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 ٢٠١۶ سپتمبر ١٩

  

  پروژه ھای کردستان
رش ترک ھا به رھبری مصطفی کمال اما با شو. ، يک کردستان بر روی کاغذ ايجاد شده بود)١٩٢٠(با کنفرانس سور

رئيس جمھور ... ، اين ايده را رھا کرد)١٩٢٣( لوزان ۀرو شد، و ھرگز به وقوع نپيوست، و امريکا با معاھده روب

ويلسون ايجاد کردستان خود را در آن نقشه در درون جائی طراحی کرده بود که در حال حاضر ترکيه و بخش کوچکی 

، ٧۵-١٩٧۴در سال ھای ... ً و کشور کنونی سوريه مطلقا به اين پروژه ربطی ندارد تاز کردستان کنونی عراق اس

اما زمانی که البکر آنھا را سرکوب کرد، امريکا مداخله . کردھای عراقی با امريکا عليه احمد حسن البکر ائتالف کردند

که آيا از اين که کردھا را به حال خود زمانی که کميسيون سنا از ھنری کسينجر وزير امورخارجه امريکا پرسيد . ننمود

سپس امريکا ...  »سياست خارجی امريکا يک تالش بشردوستانه نيست«:کند، پاسخ داد رھا کرد، احساس شرم نمی

 و به سران مختلف کرد در عراق و سوريه و ترکيه وعده داد که چنانچه عليه دمشق بجنگند، برای آنھا  تغيير عقيده داد

، زمانی که گروه ٢٠١۴در آغاز سال . برخی از آنھا اين پيشنھاد را پذيرفتند. وجود می آورده  بدر سوريه کشوری

کرد، او به دولت اقليم کردستان اجازه  طرح ريزی می) عراق(  داعش و حمله به استان االنبارۀديويد پتراس برای توسع

 ۀعمومی تنھا برای نشان دادن جنايات مرتکب شداز آنجائی که افکار . داد تا ميدان ھای نفتی کرکوک را تسخير کند

اسرائيل قبل از ھر چيز به ...... داعش شکل داده شده بود، اين کار بدون کمترين اعتراض بين المللی صورت گرفت

 سينای مصر و جنوب – غيرنظامی در مرز ھايش، به ضرر ھمسايگان خود ۀمنظور امنيت خود، برای ايجاد يک منطق

، اين ستراتيژی را رھا کرد و ھر دو سينا و جنوب لبنان را ترک راکتیبا اين حال، با فن آوری . ورزد یلبنان اصرار م

 مصر، سوريه و عراق را از عقب –، يک ستراتيژی توسعه داده است، که سه قدرت بزرگ منطقه ١٩٨٢از سال . کرد

لت مستقل سودان جنوبی اصرار کرد، و امروز ، و برای ايجاد دوکنترولاسرائيل به منظور حفظ اين . کند  میکنترول

 بارزانی ازدوره جنگ سرد، تا به ۀاسرائيل با طايف. برای ايجاد يک کردستان بزرگ بين سوريه و عراق فشار می آورد

زمانی که جوبايدن سناتور بود، پيشنھادی .  ..امروز که در کردستان عراق در قدرت است، روابط خيلی نزديکی دارد

 مدافع خلق پرسيده واحد ھایاو اعالم کرد که از .  قانونی کرد که ھدفش اعالم استقالل کردستان عراق بودبرای ثبت

 که اگر قبول نشود باعث توقف حمايت – منطقه ای که شامل منبيج است –بود تا به غرب فرات عقب نشينی کند 

 ۀ مدافع خلق اجازقطعاتساخته است که آنھا به با اين حال، از آنجائی که داعش روشن . واشنگتن از کردھا خواھد شد
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در پايان،  .دھند، اين مشکل است مشخص کرد که آنھا کدام قلمرو را ترک کرده اند مستقر شدن در شرق فرات را نمی

 مدافع خلق قطعاتيک توافق ضمنی بين آنکارا و دمشق جھت جلوگيری از يک دولت تحت مديريت کردستان توسط 

طور رسمی بين ه رغم تغيير موضع جديد واشنگتن عليه ايجاد يک کردستان، توافق ديگری ب لی که علینائل آمد، در حا

 .ديگر منعقد شد  مدافع خلق برای جلوگيری از تيراندازی به يکقطعاتپنتاگون و 

*****  

ا در کنفرانس  مشروعی که توسط ھمين کشورھۀست، با پروژامريکا کنونی کردستان، که مورد حمايت فرانسه و ۀپروژ

  ! به رسميت شناخته شد، ھيچ ارتباطی ندارد، و حتی نزديک به ھمان قلمرو واقع نشده است١٩٢٠در سال * سور

  ). م– سور نام برده شده است ۀجای کنفرانس سور، از معاھده در ويکی پيديای فارسی و انگليسی، ب(*

 https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

ايجاد .  غربی که در نظر دارد کردھای سوريه را عليه دمشق بشوراندتجز يک رشوه اين شبه کردستان چيزی نيست ب

شود که   و فلسطين میکند، بلکه با عث تحريک يک درگيری مشابه اسرائيل آن نه فقط مشکل کردھا را حل نمی

جود، تی يری ميسان مواضع به منظور حل وضعيت مو. له مخالفت شده استأ سال با حل آن مس٧٠نزديک به مدت 

  . قدرت اصلی خارجی درگير در اين در اين موضوع را دنبال می کند٩متناقض 

  

الدين کردی، در ورود به شھر  باشکوه جنرال صالح ۀاين مجسم.  سوريه ھستندۀکردھا بخشی جداناپذير از جامع

  . ايوبيه ھاستۀسس سلسلؤ آزاد کرد و م١١٧۴شق را در سال او دم. باستانی دمشق است

نظر برسد، اما با ه  نيروھا و جنگ تابستان در شمال سوريه ممکنست برای برخی ناظران خارجی بيربط بئیجاه جاب

  .تی ادامه می دھداين حال ھر نيروی موجود برای پيگيری اھداف خود با سرسخ

 تغيير) دولت اسالمی يا داعش(جنگند، امارت اسالمی  در حالی که بازيگران اصلی اعالم کرده اند که عليه داعش می

ھدف واقعی اين حوادث در نھايت ايجاد يک کردستان به ضرر ساکنان . مکان داد، ولی تنھا به بيابان عقب نشينی کرد

  ].١[عرب و مسيحی است 

 ذکر شود که سوريه يک کشور ء اما اجازه دھيد ابتدا–و تحليلی از اھداف نيروھای اصلی حاضر است اين تجزيه 

 ذکر شده در اينجا به ھيچ وجه، ھيچ حقی ندارند که کشور را تکه تکه کنند ۀمستقل است، و ھيچ کدام ازبازيگران عمد

  . تا يک نھاد و يا کشور جديد ايجاد نمايند

  دھا، ھفت تای آن غيرمشروع است کرألۀ پاسخ به مس٩از
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   داعش مخالفتی با ايجاد کردستان نمی کند، اما تا زمانی که در شرق فرات نباشد؛-١

 کنترول و ھنوز تحت – ديويد پتراس در عراق جنرال توسط جان نگروپونته ايجاد شد، سپس توسط –امارت اسالمی 

 المسلمين، نقشبندی ھا، و قبايل سنی بيابان سوريه و عراق او رياست سرکردگی مقاطعه کاری اين اتحاد اخوان. اوست

  .  را به ترکيه داد

بنابراين، وقتی که ارتش ترکيه جارابلس را از داعش گرفت، جھادی ھا بدون ھيچ جنگی، در اطاعت از مربی ترک 

  .خود، کنار کشيدند

  .، اما نه در شرق فرات، داعش اصل ايجاد يک کردستان را پذيرفت)کوبانی(پس از جنگ عين العرب 

  

   اکنون ايجاد يک کردستان در سوريه برای امريکا مطلوب است؛   -٢

 وودرو ويلسون در ميان اھداف جنگی خود ايجاد ارمنستان، اسرئيل و امريکادر طول جنگ جھانی اول، رئيس جمھور 

 کرين را –، کميسيون کينگ در پايان جنگ، او برای ارزيابی از موقعيت منطقه. کردستان را مشخص کرده بود

  :گزارش آنھا چنين بود. فرستاد

کردھا بر مبنای حضور خود مدعی ھر قلمرو بزرگی ھستند، اما از آنجائی که آنھا از نزديک  با ارامنه، ترک ھا و «

ه بھترست رسد ک نظر میه تقسيم شده اند، ب] ٢[، در قزلباش ھا )شيعه و سنی( و در ميان خودشان،  ديگران آميخته اند

 جغرافيائی طبيعی واقع شده بين پيشنھاد منطقی ارامنه در شمال، و بين النھرين در جنوب، با سنگر و ۀآنھا به منطق

از آنجائی . محدود شوند(...) استحکامات بين فرات و دجله به عنوان حد غربی آن و مرز فارسی به عنوان حد شرقی آن 

جا ه  جمعيتی جابۀ داوطلبانۀان دارد که بسياری از آنھا را به اين منطقه در مبادلکه ترک ھا و ارامنه زياد نيستند، امک

 و  ًدست آوريم، که تقريبا تمام آنھا کردھا باشنده ً و  در نتيجه يک استان تقريبا يک و نيم ميليونی از ساکنان ب کرد

  .»کنند، تضمين شده است دگی میباالجبار امنيت کلدانيان، نسطوريان و مسيحيان سوريه که در اين منطقه زن

 توسط امپراتوری عثمانی، بعد توسط ترک ءطول انجاميد، ابتداه  ب١٩٢٣ تا سال ١٨٩۴عام مسيحيان که از سال  قتل

 کرين تنھا پس از پايان – و کميسيون کينگ  لمان و جمھوری وايمار صورت گرفتاھای جوان با ھمکاری رايش دوم 

 عام مسيحيان استفاده می  که ترک ھا از جنگجويان کرد برای قتلئیاز آنجا]. ٣[بازديد کرد عام از اين منطقه  اين قتل

، کردھای وای پی ٢٠١۵مبر از نو. کشور کردی خيلی محتاط بود امکان اسکان ارامنه در يک ۀکردند، کميسيون دربار

 و زخم کھنه را  ل سوريه کردی کنندتالش کرده اند  که با زور، مسيحيان آشوری را در شما)  مدافع خلققطعات(دی 

  ].     ۴[دوباره باز کنند

اما با شورش ترک ھا به . ، يک کردستان بر روی کاغذ ايجاد شده بود)١٩٢٠(در ھر صورت، با کنفرانس سور

، اين ايده را رھا )١٩٢٣( لوزان ۀ با معاھدامريکارو شد، و ھرگز به وقوع نپيوست، و ه رھبری مصطفی کمال روب

 .کرد

قرض گرفته شده ) کليدھای خاورميانه( اورينت –توانيم به اين نقشه نگاه کنيم، که از سايت ليس سليس دو موين  ما می

 طراحی کرده بود که در حال حاضر ئیرئيس جمھور ويلسون ايجاد کردستان خود را در آن نقشه در درون جا. است

  .     ًور کنونی سوريه مطلقا به اين پروژه ربطی ندارد و کش ترکيه و بخش کوچکی از کردستان کنونی عراق است
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 ١٩٢٠ سور در سال ۀکشور کردی طراحی شده توسط معاھد/تلدو: رنگ قرمز

  ، که توسط ملی گرايان ترک پس گرفته شد١٩٢٠قلمرو تحت قيمومت فرانسه در سال : رنگ آبی

  ط ملی گرايان ترک پس گرفته شد، که توس١٩٢٠ قلمرو تحت قيمومت بريتانيا در سال :رنگ قھوه ای

   و توسط ملی گرايان ترک پس گرفته شد   به ارامنه نسبت داده شد بود١٩٢٠ که در سال  ی قلمرو:رنگ سبز

  

 رئيس جمھور ويلسون به پ ک ک کمک طرح پيشنھادیحافظ االسد سوريه در طول جنگ داخلی ترکيه، براساس 

شود، پناھندگی   خود قول داد ھرگز مدعی قلمرو سوريه نمیۀبا نوشتبه عبدهللا اوجاالن رھبر پ ک ک، که . کرد

کردند، يک   کرد در سوريه زندگی می١۶٢٠٠٠، حدود ١٩۶٢در حالی که طبق سرشماری سال . سياسی ارائه داد

ن ھستند،  ميليو٢امروز آنھا . ميليون کرد ترکيه به دنبال پناھندگی در سوريه بودند، که پناھندگی سياسی دريافت کردند

آنھا در آغاز جنگ برای دفاع از سوريه، با سالح و حقوق .  دريافت نموده اند٢٠١١که شھروندی سوريه را در سال 

  .دريافتی از دمشق عليه مزدوران اسالمی جنگيدند

  عقيده داد، و به سران مختلف کرد در عراق و سوريه و ترکيه وعده داد که چنانچه عليه دمشقتغيير امريکاسپس 

  . برخی از آنھا اين پيشنھاد را پذيرفتند. وجود می آورده بجنگند، برای آنھا در سوريه کشوری ب

 طرح ريزی می) عراق(  داعش و حمله به استان االنبارۀ، زمانی که گروه ديويد پتراس برای توسع٢٠١۴در آغاز سال 

 که افکار عمومی تنھا ئیاز آنجا.  را تسخير کندکرد، او به دولت اقليم کردستان اجازه داد تا ميدان ھای نفتی کرکوک

 داعش شکل داده شده بود، اين کار بدون کمترين اعتراض بين المللی صورت ۀبرای نشان دادن جنايات مرتکب شد

  . گرفت

  

  کند؛  روسيه از حقوق اقليت کرد حمايت می-٣

 مبنای مدل جمھوری ھای مستقل خود  کردستان سوريه، برۀ  خود مختاری منطقۀروسيه قبل از ھرچيز، از پروژ

  .   گذشته در مسکو افتتاح شدبروری مدافع خلق در فقطعاتنمايندگی . حمايت کرد

رو گشت، و روس ھا متوجه شدند که وضعيت سوريه متفاوت از ه با اين حال، روسيه با واکنش خشمگين سوری ھا روب

به ھم پيوسته اند و ھيچ منطقه ای وجود ندارد که آنھا اقليت ھای سوری در يک چنين موقعيتی . کشور خودشان است

دھی ت ھا در بيش از ھزار سال، سازماندر دفاع از کشور، اين ترکيب از جمعي. در اکثريت باشند) اقليت ھای سوری(

.  جمعيت استۀ، که يک اقليت به يک مھاجم بالقوه وصل شود، قادر به حمايت از بقيئیکه ھر جا طوریه شده اند، ب
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کشور سوريه نه با محول کردن مديريت مناطق متمايز، بلکه با سازماندھی نھادھا و مديريت به شيوه ای /ًمتعاقبا، دولت

  .   کند سکوالر، در ھر دو سطح مذھبی و قومی حقوق اقليت ھا را تضمين می

ز حقوق اقليتھا، و به ويژه در طور کلی در دفاع اه ب. کند ور ديگری نگاه میط کردھا ألۀبنابراين امروز، روسيه به مس

در .  يا بايد با اسالمگرايان و يا عليه آنھا باشيد–اين موضوع درگير شده است، اما می پرسد که با کدام طرف ھستيد 

واقع، در اين لحظه،  ھمه نوع کردھا با اسالمگرايان می جنگند، نه به اين دليل که آنھا اسالمگرا ھستند، بلکه به منظور 

بنابراين .  خود برای اشغال آنھا و به نفع خودشانۀنوبه  جھادی ھاست، و بکنترول که تحت ئین سرزمينھاپس گرفت

  .  واشنگتن يا مسکو–روسيه خواھان آن شده است که آنھا مشخص کنند که متحد چه کسی ھستند 

  

  خواھد؛   بارزانی ايجاد يک کردستان را در سوريه میۀ ترکيه با نظارت طايف-۴

 حاضر به قبول اين احتمال نيست که کردستان سوريه به عنوان سنگر پشت پايگاه عملياتی در خدمت پ ک ک آنکار

 آنکارا روابط عالی خود را با دولت اقليم کردستان عراق حفظ می. قرار گيرد، و نفوذش را به ضرر ترکيه گسترش دھد

ان يک خبه ھمين دليل، رئيس جمھور رجب طيب اردو.  و دليلی برای مخالف با ايجاد يک کردستان سوريه ندارد کند

 با اين چشم انداز از اين که مدافع خلق سوريه منعقد کرده است، قطعات جمھور رئيستوافق محرمانه با يکی از دو 

 خوب رأی آوردند، توافق آنھا ٢٠١۵ جونبا اين حال، وقتی که کردھا در انتخابات عمومی در . موقعيت آنھا حمايت کند

  ]. ۵[ان سر قول خود نايستاد و کردھای ترکيه را سرکوب کردخ و ھمين رئيس جمھور اردو  نکشيدطول

رئيس ** و گرگھای خاکستری باشند، يا با ميلی گروس* راستگرايان افراطی ترکيه، چه مظھر زنده کردن ام اچ پ

ظاميان، ترکيه بايد اسالمی باشد و طبق نظر اين احزاب و شبه ن. ان، مدعی يک ايدئولوژی نژادی ھستندخجمھور اردو

اپوزيسيون در اين طرز فکر سھيم . برمبنای نژاد ترک و مغول باشد، که داللت بر اخراج مسيحيان و کردھا دارد

  .ًنيست، بنابراين شمار زيادی از کردھا کامال ادغام شده اند

  :عه کنيدبرای اطالعات بيشتر از  ام اچ پ و ميلی گروس به سايت ويکی پيديا مراج

*https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalist_Movement_Party 

 **https://tr.wikipedia.org/wiki/Mill 

 و آشکارا از امکان انحالل کردھا  وقتی که بنيانگذار گرگھای خاکستری، الپ ارسالن تورک، معاون نخست وزير شد

الن، پ ک ک ابر مبنای مدل کشتار مسيحيان در طول نسل کشی ارامنه و يونانی ھای پونتيک فراخوان داد، عبدهللا اوج

 و آنکارا در آن زمان تھديد کرد که اگر سوريه به  ، در دمشق پناھندگی سياسی گرفت١٩٨٨او تا سال . را تأسيس کرد

الن خواست تا کشور احافظ االسد از اوج.  خود خواھد نمودۀپناه دادن به او ادامه دھد، اقدام به له کردن وسرکوب ھمساي

حزب (او سرانجام توسط موساد، با کمک کردھای پی دی ک .  پناھندگی ارائه دھدديگری پيدا کند که بتواند به او

  . در کنيا ربوده شد، که تاکنون در ترکيه زندانی شده است) دمکرات کردستان

  

   ايران مخالف ايجاد کردستان است؛-۵

اگرچه آنھا . ده اکثريت می باشند منطقه ای ھستند که در آن نماينساکنآنھا .  ميليون و نيم کرد ايرانی ھستند۴ًتقريبا 

  . و از مناطق فارس نشين کمتر توسعه يافته است  آنھا ھنوز ھدف تبعيض استۀدارای برابری حقوقی ھستند، اما منطق

تواند باعث تشويق تجزيه طلبی در ديگر اقليت ھا، مانند بلوچ گردد، جمھوری   که ايجاد يک دولت جديد میئیاز آنجا

  .  مند به لمس ناپذيری مرزھای خود استه قاسالمی بسيار عال
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  .کند که يک کردستان به ضرر سوريه ايجاد شود  و قبول نمی درنھايت، ايران متحد سوريه است

  

   دولت اقليم کردستان عراق موافق با ايجاد يک کردستان بزرگ بين عراق و سوريه است؛-۶

در واقع، اين دو گروه از مردم به يک زبان . يار محتاط استدولت اقليم کردستان عراق در رابطه با کردھای سوريه بس

کردھای عراقی از .  و تضاد تاريخی  دارند که به قدمت جنگ سرد است کنند صحبت نمی) گورانی و کورمانجی(

 که ھنوز مظنون به روابط با پ ک ک ترکيه ھستند، ئی و از دسترسی آنھا ورود کردھای سوريه به قلمرو خود

  . کنند یجلوگيری م

او يک رژيم فاسد .  قدرت را در دست گرفت، جلو انتخابات را گرفته است٢٠١٢پريزيدنت مسعود بارزانی که در سال 

او با کمک داعش قلمرو منطقه ای خود را .  و از به قتل رساندن مخالفان خود دريغ نمی ورزد و مستبد را برپا کرد

ا ضميمه کرد، سپس نفت به سرقت رفته توسط داعش را از طريق  ٪ گسترش داد، و حوزه ھای نفتی کرکوک ر۴٠تا

 در شمال ئی او و کردستان نھاۀ بين منطقئی زير، تداوم جغرافياۀ ھاشور شده در نقشۀفتح منطق.  خود منتقل کردۀخط لول

  .کند سوريه را فراھم می

  

   عمليات پ ک کۀمنطق: رنگ سبز

   شده استکنترول مدافع خلق قطعاتسط  کردھای سوريه که توۀمنطق: سبز ھاشور زده

   کردستان خودمختار عراق:رنگ قرمز

   شده  کنترول مدافع خلق و يو پ ک قطعاتً عمال توسط ه ای کهمنطق: قرمز ھاشور زده

کرد، به  درخواست واشنگتن با ) کوبانی(دولت اقليم کردستان عراق پس از حمايتی که از داعش در نبرد عين العرب 

 طور منظم اظھار نظر میه مسعود بارزانی ب» رئيس جمھور«.  و کمک نمادين ارائه داد نزديک شد ع خلق مدافقطعات

با . کند  بخشی از سوريه را در ذھن خود مجسم میۀ و سپس ضميم  او در حال اعالم استقالل خود استۀکند که منطق

  . رھبری شودشدت مخالف ايجاد کردستانی است که توسط صالح مسلم ه اين حال، او ب

    

  .مند به ايجاد يک کردستان بزرگ در عراق و سوريه، اما نه در ترکيه استه  اسرائيل عالق-٧

 غيرنظامی در مرز ھايش، به ضرر ھمسايگان ۀاسرائيل قبل از ھر چيز به منظور امنيت خود، برای ايجاد يک منطق

 را رھا کرد و ھر ستراتيژی، اين راکتیا فن آوری با اين حال، ب. ورزد  سينای مصر و جنوب لبنان اصرار می–خود 

 – توسعه داده است، که سه قدرت بزرگ منطقه ستراتيژی، يک ١٩٨٢از سال . دو سينا و جنوب لبنان را ترک کرد

، و برای ايجاد دولت مستقل کنترولاسرائيل به منظور حفظ اين . کند  میکنترولمصر، سوريه و عراق را از عقب 

  . و امروز برای ايجاد يک کردستان بزرگ بين سوريه و عراق فشار می آورد اصرار کردسودان جنوبی 
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 جنگ سرد، تا به امروز که در کردستان عراق در قدرت است، روابط خيلی نزديکی ۀ بارزانی ازدورۀاسرائيل با طايف

  .دارد

  

   کردھا بدون الحاق سرزمين ترکيه است؛ ألۀمند به حل مسه  فرانسه عالق-٨

، وزرای امور خارجه فرانسه و ترکيه، آلن ژوپه و احمد داوود اوغلو، معاھده ای را امضاء کردند که ٢٠١١ر سال د

، در ازای حمايت فرانسه جھت عضويت )که ھنوز شروع نشده بود( و سوريه ابرای حمايت ترکيه در جنگ عليه ليبي

به عبارت ديگر، فرانسه در . ن ترکيه طراحی شده بود کردھا به ضرر ھمسايگاألۀ اروپا، و حل مسۀترکيه در اتحادي

 و يا در جای ديگری بين دو کشور موافقت کرد، تا بتواند اعضای پ  ايجاد يک دولت مستقل، در سوريه و يا در عراق

اين توافق، که برای جنايت عليه بشريت طراحی شد، البته مخفی باقی ماند و توسط پارلمان ھای . ک ک را اخراج کند

  .مربوطه آنھا تصويب نشده است

يکی از دو . ان در کاخ اليزه مالقات کردخ، رئيس جمھور فرانسوا اوالند، با رجب طيب اردو٢٠١۴بر سال و اکت٣١در 

اين سه مرد در ايجاد کردستان در .  آنھا پيوستۀ مدافع خلق سوريه، صالح مسلم، مخفيانه به جلسقطعاترئيس جمھور 

  .شد» کانديد«  کنونی توافق کردند، که صالح مسلم به عنوان رئيس جمھور سوريه، به ضرر ساکنان

ه ، اين بار رئيس جمھور اوالند بامريکا، به درخواست )کوبانی به زبان کردی(با اين حال، پس از نبرد عين العرب 

 بروری ف٨(کارا شد  مدافع خلق، اسيه عبدهللا را مالقات کرد، که باعث خشم آنقطعاتطور عمومی، رئيس جمھورديگر 

در واقع، خانم عبدهللا مشھور به وفادار بودن به رھبر پ ک ک، عبدهللا اوجاالن است، و بنابراين مخالف ). ٢٠١۵

  .رياست صالح مسلم است

 شورای امنيت کرد، که ٢٢۴٩ ۀ داد و اصرار بر تصويب قطعنامتغييرفرانسه پس از حمالت پاريس، موضع خود را 

 و روسيه اين امريکااما . می عليه داعش می دھد، بھانه ای بسيارعالی برای ايجاد يک دولت جديد مداخله نظاۀاجاز

  . تواند در سوريه مداخله کند  دمشق نمیۀ فرانسه را در آخرين لحظه رد کردند، بنابراين پاريس بدون اجازۀپروژ

  

شرط که نه توسط رقبای آنھا، بلکه توسط  سه جناح اصلی کرد برای ايجاد کردستان در ھر جا که باشد، به اين -٩

   شود، موافق ھستند؛کنترولخودشان 

 مدافع خلق به قطعات، با )پ ک ک(و طرفداران روسيه ) پ د ک (امريکادر طول جنگ سرد، کردھا بين حاميان 

شدند، بنابراين ديگران نيز به اين شکاف اساسی اضافه .  پناھندگان پ ک ک در سوريه تقسيم شده بودندۀعنوان نمايند

  .امروز، حدود بيست حزب سياسی کرد وجود دارد

ی سازماندھی شده است که يادآور جنوب ايتاليا ست، به گونه ای که وفاداری سياسی ئ کرد طبق يک سيستم قبيله ۀجامع

  .شود توسط خانواده، تا افراد جداگانه تصميم گيری می

اد با قدرت ھای بزرگ امتياز می دادند، تا در ميان جمعيتی که با ، رھبران کرد ھمواره به اتح١٩ و ١٨در قرن ھای 

 وضعيتی که شبيه –به اين ترتيب، آنھا به ضرر مردم خودشان موفق به زنده ماندن می شدند . کردند آنھا زندگی می

  .رفتار رھبران مارونی لبنان است

اما زمانی که البکر آنھا را . ر ائتالف کردند عليه احمد حسن البکامريکا، کردھای عراقی با ٧۵-١٩٧۴در سال ھای 

 پرسيد که آيا از امريکا ۀزمانی که کميسيون سنا از ھنری کسينجر وزير امورخارج.  مداخله ننمودامريکاسرکوب کرد، 
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 يک تالش بشردوستانه امريکاسياست خارجی «:کند، پاسخ داد اين که کردھا را به حال خود رھا کرد، احساس شرم نمی

  .»نيست

وليت ؤ را به اميد دسترسی به مقامات مھم در دولت آينده پذيرفتند، حاضر به تحمل مسامريکا ۀرھبران کرد، که پروژ

در واقع، برای کردھا الزم است که جمعيت ھای ]. ۶[مصيبتی نيستند که آنھا را ازساختار قدرت آينده دور می کرد 

  .عام کنند زور اخراج و يا قتله ھا پناه داده اند، بمسيحی عرب و آشوری ساکن شمال سوريه را که به آن

  

   اخير از زور به منظور پيشبرد ھريک از اين پروژه ھاۀاستفاد

 مدافع خلق و عده ای مزدور مسيحی و قطعاتبه عبارت ديگر اعضای ( به اف دی اس امريکا، ٢٠١۶در طول تابستان 

شدند،  در واقع آنھا غيرمستقيم از طريق ترکيه حمايت میکمک مستقيم کرد تا شھر منبيج را از داعش، که ) عرب

 مدافع خلق را مجبور کرد که به نفع گروه ھای مخالف قطعاتبه محض اين که پيروزی مسلم شد، پنتاگون . بگيرند

   .دمشق شھری را که تازه گرفته اند، ترک کنند

  

ان و مسعود بارزانی، رئيس کردھای خ، در کاخ سفيد، رئيس جمھور ترکيه رجب طيب اردو٢٠١۶ت گس ا٢٣در 

  عراقی، ائتالفی را عليه احزاب ديگر کرد منعقد کردند

به . ت، رئيس اقليم دولت کردستان عراق، مسعود بارزانی، با افتخار با رھبران اصلی ترکيه مالقات کردگس ا٢٣در 

ود را به ترکيه عليه کردھای پ ک کردستان عراق حمايت خ. ان داشتخويژه، او دو ساعت جلسه با رئيس جمھور اردو

عالوه براين، ھر دو طرف . ک ابراز نمود، و با ترکيه جھت نابودی تأسيسات آنھا در کوھستان ھای عراق نقشه کشيد

 بھره برداری از نفت به سرقت رفته توسط داعش ۀً احتماال روشی که در آن آنھا برای ادام–ی ر ھمکاری انژۀدربار

  .برنامه ريزی کردند

 ئیاز آنجا. را از داعش گرفت) بين مرز و منبيج(در ھمين روز، ارتش ترکيه وارد قلمرو سوريه شد و شھر جارابلوس 

در واقع، برای لحظه ای، ھرگز . کند، عمليات بدون درگيری پايان يافت که داعش از مربی ترک خود اطاعت می

  .عش وجود نداشته استجنگی، در اينجا و يا در ھرجای ديگری، بين ارتش ترکيه و دا

سوی منبيج حرکت کرد، پيشروی خود را با گرفتن روستاھا ه گونه ای که به ارتش ترکيه برای گسترش مزيت خود، ب

 ھای ضد راکتسيا سپس .  دستور توقف آن را داد، اما ارتش ترکيه به پيشروی خود ادامه دادامريکااگرچه . دنبال کرد

، سپس عليه )اما نه در جارابلوس( برای استفاده عليه تانک ھای ترکيه ء، که ابتدا مدافع خلق دادقطعاتتانک را به 

 و به جارابلوس عقب نشينی کرد، روستاھای جنوب  ارتش ترکيه پيام را گرفت. فرودگاه ترکيه در دياربکر استفاده کرد

  . نگيدندج شھر را به مليشای ترکمن داد، که اين بار، زير پرچم خالی ارتش آزاد سوريه می

زمانی که جوبايدن . ، جو بايدن، نيز به ترکيه سفر کردامريکاروز پس از ديدار مسعود بارزانی، معاون رئيس جمھور 

 قطعاتاو اعالم کرد که از .  که ھدفش اعالم استقالل کردستان عراق بود،سناتور بود، پيشنھادی برای ثبت قانونی کرد

 که اگر قبول نشود باعث – منطقه ای که شامل منبيج است – عقب نشينی کند مدافع خلق پرسيده بود تا به غرب فرات
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 مدافع قطعات که داعش روشن ساخته است که آنھا به ئیبا اين حال، از آنجا. توقف حمايت واشنگتن از کردھا خواھد شد

  .مرو را ترک کرده انددھند، اين مشکل است مشخص کرد که آنھا کدام قل  مستقر شدن در شرق فرات را نمیۀخلق اجاز

 قطعاتدر پايان، يک توافق ضمنی بين آنکارا و دمشق جھت جلوگيری از يک دولت تحت مديريت کردستان توسط 

طور ه  موضع جديد واشنگتن عليه ايجاد يک کردستان، توافق ديگری بتغييررغم  مدافع خلق نائل آمد، در حالی که علی

  . ديگر منعقد شد برای جلوگيری از تيراندازی به يک مدافع خلق قطعاترسمی بين پنتاگون و 

  تی يری ميسان

  

  : نويسندهۀدربار

ستون مقاالت او به .  ولتر و محور کنفرانس صلح استۀسس و رئيس شبکؤتی يری ميسان، فرانسوی و نويسنده و م

دو کتاب . اختصاص دارد و روسی ئیالت ھفتگی به زبان ھای عربی، اسپانياجروابط بين المللی در روزنامه ھا و م

  .مبر، و پنتاگيت سپت١١دروغ بزرگ : منتشر شده اندآخر او به زبان انگليسی 

  

  :منابع

 [1] In this article, the four main Kurdish parties are :  

 the PKK, created during the Cold War by Abdullah Öcalan, of Marxist-Leninist obedience.  

 the YPG, created by Turkish political exiles of the PKK in Syria.  

 the PDK, around the Barzani family in Iraq, whose leaders worked publicly for Mossad 

during the Cold War, and who remain connected to Israël.  

 The UPK, around the Talabani family, linked to Iran. 

[2] The Qizilbash are a Sufi order of Iranian origin. 

[3] “Today’s Turkey continues the Armenian genocide”, by Thierry Meyssan, Translation 

Pete Kimberley, Voltaire Network, 14 May 2015. 

[4] “The United States and Israël begin the colonisation of Northern Syria”, Translation Pete 

Kimberley, Voltaire Network, 2 November 2015. 

[5] « Erdoğan : déjà 5 359 Kurdes "neutralisés" », Réseau Voltaire, 29 mars 2016. 

[6] The Nakba (an Arab word meaning ’catastrophe’) signifies the ethnic cleansing and 

expulsion of between 700,000 and 750,000 Palestinians, during the auto-proclamation of the 

state of Israël in 1948. 

Source : “The Kurdistan projects”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire 

Network, 5 September 2016, www.voltairenet.org/article193142.html 
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