در يک کشور ديگر مشغول گذراندن يک با وجود ا. رفت

امروز، گر چه از اعضای اپوزيسيون است، ولی يکی از منابع الھام بخش سياست خاور نزديک . دورۀ آموزشی بود

  .ريخ و منافع فرانسه به پيش می برند می باشد و چنين سياستی را با تحقير تافرانسوآ ھوالندنزد رئيس جمھور فرانسه 

  

  کردستان و سوريه

در آمار . کردھا مردمی ھستند که طی قرن ھا در کشورھای ترکيه، عراق و ايران به شکل پراکنده زندگی کرده اند

 کرد زندگی می کردند، يعنی بخش بسيار کمی از جمعيت کشور را تشکيل می ١۶٩٠٠٠ در سوريه ١٩۶٢گيری سال 

.  بيش از دو ميليون کرد ترکيه به سوريه پناھنده شدند١٩٩٠- ١٩٨٠لی طی جنگ داخلی ترکيه در سال ھای و. دادند

طرح فرانسه، اسرائيل و بريتانيا اين است که کشوری برای آنھا تدارک بينند، البته نه در کشور خودشان در ترکيه بلکه 

  .دانه به آنھا پناه داده بودطريق اولی کشوری که سخاوتمنه با اشغال يک کشور ديگر، و ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

بر اساس قرارداد سايکس ) ١٩٢٠ (San Remoسوريه پيش از اين توسط فرانسه و بريتانيا در گردھمآئی سان رمو 

از ديدگاه تاريخی، سوريه نه تنھا شامل سوريۀ کنونی است بلکه فلسطين، اسرائيل، لبنان، . تقسيم شده بود) ١٩١۶(پيکو 

ھدف طرح کنونی، تداوم قطع . و بخشی از عراق را نيز در بر می گرفت) آنتاکيه در ترکيه(اردن، سنجاق اسکندرون 

  .عضو است

 

ان خ در پاريس از سوی فرانسوآ ھوالند و رجب طيب اردو٢٠١۴بر و اکت٣١رھبر کردھای سوريه، صالح مسلم در 

 سوريه به توافق رسيدند، تا به تدريج ھر سه سياستمدار برای ايجاد کردستان ساختگی در. مورد استقبال قرار گرفت

  .اھالی سنی مذھب و مسيحی را اخراج کنند و کردھای ترکيه را به آنجا کوچ دھند

  

  کردھا چه کسانی ھستند ؟

 کردی ،کردی شمالی_کردھا فرھنگ يگانه ای را تشکيل می دھند ولی به زبان ھای مختلف حرف می زنند، کرمانجی 

خانوادۀ : مترجم (کردی و بايد زبان چھارمی را نيز اضافه کنيم که زازا گورانی است مرکزی و  گويش ھای جنوبی 

  ).زبان ھای ايرانی

طی جنگ سرد، کردھا به دو گروه تقسيم شده بودند، نخستين گروه از سوی اسرائيل و اياالت متحده پشتيبانی می شدند و 

  .گروه دوم از سوی سوريه و اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی

حزب اصلی کرد ترکيه با آرمان مارکسيست لنينيست، و ) پ ک ک(طی جنگ داخلی ترکيه، حزب کارگران کردستان 

 برای ايجاد کردستان مستقل در ترکيه مبارزه می کرد و ھيچ تمايلی برای سرزمين سوريه عبدهللا اوجاالنرھبر آن 

ھدايت می را ذيرفته شد و از آنجا عمليات نظامی در ترکيه  به عنوان پناھندۀ سياسی در دمشق پعبدهللا اوجاالن. نداشت

خاطر پناه دادن ه  دمشق را ب١٩٩٨ولی آنکارا در سال .  ميليون کرد به سوريه پناھنده شدند٢در گريز از فشارھا، . کرد

 انتخاب کند  خواست تا کشور ديگری راعبدهللا اوجاالن نيز سرانجام از حافظ اسدرئيس جمھور . به پ ک ک تھديد کرد

  .و از پناھندگان کرد حمايت کرد

 و آنھا را   به بسياری از کردھای ترکيه مليت سوری اعطا کردبشار اسددر آغاز جنگ عليه سوريه، رئيس جمھور 

طی دو سال اول ھمکاری نيروھای . تشويق نمود تا با ايجاد شبه نظاميان خودشان برای حفاظت از سرزمين اقدام کنند

  . مناسبات تيره و تار شد٢٠١۴اشکال تمام عيار صورت می گرفت ولی از سال امنيتی در 

 رھبر اتحاد دموکراتيک کرد سوريه، کمی پس از نبرد کوبانی، در پاريس توسط صالح سليم، ٢٠١۴بر و اکت٣١در 

 تا پيش از اين دو رئيس جمھور که. ان مورد استقبال قرار گرفتخ در حاشيۀ مالقات با رجب طيب اردوفرانسوآ ھوالند

 را متقاعد ساختند که بايد از تعھداتش در رابطه با پ ک صالح سليماناز کمک به کردھای سوری امتناع کرده بودند، 

  .ک منصرف شود و در واقع به اين حزب خيانت کند و به طرح آنھا بپيوندد
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 قيام اھالی منطقه شد که به شکل  عمليات کردستان در شمال سوريه را آغاز کرد، و موجبصالح سليميک سال بعد، 

  ).٨(گسترده عرب سنی مذھب و مسيحی بودند 

 با صالح سليماناسرائيل و بريتانيا عمليات ايجاد کردستان در سوريه را آغاز کردند،  با وجود اين، وقتی فرانسه،

ده بودند به شکل گسترده رو شد، زيرا جوانان کردی که به عراق پناھنده شه بدترين مشکالت برای بسيج مبارزان روب

  .مبر دوباره به پاريس آمد نو٢٧ روز جمعه صالح سليمان). ٩(از اجرای طرح استعماری امتناع کردند 

  

   روسيه توسط ترکيه٢۴تخريب سوخوی 

از ديدگاه رجب طيب .  طرح قدرت ھای استعماری را واژگون کرد٢٠١۵بر و اکت١مداخلۀ نظامی روسيه، در روز 

 و آرزوی ديرينه اش برای پاکسازی قومی در ترکيه را از دست رفته می ژوپهار ديگر اجرای طرح ان، يک بخاردو

 Fuatدر نتيجه به ارتش ترکيه دستور داد تا سانحۀ ھوائی روسيه را تدارک ببينند، به ھمان شکلی که فوات آونی . ديد

Avniدر گذشته پيشبينی کرده بود .  

مبر، روسيه عمليات نظامی خود را عليه گروه ھای تروريستی در سوريه گسترش داد و در زمينۀ سياسی  نو١۶در 

 در آنتاليا شد ٢٠رئيس جمھور والديمير پوتين موجب شگفتی کشورھای گروه . منبع مالی تروريست ھا را ھدف گرفت

ه ای از کاميون ھای نفت کش را که بين ًان را مستقيما متھم سازد، عکس ھای ماھوارخو  بی آن که رجب طيب اردو

 کرد که به داعش اجازه می  دھند تا ءسوريه و ترکيه رفت و آمد می کنند را نشان داد و سھل انگاری آنھائی را افشا

  ).١٠( انباشت کند دالرميليون ھا 

مبر  نو٢۴خان روز اردوبا محاسبات اشتباه در مورد پشتيبانی واشنگتن يا دست کم گرفتن قدرت روسيه، رئيس جمھور 

مسکو بی ھيچ اتالف وقت با ). ١١( سرنگون کرد ، ثانيه وارد حريم فضائی ترکيه شده بود١٧سوخوی روسی را که 

، مجازات ھای سنگين اقتصادی برای ترکيه در نظر گرفت، و اس )١٢(انتشار ضبط رادار در مورد سقوط ھواپيما 

مبر در يک مصاحبۀ مطبوعاتی با ستاد فرماندھی با تکيه به مدارک دس ٢را مستقر کرد، و سرانجام در  ھايش ۴٠٠

  ).١٣( کرد ءوليت دولت ترکيه در مورد تأمين مالی داعش را افشاؤماھواره ای مس

در يک لحظه، رسانه ھای بين المللی که از يک سال پيش واقعيت را انکار می کردند، ناگھان موجی از سرزنش را 

  . خانواده اش  به راه انداختندعليه اتوکرات آنکارا و

 

نخست وزير ترکيه احمد : در تريبون ...(، اتحاديۀ اروپا فرش قرمز را از زير پای ترکيه جمع کرد٢٠١۵مبر  نو٢٩

 Jean-Claudeت ژان کلود يونکر أ و رئيس ھيDonald Tuskداوود اوغلو، رئيس شورای اروپائی دونالد تاسک 

Juncker.(  
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  ريتانيامداخلۀ فرانسه و ب

با نديده گرفتن بيانيه ھای والديمير . مبر، اتحاديۀ اروپا گردھمآئی ويژه ای با ترکيه برگزار کرد نو٢٩با وجود اين، در 

 که Federica Mogheriniمقام عالی فدريکا موگرينی ) غير رسمی( و گزارشات ٢٠پوتين به کشورھای گروه 

با يادآوری بيانيۀ نھائی آخرين «  : کردهد ئيس، ايتاليا و فرانسه را تأفروش نفت داعش به اتحاديۀ اروپا از طريق قبر

 در شورای امنيت ٢٢۴٩) ٢٠١۵( که در آنتاليا برگزار شد، بر اين اساس که قطعنامۀ ٢٠گردھمآئی کشورھای گروه 

  ).١۴(» نند د می کئي، ترکيه و اتحاديۀ اروپا مبارزه عليه تروريسم را به عنوان اولويت تأسازمان ملل متحد

 برای پيوستن ترکيه به اتحاديۀ اروپا آغاز شد، رژيم حذف ويزا، مذاکرات، ٢٠١١ در سال ژوپهبا اجرائی ساختن طرح 

 برای کمک به ترکيه جھت مديريت پناھندگان سوری دالر ميليارد ٣و گيالس روی نان خامه ای، اتحاديه متعھد شد که 

  .بپردازد

 که برای آنھا مداخله در سوريه را ٢٢۴٩با باور به قطعنامۀ ) ١۶( عوام بريتانيا و مجلس) ١۵(پارلمان فرانسه 

اين مداخله به عنوان مداخلۀ . فراسوی دمشق مجاز می دارد، به قوۀ مجريۀ خود دستور مداخلۀ نظامی را صادر کردند

موضوع کردستان ساختگی طی بحث ھيچ يک از دو مجلس . ًصرفا ھوائی معرفی شده و ھدف آن نيز داعش خواھد بود

  .را مطرح نکرد

سازمان . ر نداده استييخالف بيانيه ھائی که در رسانه ھا منتشر کرده اند، ھيچ کس سياستش را در رابطه با داعش تغ

شخصيت ھای اياالت متحده پيرامون (تروريستی ھمچنان از سوی آنھائی که آن را به وجود آورده اند پشتيبانی می شود 

تنھا ). قطر و ترکيه ، دولت ھای سعودی،John Negroponte  و جان نگرو پونت David Petraeus ئوسديويد پترا

عمليات اتحاديۀ اياالت متحده . شيعيان عراق، حزب هللا لبنان، ارتش عرب سوريه و روسيه عليه آن مبارزه می کنند

آزاد «بازی عبارت است از . ندک» ل و محصوروکنتر«ھرگز ھدفش تخريب داعش نبود بلکه می خواست آن را 

 و راندن داعش به استان انبار که برای آنھا در نظر  شمال سوريه برای اشغال فوری آن توسط کردھای عراق» سازی

تنھا تفاوتی که از دوران مداخلۀ روسيه ديده می شود، اين است که غربی ھا از اشغال صحراھای . گرفته شده است

  .ده اندسوريه توسط داعش صرفنظر کر

  

  :به ياد داشته باشيم 

 به آنھا اجازه ٢٢۴٩فرانسه و بريتانيا موفق شدند افکار عمومی مردم کشورھايشان را متقاعد کنند که قطعنامۀ ) ١

دست آوردند، البته بی آن ه د پارلمان ھايشان را نيز بئيبر اين اساس تأ. می دھد که عليه داعش در سوريه مداخله کنند

  .سوريه را در اختيار داشته باشندکه مجوز دولت 

 ھای مدافع واحدو ) با پشتيبانی ارتش ترکيه(در زمين، فکر می کنند می توانند از پشتيبانی شبه نظاميان ترکمن ) ٢

  .برخوردار باشند) ی کردستان عراق و اسرائيلئبه پشتيبانی دولت منطقه (خلق 

به پاکسازی قومی ارتکاب می ورزد، بلکه می خواھند داعش ھدف از اين مداخالت از بين بردن داعش نيست که ) ٣

را به استان انبار منتقل کنند تا پاکسازی قومی را در شمال سوريه ادامه دھند، و اين بار با ايجاد يک کشور ساختگی 

  .به نام کردستان

Thierry Meyssan  
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