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  ٢٠١۴ اکتوبر ٣١
 

 جنگ استعماری با دست ديگراناعزام پيشمرگه به کوبانی يا 
ا يکی ديگر از فجايع خونين قرن  می روند تامريکافرماندھی امپراتوری ه  فاشيستی غرب ب -رژيمھای تروريستی

.  عمل پوشانده، راه بالکانيزه کردن کل خاورميانه را ھموار نمايندۀسوريه را جام» عراقيزه کردن «-بيست و يکم

مصداق ه  نظامی غرب در سوريه است که بۀ مداخلۀيکی ديگر از شيوه ھای مزوران» ائتالف عليه داعش«تشکيل 

  .»مار را با دست سيد علی بگيرند«ضرب المثل مشھور، می خواھند 

اما . ، جنگ جھانی دوم که دھھا ميليون نفر قربانی گرفت، شروع شدپولندلمان ھيتلری به ا ۀ سال قبل، با حمل٧۵«

از آن زمان تا . بخش معينی از بشريت، آن بخشی که در صدد کسب سود بود، چيزی از اين درس خونين نياموخت

ر يافته، توجه زيادی به روش جنگ اطالعاتی مبذول گرديده، مھاجمان آموخته اند که ييکنون روشھای جنگ خيلی تغ

  .تشکيل دھند» نامطلوب«با دست ديگران بجنگند، باندھای مزدور برای اقدام عليه کشورھای 

تی فقط روشھای تبليغا. لمان ھيتلری در آرزوی سلطه بر جھان استا درست مثل امريکارھبری ه اکنون بلوک ناتو ب

ھمان  (انجام می گيرد» دمکراسی«سود يک نوع خاصی از ه ، بلکه، ب»نژاد برتر«تکامل داده شده و ديگر نه به نفع 

  .»)دمکراسی که حتی در کشورھای مبلغ آن کارکرد ندارد

http://www.hafteh.de/?p=76844 

  مھر ماه٣٠نمايندگان پارلمان اقليم کردستان عراق، روز چھارشنبه « حاکی از آن است، که ريھاخبرگزاگزارش 

نظاميان حکومت اسالمی در کوبانی، به اين منطقه در  ، توافق کردند تا برای تقويت مدافعان کرد درگير با شبه]ميزان[

 .سوريه نيرو اعزام کنند

ھای کرد  مرگه گيرد که ترکيه با اعزام پيش يم کردستان پس از آن صورت میبه گزارش راديو فردا، توافق پارلمان اقل

 اسلحه و مھمات ئیآنکارا در عين حال از پخش ھوا. عراقی از مرزھای خود به سوی کوبانی موافقت کرده است

  .، انتقاد کرده استامريکابرای مدافعان کوبانی در سوريه به وسيله ارتش 

...  

 نيروی تقويتی اقليم کردستان، ٢٠٠ن، نيز از خبرگزاری آناتولی، نقل کرده که قرار است ای زما سايت ترکيه وب

  .ھای سنگين، از طريق ترکيه، به کوبانی اعزام شوند مسلح به سالح

  .دھد برای رسيدن به کوبانی از خاک ترکيه عبور کنند ھا اجازه می مرگه ترکيه روز دوشنبه گذشته اعالم کرد به پيش

ر سياست آنکارا استقبال يي، گفت واشينگتن از تغامريکاس از آن ماری ھرف، سخنگوی وزارت خارجه ساعاتی پ

  .کند می
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جمھوری آن   اسلحه برای مدافعان کوبانی انتقاد کرده و رجب طيب اردوغان، رئيسئیبا اين ھمه ترکيه از پخش ھوا

  .افتاده است» ی حزب اتحاد دمکراتيکداعش و نيروھا«کشور، گفته است برخی تجھيزات پخش شده، به دست 

شود در آن نيروھای   گفت در حال بررسی ويدوئی است که گفته می]ميزان[ مھر ماه٢٩ امريکاوزارت دفاع 

  .»اند  شده بود، دست يافتهئیای که برای مدافعان کوبانی ارسال ھوا به محموله» حکومت اسالمی«

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=63172 

 ۀ تکوين و تکامل يکی ديگر از فجايع خونين قرن بيست و يکم، يادآوری دگر بارۀدر ھمين رابطه و در ارتباط با پروس

 : نظر می رسده چند نکته بر ھمه روشن ضروری ب

 امريکامله داعش به عراق و اشغال بخش بزرگی از قلمرو اين کشور، از جمله شھر موصل، دولت ــ ھمزمان با ح

 اراضی اشغالی ١٩۶٧بر سال و بارزانی در اقليم کوردستان عراق، درست مثل اسرائيل که در جنگ اکتۀ قبيلۀساخت

 بارزانی، طاليه دار ۀقبيل. ش داد درصد گستر۴٠ل خود را بيش از وخود را پنچ برابر افزايش داد، اراضی تحت کنتر

خاطرھا ه حق حکيم ابوالقاسم فردوسی را به می گذارد، اين سخن ب) اسرائيل(که پا جای پای پدر » کوردستان بزرگ«

  : می آورد

  .»پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بيگانه خوانش، مخوانش پسر«

ردستان عراق و برخی  امور محلی کۀ، ادار٢٠٠٣در سال  بعد از اشغال عراق امريکا بديھی است که رژيم فاشيستی ــ

 بالفصل ۀ اسرائيل و زادۀبه تعبير دقيق تر، دولت قبايلی بارزانی نواد.  بارزانی سپردۀمناطق ھمجوار آن را به قبيل

 و اکنون متعلق به ی تاريخاز لحاظ  دو رژيم جعلی در اراضی غصبی، در اراضی ۀدر يعنی محصول و پرو- امريکا

مرکز تجمع و فعاليت ه  و اسرائيل اضافه شد و بامريکاردستان عراق به قلمرو با اين وصف، ک. يگران می باشدد

  .تبديل گرديد» پدربزرگ«و » پدر«جاسوسان، خرابکاران و تروريستھای 

 بارزانی و تقبيح تصميم پارلمان ۀ قبيلۀ ساختامريکا دولت ۀدر اينجا الزم به تأکيد است، که مخالفت با اقدامات مزوران

رد در  کۀستمديدی نفی و انکار حق طبيعی و تاريخی خلق امعنه وجه ب ھيچه آن برای اعزام پيشمرگه به کوبانی، ب

ردستان عراق  اقليم کۀروشن است که در اينجا دولت دست نشاند.  سرنوشت خود نيست و نمی تواند باشدۀن آزادانييتع

سر ھم بندی شده است، » آقايان جھان«رد نيست و برای تأمين منافع نامشروع ک خلق ۀه و نمايندمنظور است که برگزيد

  .رد و تأمين منافع ملی آن خلق محروم کۀنه برای تحقق حقوق حق

 طوالنی شھر کوبانی سوريه، بمباران متناوب آن و ممانعت  نسبتاً ۀ دولت صھيونيستھای اسالمی ترکيه بعد از محاصرــ

پيشمرگه ھای بارزانی برای رسيدن به  دھد دن کمکھای انسانی و تسليحاتی به مدافعان کوبانی، اکنون اجازه میاز رسي

  .کوبانی از خاک اين کشور عبورکنند

حزب ما جنگ مسلحانه با رژيم جمھوری «ردستان ايران اعالم کرد که مصطفی ھجری، رئيس حزب دمکرات ک ــ

  .»ر می دھداسالمی ايران را مورد بررسی قرا

جنبش اخراج مغولھا از اروميه، « وابسته به موساد اسرائيل، با عنوان رد، احتماالً يک سايت متعلق به بنيادگرايان ک ــ

  .، فعاليتھای تبليغاتی خود را آغاز کرده است»قلب کردستان

 بنا به فتوای امام ، ظاھراً »یبد حجاب« مبارزه با ۀ در ايران، در شھر اصفھان، موتورسيکلت سواران ناشناس به بھانــ

به احتمال قوی، اين موتورسيکلت سواران اسيدپاش، از جنس ھمان .  اين شھر، به صورت زنان اسيد می پاشندۀجمع

  .ی ايران را ترور کردندئ تن از دانشمندان ھسته ۵موتورسيکلت سواران بمبگذار باشند، که 

داعش، زيرساختھای سوريه، از جمله، پااليشگاھھای نفت اين کشور را  بمباران مواضع ۀ به بھانامريکا جنگنده ھای ــ

  .بمباران می کنند
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  : منطقیۀنتيج

 نيابتی با مردم و -  و متعلقاتش در مدت سه سال جنگ استعماریامريکا تروريستی - که رژيم فاشيستی  با توجه به اينــ

دولت «اميان تروريست خود را در شکل و ھيبت  خود دست يابند، نظۀن شدييدولت سوريه نتوانستند به اھداف تع

منظور پشتيبانی ھوائی از آنھا، ه وارد خاک سوريه نموده، آنھا را با تسليحات پيشرفته تجھيز و ب) داعش(» اسالمی

   سوريه را يکسره بکنند؛ۀائتالف تشکيل داده اند تا کار تخريب و تجزي

ی ناتو از تروريستھای تحت فرماندھی غرب در جنگ عليه سوريه و  پشتيبانی ھمه سويه ترکيه، عضو پيمان تروريستــ

 تروريستی ناتو به سوريه محسوب می - ھجوم مستقيم پيمان نظامیۀمثابه  نظامی آن در اين کشور، در واقع، بۀمداخل

  شود؛

وريه تحت عنوان  بارزانی به خاک سۀردستان برای اعزام پيشمرگه ھای طايف کۀ ساختامريکا تصميم پارلمان اقليم ــ

ردستان ، با ھمان داعشی که دولت اقليم کئی داعشامريکاجعلی کمک به مدافعان شھر کوبانی در جنگ با تروريستھای 

ل خود را مديون آن است، يعنی فريبکاری محض، يعنی، جنگ استعماری و درصدی اراضی تحت کنتر۴٠افزايش 

  .مھاجمان با دست ديگران عليه سوريه

 بسيار خطرناک، نه تنھا عليه جمھوری ۀيک توطئۀ  اين تحرکات و تحريکات اجزاء تشکيل دھندۀ ھم گفتار،ۀخالص

 آنھا، ايران است ۀ خاورميانه و از جملۀ کشورھای منطقۀ نظامی مستقيم در آن، بلکه، عليه ھمۀعربی سوريه و مداخل

توطئه ای که برای . رح ريزی کرده اند صھيونيستی از سالھا پيش ط- تروريستی آنگلوساکسونی- که نھادھای جنگی

 کشورھای عراق و ۀ نخست، برای تقسيم و تجزيۀو در وھل»  بزرگۀخاورميان«تحقق اھداف زير، تحت عنوان 

  .منظور ايجاد آشوب و اغتشاش در ايران طراحی شده استه سوريه، ھر کدام به سه کشور و ب

  رد؛نی و کسوريه به سه کشور علوی، ســ 

  رد؛ سه کشور شيعه، سنی و کعراق بهــ 

   مقاومت خاورميانه، شامل ايران، عراق، سوريه، حزب هللا لبنان و نھضت آزاديبخش فلسطين؛ۀ از ھم پاشيدن جبھــ

 متخاصم جنگ و ۀ جبھ دو نيرو، دوئیروبدين ترتيب، روشن است که امروز سوريه و شھر کوبانی آن به ميدان رويا

 نظامی مسقيم غرب با جنگ نيابتی تاکنونی ۀ و استقالل تبديل گرديده و جايگزينی مداخلصلح، بردگی و آزادی، استعمار

 ۀ ترکيه به عبور آنھا از خاک خود، اظھارات شريرانۀآن عليه سوريه، اعزام پيشمرگان بارزانی به کوبانی و اجاز

ه د پاشی موتورسيکلت سواران بو باالخره، اسي»  اخراج مغولھا از اروميهئیجنبش کذا«مصطفی ھجری، سر ھم بندی 

 اھريمنی جنگ برای سنجش ميزان ۀصورت زنان و دختران در اصفھان، بعيد نيست شليک آزمايشی نيروھای جبھ

 . مقاومت در مقابل دسايس غرب بوده باشدۀ اعضای جبھۀجديت و ھشياری حاکميت ايران و ھم

  ١٣٩٣ عقرب - آبان٧

  


