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برگردان و پی نوشت از :حميد محوی
 ١٥مارچ ٢٠١٥

دولت اسالمی در نبردھا
سالح ھای کيميائی به کار می برد

در ويدئوھائی که بی بی سی ديده و توسط مقامات عراقی فرستاده شده ،يک گروه ضد مين بمبی را منفجر می
کند و دود نارنجی رنگی در صفحه ديده می شود.
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دولت اسالمی  :ما در جنگ جھانی به سر می بريم
Etat islamique : nous sommes déjà dans une guerre mondiale
جھاد طلبان گروه دولت اسالمی از دی اکسين کلر  dioxyde de chloreدر نبردھايشان عليه قطعات ارتش عراق
در تکريت استفاده کرده اند .تکريت تا کنون در تصرف اسالم گرايان بود و مقامات عراقی اعالم کرده اند که در
حال پس گرفتن آن ھستند.
به گفتۀ بغداد ،مقدار کمی از اين مادۀ کيميائی در بمب ھائی که نيروھای عراقی را ھدف می گرفتند تزريق شده بوده
است .به گفتۀ کارشناسان جنگ افزارھای کيميائی ،مادۀ انفجاری مقدار کمی کلر  chloreدر ترکيب خود داشته
است .اين حجم از کلر احتماالً کشنده نيست ولی می تواند خسارات روانی وارد سازد.
بعيد نيست که جنگ افزارھائی که به دست اسالم گرايان افراطی افتاده بتواند عليه نيروھای اتحاد بين المللی به کار
برده شود.

© Youtube
دولت اسالمی از خردساالن به عنوان ديدبان و دھندگان خون استفاده می کند
L'EI utilise des mineurs comme éclaireurs et donneurs de sang
سرھنگ بازنشستۀ نيروھای ترکيه جالل الدين ياووز  Jelaleddin Yavuzدر اين مورد گفته است » :پس از
سرنگونی صدام حسين ،غرب به ما اطمينان داده بود که توليد جنگ افزار کيميائی در عراق از بين رفته است .در
ھر صورت واقعيت امروز حرف ديگری می زند«.
با اين وجود کارشناسان تشخيص داده اند که اين مواد کيميائی به تنھائی خطر بزرگی به حساب نمی آيد.
سرھنگ جالل الدين ياووز نتيجه می گيرد که » برای استفاده از جنگ افزار کيميائی در جنگ ،به سامانه ھای
خاصی نياز ھست که در حال حاضر جھاد طلبان دولت اسالمی در اختيار ندارند ،به ھمين علت از ديدگاه من چنين
ادعائی در مورد کاربرد جنگ افزار کيميائی توسط افراط گرايان اغراق آميز است«.
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لينک منبع :
http://fr.sputniknews.com/international/20150313/1015164833.html#ixzz3UKeJXD00
پی نوشت :
روزنامۀ روسی اسپوتنيک گزارشاتش را خيلی با احتياط و ديپلماتيک می نويسد ،مطمئنا ً روسيه از طرح امريکا
برای جھاد طلبان مطلع است و می داند که جبھه ھای آيندۀ اين جھاد طلبان روسيه و چين ،و احتماالً ھند )...ايران و
صد البته افغانستان( است .چرا بين تمام پيغمبران رفته اند کارشناسی يک سرھنگ بازنشستۀ ارتش ترکيه را در
مورد کاربرد سالح کيميائی توسط دولت اسالمی منتشر کرده اند ؟ بخشی از ادبيات رسانه ئی خواسته يا ناخواسته
دائما ً به تفکيک پياده نظام ناتو و دولت يا امارات اسالمی در شامات تمايل دارد .به عنوان مثال در متن اسپوتنيک
دياگنوستيک مسخره ای مطرح شده  » :بعيد نيست که جنگ افزارھائی که به دست اسالم گرايان افراطی افتاده
بتواند عليه نيروھای اتحاد بين المللی به کار برده شود «.در حالی که فعالً يعنی از سال  ٢٠١٤فرماندھی عمليات
اتحاديۀ ضد تروريستی به انضمام ناو ھواپيمابر فرانسوی شارل دو گل به عھدۀ اياالت متحده بوده و تنھا به حمالت
ھوائی که غالبا ً به شکل پرتاب کمک ھای گوناگون با چتر برای امارات اسالمی انجام گرفته است .در اين زمينه
گزارش ھای بسياری منتشر شده و در گاھنامۀ ھنر و مبارزه نيز موجود است.
ولی در گزارش باال يک نکتۀ کليدی وجود دارد که بايد توجه ما را به خود جلب کند ،و آن ھم دياگنوستيک مقامات
بغداد است  » :اين حجم از کلر احتماالً کشنده نيست ولی می تواند خسارات روانی وارد سازد«.
کاربست روان گردان مارک برجستۀ پژوھش ھای دائمی اياالت متحده را آشکار می سازد ١ ).و  (٢ولی نيروھای
اتحاديۀ ديگری ھستند که در تھديد اين نوع سالح کيميائی قرار دارند ،يعنی نيروھای عراقی و ايرانی به انضمام
مردم منطقه .عالوه بر اين می بينيم و خواھيم ديد که ھمان تھديدات کيميائی در دوران جنگ عراق و ايران نيز
دوباره فعال شده يا خواھد شد.
عالوه بر اين دياگنوستيک سرھنگ بازنشستۀ ترکيه که امارات اسالمی را فاقد امکانات فنی الزم برای به کار بستن
جنگ افزار کيميائی معرفی می کند ،خيلی مظنون تر از ھميشه به نظر می رسد زيرا تروريست ھائی که در اتحاد
با اتحاديۀ اروپا و اياالت متحده و ترکيه ،عربستان و قطر بودند پيش از اين در سوريه از جنگ افزار کيميائی
استفاده کرده اند .يک ويدئو آزمايش گاز سمی روی دو خرگوش را نشان می دھد ،و در ھمين ويدئو نيز می بينيم که
جھان اسالم و ايدئولوژی اسالمی در پيوند با امپرياليسم جھانی مشخصا ً ايران را تھديد می کند.
حميد محوی
 (١جنگ کيميائی .وقتی سازمان سيا روی فرانسوی ھا به عنوان موش آزمايشگاھی طرح ھای تجربی ا ش را به
آزمون گذاشت .نوشتۀ ھانک آلبارلی .گاھنامۀ ھنر و مبارزه  ٦دسمبر ٢٠١٤
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http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/737
(٢چه کسانی و چگونه جھاد طلبان را شست و شوی مغزی می دھند ؟ نوشتۀ تی يری ميسان .گاھنامۀ ھنر و مبارزه
 ٢٤نوامبر٢٠١٤

گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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