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 "ی پ گ/ پ ک ک " و "داعش"تضادھای حل نشدنی 
ما . يق تبليغات جنگی کشوری که در آن زندگی می کنيم مطلع می شويم ما از آن چه در شامات می گذرد تنھا از طر

که  برای آن.  که در آن زندگی می کنيم ، بی اطالع ھستيم ئیاز ساير ديدگاه ھا  و ھمچنين رفتار ارتش کشورھا

 ، آن چه که از اين رو. بتوانيم راستی و کذب را تشخيص دھيم ، بايد تاريخ نگاران اسناد موجود را مطالعه کنند 

. اسناد نظامی کشورھای غربی ارائه می دھند با اعالميه ھای سياست مداران و گفته ھای روزنامه ھا متفاوت است 

 ،می توان فھميد چه چيزی واقعاَ اتفاق افتاده و به چه علت ھم اکنون با ٢٠٠١ژی پنتاگون از سال يبا شناخت سترات

  .رو می شويمه  روبئیچنين تضاد ھا

  ٢٠١٩مبر  نو١۵| ) سوريه(دمشق  | بکهولترش

  

وی اين نقشه از س.  شامات مطابق با اظھارات ستاد ارشد ارتش پنتاگون در اين منطقه ئی موقعيت جغرافياتغيير

 آن را منتشر ٢٠٠۶ آمده است ، اما تنھا در سال ٢٠٠١مبر  ماه سپت١٣ريخ کلنل رالف پيترز در يک مقاله به تا

  .ساخته 
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ما قادر به درک آن چه که در شمال سوريه در حال وقوع است نمی باشيم ، ھر چند تا اين حد می دانيم که عناصر 

. اين خبر کامالَ دروغ است .  می باشند "ی پ گ" و " کپ ک"جھادی بدکردار ، در جنگ با کردھای مھربان 

، و ھيچ رابطه ای با تصرفات دو طرف و مسائل قومی آنھا می باشد ۀ اين نبرد تنھا برای مشخص ساختن محدود

  .ولوژيک و مذھبی ندارد ئمسائل ايد

 از رئيس جمھور ئیب و بد گورسانه ھا پيوسته در حال تخري.  نمی باشيم ترمپاز سوی ديگر ، متوجه نقش دونالد 

بزرگ بر اين ۀ منتخب اياالت متحده می باشند و نمی توان برای مطالعه و بررسی سياست ھای او در خاور ميان

سبروسکی پايان / او می خواھد به دکترين رامسفلد: عمل او بسيار روشن است ۀ با اين وجود نحو. اخبار متکی شد 

 چرا که آنھا به ھنگام –او با افسران خود در تضاد می باشد . مبر بوده است ت سپ١١ۀ دھد ، که ارمغان آن حادث

 ھمچنين در تضاد با نخبگان سياسی - رياست جمھوری بوش پسر و اوباما برای حاکميت بر جھان تعليم ديده اند 

  .اروپای غربی است 

پس بازگرديم به . ن دست مشاھده کرد ئيبرای درک آن چه که می گذرد ، بايد وقايع را به صورت باال دست و نه پا

مبر توسط کلنل  سپت١١ ، که دو روز پس از حوادث ٢٠٠١طرح پنتاگون در ابتدای رياست جمھوری بوش در سال 

جھان ۀ  نقشتغيير ارتش نيروی زمينی اياالت متحده در ارتباط با ۀاين نشري] . ١[ رالف پيترز در پارامتر منتشر شد

د ئيأتوسط وزير دفاع دونالد رامسفلد تاين طرح يک ماه بعد . بزرگ شروع می شد سخن می گويد ۀ که از خاور ميان

. نيروی مسلح می باشد ، معرفی نمودکه مدير دفتر تحوالت -اح اوليه راکه آدميرال آرتور سبروسکی گرديد ، او طر

رالف پيترز تصوير ] . ٢[  در نقشه ھای جديد پنتاگون منتشر شد٢٠٠۵اين طرح توسط مشاور او توماس بارنت در 

نيروھای مسلح در فصل ۀ  آن را منتشر ساخت ارائه داد ، اين نقشه در مجل٢٠٠۶اين نقشه را زمانی که در سال 

 عملیبا توجه به مشکالتی که ] . ٣[ بزرگ درآمدۀ طرحی که در آينده به صورت خاور ميان: اول آن چاپ شد 

که اين مورد  وردشکايت واقع شد ،کردن اين طرح به وجود آورد ، توسط يک محقق پنتاگون با نام روبين رايت م

  ].۴[  چاپ شد٢٠١٣مکمل يکشنبه نيويورک تايمز در سال ۀ در مقال

  . و عربستان سعودیاسوريه ، عراق ، يمن ، ليبي:  با اين اسناد ، پنج کشور می بايستی ، چھارده تکه شوند مطابق

  

ی پ / پ ک ک " و "داعش" ماھيت تغيير ،که يک سال پيش از ٢٠١٣اين نقشه توسط روبين رايت در سال 

   منتشر شد"گ
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منتشر ۀ نقش.  اين دو کشور می بايستی به چھار بخش تقسيم شوند -آن چه که مربوط به سوريه و عراق می باشد 

رفته اند را که در دو کشور فعلی عراق و سوريه قرار گ" کردستان" و " سنی استان"ۀ  محدود٢٠١٣شده در سال 

در زمانی .  به وجود آمد "ی پ گ" و بخش دوم توسط "داعش"يک سال بعد ، نخستين بخش توسط . نشان می دھد 

که اين نقشه منتشر شد ، داعش ھنوز يک بخش بسيار کوچکی از تشکيالت تروريستی ضد سوريه در ميان صد 

ان آن توسط گ دولت بود که حقوق رزمندتشکيالت ديگر قرار داشت ، در حالی که ی پ گ يک ميليشيای موافق

ھنوز تصور به وجود آمدن خالفت و روژاوا که پنتاگون در نظر داشت ، . جمھوری عرب سوريه پرداخت می شد 

  .محسوس نبود 

تصميمات جلسه ای که در آن سازمان سيا مشخص نمود چگونه ۀ خالص] ۵[ ترک اوزگور گوندم/کرد ۀ روزنام

 "جمعه"اين سند نشان می دھد که منصور . داعش بايد عراق را از طريق شھر رقه محاصره کند منتشر ساخت 

 که در تاريخ اول ئیکردستان عراق بود ، در اين گردھماۀ نگام رئيس اطالعات دولت منطقبارزانی ، که در آن ھ

کردستان عراق در ماه ۀ او سپس نخست وزير منطق. تشکيل شد حضور داشت ) اردن( در عمان ٢٠١۴ جونماه 

  . شد جوالی

کردستان ۀ به گون( سوريه رابين رايت ، از اياالت متحده ، شامل شمال شرقی ۀ وجود کردستان مطابق با نقش

  .بسيار اھميت دارد) آن چه که فرانسوی ھا در نظر نگرفته بودند ( کردنشين عراق ۀ و منطق) ١٩٣۶فرانسوی سال 

آنھا اجازه دادند تا عناصر : حمايت بخش کردستان عراق در تصرف عراق توسط داعش ، کامالَ روشن است 

کردھای ايزيدی توسط .ام کنند و زنان آنھا را به بردگی وادارند کردھای ايزيدی را در سنجار قتل ع جھادی ،

  .نجات يافتند  کردھای ترکيه و سوريه از ميان پيشمرگان و سربازان کرد عراق ،

اين گروه به قتل عام کردھای ايزدی ، مسيحيان . داعش برای استقرار خالفت خود متوسل به ددمنشی و ترور شد 

 ١٧اين شورشگران از کمک ھای مالی و نظامی سازمان سيا ، و پنتاگون و . ت آشوری ، اعراب شيعه پرداخ

منتشر ] ٧[ و کروات جوتارنجی ليست] ۶[ بلغارستان با نام ترودۀ کشور ديگر بھره مند شدند ، اسناد آن در روزنام

آن از ماليات و خدمات ۀ خوبی آموزش ديدند ، که ھزينب) اياالت متحده( داعش در فورت بنينگ نفرات. شده است 

  .د واقع نشد ئيأکيل دھند ، که البته ھرگز مورد تعمومی پرداخت شد ، تا آنھا بتوانند دولتی برای خود تش

 شوروی بوده ، به لنينيستی و موافق- که يک حزب سياسی مارکسيست"پ ک ک"ھنوز مشخص نشده که چگونه 

ی "ھمچنين ماھيت . تالنتيک شمالی درآمده است اصورت يک ميليشيای ليبرال وحافظ محيط زيست موافق سازمان 

 و سازمان ناتو "پ ک ک"آنھا تحت فرماندھی افسران ترک .  کرد تغيير ٢٠١۴ سوريه چگونه در سال "پ گ

. به لحاظ بين المللی متفاوت بودند ، "ی پ گ" و "ک کپ "در مرز ترکيه و سوريه ، . دست به عمليات می زدند 

محل استقرار آنھا در ترکيه است ،آنھا يک سازمان تروريستی شناخته شده اند ، اما چنانچه در سوريه باشند ، به 

 ، آنھا از وجود ٢٠١۴با اين وجود تا سال . صورت يک حزب سياسی مخالف دولت ديکتاتوری معرفی می شوند 

 حمايت از پرزيدنت هآنھا برای محافظت از جمھوری عرب سوريه ب.  در دولت سوريه بی خبر بودند ديکتاتوری

  .بشار اسد پرداختند 

 به اکثر قوانين جنگی احترام گذاشته و ھرگز به مانند داعش اقدامات ددمنشانه ای انجام نداده "ی پ گ"سازمان 

آنھا ھزاران آشوری . يه دست به پاکسازی قومی زده است است ، ھر چند برای تشکيل روژاوا در شمال شرقی سور

آنھا تصور می کردند برای ملت خود می جنگند ، در حالی که تنھا به تحقق . و عرب را از اين منطقه بيرون راندند 

 ۀته ناماز اين رو به طور علنی از سالح ھای پنتاگون استفاده کردند ، که اسناد آن در ھف. يای پنتاگون دامن زدند ؤر
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منتشر شده است ، در فرانسه نير ] ٩[  المانيفستوئیو ھمچنين روزنامه ايتاليا] ٨[  بازار اسلحه با نام جينزئیبريتانيا

روژاوا ھنوز فرصت يکی . رداخته است لند ، به افشاگری اين موضوع پورئيس جمھور سابق اين کشور فرانسوا ھ

  . کردنشين عراق را به دست نياورده است ۀشدن با منطق

پس از نابودی خالفت داعش و تحت فشار پ ک ک و ی پ گ ، روژاوا از دولت مرکزی دمشق خواست تا برای 

ارتش عرب سوريه  ۀارتش ترکيه واقع شده اند از محدودۀ حمايت از کردھای شمال غربی اين کشور که مورد حمل

 محل دادند ،افسران تغييری پ گ / اما زمانی که پ ک ک . اين درخواست آنھا مورد توافق واقع شد . بگذرد 

  .فراری داعش را با خود ھمراه ساختند که سپس توسط جمھوری عرب سوريه دستگير شدند

حق داشتند و يا در اشتباه بودند ، که اين اين اسناد و اين حوادث به ما نشان نمی دھد که بازيگران اصلی تا چه حد 

ی پ گ در آن /اما در محل ، نمی توان به ضديت با داعش و يا پ ک ک . خود حکايت ديگری را به دنبال دارد 

  .واحد پرداخت چرا که با تضادھای آشتی ناپذيری برخورد خواھيم کرد 

ت داعش و روژاوا ، نابود شدند ، با اين وجود داعش خالف : نشان داد که دولت ساختگی پنتاگونترمپعمليات دونالد 

  .و پ ک ک و ی پ گ ھنوز به حيات خود ادامه می دھند 
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