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 عضو جديد سازمان قدرتمند اوپک ؟ رئيس دولت اسالمی، خليفه ابراھيم،

 

 ابراھيم، به عبارت ديگر ابوبکر البغدادی به انضمام پدرخواندگان او که جزء کالن مالکان رئيس دولت اسالمی، خليفه

عمالً خليفه به يکی از توليد کنندگان نفت تبديل شده و . رھای نفتی جھان ھستند بی وقفه موجب شگفتی ما می شودالد

 نفت ۀضويت در سازمان کشورھای توليد کنندارتقاء او به چنين جايگاھی در حدی رسيده که می توانيم او را شايستۀ ع

از چند وقت پيش، مزدوران مسلح تکفيريست به استخراج نفت اشتغال داشته و آن را با ميانجيگری . تلقی کنيم) اوپک(

 و در   رسانده اند،ءقراردادھای پر درآمدی برای حجم بسيار باالئی نفت به امضا. باندھای قاچاقچی صادر می کنند

 . به حساب خليفه سرازير می سازددالر ميليون ٢زی نتيجه رو

ژی يبا اين ھمه، تنھا ھمان سترات. خليفه عالوه بر سرھائی که از بدن جدا می سازد، بھای نفت را نيز سر بريده است

نتی  که می خواھد در مکه تخت سلط مبتنی بر بھای نازلی را به کار بسته که از سوی ديگر در توافق با ھمآنھائی بوده

توليد ناخالص داخلی خليفه در . به اين معنا که خليفه در پی سرنگون سازی کاخ سعود است: شان را سرنگون کند 

  .سوريه و عراق در حال افزايش است

البته نه بر حسب اتفاق، مشتريان اصلی نفت حراجی خليفه از يک سو سلطان رجب طيب اردوخان و به عبارت ديگر 

» پلی استيشن«حال عضو سازمان پيمان آتالنتيک شمالی می باشد، و از سوی ديگر پادشاه ترکيه است که در عين 

  .عبدهللا دوم است که در کشوری به نام اردن حکمفرمائی می کند
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در طول اين مدت، دستگاه نظامی عريض و طويل بسيار پپيچده و مدرن و مجموع سرويس ھای اطالعاتی که اياالت 

خته اند، با شگفتی تمام می بينيم که اين الگوھای آزاديخواھی قادر نيستند جلوی اين کالھبرداری متحده و ناتو مستقر سا

  .را بگيرند و به آن پايان دھند

را » سوری و عراق«ولی نبايد شگفت زده شويم، زيرا آنھا حتی وقتی در تابستان امسال دژخيمان خليفه بخش مھمی از 

 ءخود را به اجرا) ١(» تندر غلتان«ه ھيچ کاری نکردند، وقتی نسخۀ عمليات فتح کردند چيزی درنيافتند و دست ب

تبديل )داعشی ھا( وضعيت آنھا یگذاشتند، با عبور از بيابان پشت تويوتاھای شيک که به اردوی بسيار خوبی برای ارتقا

  .شد

 ،دست می آورده  را که خليفه بدر مورد راه حلی که امپراتوری ھرج و مرج پيشنھاد کرد، گويا که می بايستی منافعی

 گذاشته شده، بمباران لوله ھای انتقال نفت جمھوری عرب سوريه ءره گيری کنند، ولی تنھا تصميمی که تا کنون به اجرا

  .به عبارت ديگر تنھا زيربناھای متعلق به مردم سوريه ھدف بمباران قرار گرفت. بوده است

و » کار احمقانه انجام ندھيم«ک اوباما را دست کم بگيريم که می گفت ھرگز نبايد اھميت دکترين رئيس جمھور بار

  .امروز می بينيم که به اوج بی بديل خود در حماقت رسيده است

به تمام اين موارد بايد مسافرت وزير امور خارجه جان کری را اضافه کنيم که ماه گذشته برای دست بوسی اجتناب 

  .عودی به رياض رفته بودناپذير و تکراری رھبر ارکستر کاخ س

در يک مقالۀ بسيار عالی ويليام انگدال به درستی در مورد قراردادی که می گويند بين عربستان سعودی و اياالت متحده 

فروش نفت ارزان قيمت، بمباران بشار اسد و بی ثبات سازی روسيه می  منعقد شده نوشته است که اين داد و ستد حاوی 

ه شايد اين داد و ستد بين واشنگتن و رياض بيشتر به ھمکاری آنھا برای اھداف مشترک انجام با اين تفاوت ک. باشد

  .ر رژيم در سوريه در دراز مدت و بی ثبات سازی ايران و روسيه در کوتاه مدتيييعنی تغ: گرفته باشد 

لۀ انتقال گاز از مبدأ قطر تا ژی حياتی لوله ھای انتقال گاز که در قلب معمای سوريه نھفته، ساخت لويدر مورد سترات

مھم   سوريه، يکی از اولويت ھای قطر در رابطه با رقيبان - عراق- جای لولۀ گاز ايرانه سوريه با رژيمی جديد، ب

  .عربستان سعودی است

ژی سعودی برای فروش نفت ارزان قيمت موافقت کرده است، بی گمان او به مصرف کننده ھای يجان کری با سترات

فکر کرده که می توانند در کوتاه مدت باک بنزين ماشين ھايشان را پر کنند و سپس چنين راه کاری را حتماً ئی امريکا

با اين وجود جان کری ضربه ای را که اين . برای فشار روی درآمدھای ايران و روسيه در دراز مدت مؤثر می داند 

  . دست کم گرفته است،متحده وارد سازددر اياالت ) گاز صخره ای(روند ممکن است به صنعت گاز طبيعی 

دست آوردن سھمشان از بازار آسيا، ه از سوی ديگر، سعودی ھا مسائل مھم ديگری در پيش دارند، به عنوان مثال ب

اين سھم از بازار را سعودی ھا فعالً به ايران و عراق باخته اند که . جائی که مھمترين مشتريانشان انتظار می کشند

  .را به بھای نازل می فروشندسوخت خام خود 

در نتيجه اين کشورھا بايد مجازات شوند، و در عين حال نفرت بيمارناک کاخ سعودی را برای ھر چه که رنگی از 

  .مذھب شيعه دارد تقويت می کند

در مورد وضعيت عمومی سوريه، رھبر ارکستر اوباما که مأمور رسيدگی به امور خليفه می باشد، ژنرال جان آلن 

John Allen راه ) سوريه(در اينجا « ) : ٣)(به فارسی خارميانه( طی يک مصاحبه با روزنامۀ سعودی الشرق االوسط

  ».ھدف استقرار اردوگاه برای آزاد سازی دمشق نيست...حل نظامی وجود ندارد

اک سوريه عليه بشار به عبارت ديگر می توانيم با دژخيمان ارتش آزاد سوريه خداحافظی کنيم که ديروز در حال فتح خ

اسد بودند، امروز به جای آنھا امروز دژخيمان ارتش آزاد سوريه خواھند آمد که در عربستان سعودی آموزش ديده اند 
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بر حسب احتياط، سناريو در دراز مدت پيشبينی می کند . و واقعاً نمی توانيم آنھا را فرشته ھای نجات بناميم!) عجب (

ر رژيم دمشق صورت نخواھد ييده زير بناھای دولت سوريه را بمباران خواھد کرد و تغکه بيش از پيش اياالت متح

  . گرفت و بی وقفه به درآمدھای خليفه افزوده خواھد شد

  

  گزارشگر ھاليوود

. تصور کنيد اگر مبارزان يک ال قبای القاعده ھمان فن آوری ھای خليفه را در زمينۀ روابط عمومی می داشتند

 افتاده که کالشنيکوف ھای قديمی بيرون کشيده شده از انبارھای افغانستان را باالی سرشان به اھتزاز ريشوھای از مد

زيرا عالوه بر قاچاق کردن ده ھزار بشکه نفت در روز ! نظر می رسد ه در می آورند، واقعاً خيلی کھنه و از مد افتاده ب

ائی را نشان می دھد که به گزارشگر خارجی تبديل شده که بی آن که کشف شود، حاال خليفه به ما يک گروگان بريتاني

ً گزارش می دھد و می گويد که کوبانی  احتماالً می خواھد به اسالم از نوع سلفی بگرود، از کوبانی تخليه شده مستقيما

 مجاھدين مطمئناً اين افراد مسلح( خواھد افتاد  روی نقطۀ سقوط قرار گرفته و به زودی به دست گروه ھای تکفيريست

  ).نيستند

صحنۀ کوبانی را از روی يک پھپاد نشان می  گزارشگر ويژۀ خليفه . کيفيت توليد اين گزارش خيلی شگفت آور است

ئی است ؟ آيا خليفه آن را از انبارھای عراق به سرقت برده است ؟ آيا پھپاد به اسرائيل تعلق امريکاآيا اين پھپاد . دھد

به بريتانيا ؟ مجاھدين مطمئناً روی فھرست مشتريان الکھيد مارتن به ثبت نرسيده اند، دست کم تا   دارد ؟ به ترکيه ؟

  .امروز در فھرست الکھيد نبوده اند

 پيشمرگ کردستان عراق که رؤسای ناشناختۀ آن با ترکيه معامله می ٢٠٠ھم زمان، در منطقۀ جنگی، آنکارا تنھا به 

به ھيچ عنوان موضوع ارسال سرباز، جنگ . از مرز عبور می کنند) ساس نظريهبر ا(کنند، برای کمک به کوبانی 

نيست که از آغاز از کوبانی دفاع کرده  حزب کار کردستان و حزب اتحاد دموکراتيک  افزار و تدارکات برای نيروھای 

ت و به عنوان عامل تأخير بی شرمانۀ سلطان اردوخان در آينده مورد محاکمه و تجسس مستقل قرار خواھد گرف. اند

  .اصلی که موجبات سقوط کوبانی را فراھم آورده شناسائی خواھد شد

نخست وزير ترکيه احمد اغلو دوباره شرايط کشورش را برای پشتيبانی از اردوگاھی که تا کنون از سوی اياالت متحده 

 احتمالی کوبانی تنھا پيشمرگان عراقی آزاد کنندگان: به شکل شرم آوری به خليفه ھيچ خسارتی وارد نساخته، اعالم کرد 

حزب اتحاد دموکراتيک / بخوانيد حزب کار کردستان (و باقی ماندۀ ارتش آزاد سوريه ھستند و نه تروريست ھا 

PKK/PYD.(  

ژيک بسيار يسترات سرانجام بايد دانست که کوبانی که بين مرز جنوب شرقی آناتولی و شمال سوريه واقع شده، از اھميت

 نفر از اھالی ١٠٠٠تنھا کمی بيش از . وضعيت در منطقۀ جنگی بسيار وخيم و اسفناک است. برخوردار استزيادی 

 مبازر کرد سوری به انضمام بريگاد زنان حفاظت از ٢٠٠٠اندکی بيش از . شھر در خانه ھای خود موضع گرفته اند

ه را در روياروئی با ھزاران دژخيم خليفه که قوياً  پيشمرگ کرد عراقی نيز مطمئناً معادل٢٠٠و . آنھا را به عھده دارند

چنين وضعيتی .  تانک را به ميدان آورده اند٢٠بيش از  عالوه بر اين نيروھای خليفه . ر نخواھد دادييمسلح ھستند تغ

چشم انداز اميدوار کننده ای باقی نمی گذارد، حتی اگر مجاھدين دروغين به آن شکلی که گزارشگر و گروگان 

  .د کرده ، کامالً بر اوضاع مسلط نيستندئياو را تأ انيائی نشان می دھد که خليفه نيز بريت

 به شکل آشکار  تمام آنچه گذشت، ھرگز بی آن که اياالت متحده و غرب با آن. خليفه به پيشروی ھايش ادامه خواھد داد

ه ثابت می کند که خليفه ارمغان نھائی جنگ و پنھان ھمکاری نکرده باشد نمی توانست به وقوع بپيوندد، يعنی واقعيتی ک

  . جھانی و ابدی عليه تروريسم است
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  نديشيده بوده ؟ھرگز به آن نيچگونه است که رژيم ديک چنی 

  

Article original en anglais : 

Abu Bakr al-Baghdadi: The Caliph Fit to Join OPEC 

The Caliph fit to join OPEC, Asia Times, 31 octobre 2014 

Traduit par Daniel pour vineyardsaker.fr 

http://www.vineyardsaker.fr/2014/11/01/loeil-itinerant-calife-nouveau-membre-en-puissance-

lopep/ 
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 :تبصرۀ گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 ١۴٠٠دين اسالم اساساً با راھزنی و تجاوز به مال و ناموس مردم جھان و از جمله تجاوز جنايتکارانه به ملت ايران در 

 ايرانی در دانشگاه ھای تادانکه برخی از اس(ی ھای داعش با ھمکاری غرب امپرياليستی دزد. سال پيش آغاز شد

غرب «فرانسه مانند جالل ايجادی يا فرھنگ قاسمی و بسياری ديگر از مزدوران امپرياليسم جھانی مدعی ھستند که 

 آن که راھزنی و تجاوز به و حراج نفت از عادت ھا و رسوم قديمی تری بين اعراب حتی از پيش از) »دوست ما است

مال و ناموس مردم در دوران اسالم وجھۀ تقدس و قانونی پيدا کند منشأ می گيرد، امروز می بينيم که حکومت دين 

  : اسالم در ايران نيز بر سرنوشت ملت ايران که به زور آن را امت اسالمی می نامد به چه شکلی دوام آورده است 

و تنھا نفت و گاز نيست که به تاراج می رود، سرزمين ايران انباشته از مواد .  ملی ايران  و حراج ثروت آری، با تاراج

تمام اين منابع چه در شکل مسالمت آميز . گرانبھاست از کوه ھای گچ و سيمان و معادن آھن وسنگ ھای مرمر و غيره

داران غربی و شرقی سرمايه خواران و به در اشکال خشونت بار جنگ بايد به تاراج و حراج برود، به جيب سرمايه 
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اخيراً در سايت انجمن زمين شناسی ايران، . تحقيرھم تحريم بشود و ھم در عرصۀ بين المللی نيز ملت ايران بايد . داخلی

معاون پژوھشگاه بين المللی زلزله شناسی در مورد فقدان دستگاه ھای اعالم خطر زلزله به دليل تحريم ھا مطالبی 

اين مقاله را نيز حتماً بخوانيد و ببينيد که مالکان زمين و مسکن در ايران ) به لينک زير مراجعه کنيد(نوشته است 

 تومان برای زندگی روی ١٠٠٠٠٠٠٠مسکن از قرار متری . خاطر منافع ملی با جان مردم بازی می کننده چگونه ب

 يکی از خطرناکترين و حتمی ترين گسل ھای تھران

150/bodyView/92/news/fa/ir.geosociety://http  

 .ی را برای ايران بپذيرند حاضر به معامله استئجواد ظريف نيز اعالم کرده است که اگر توليد انرژی ھسته 

ه کشورھای غربی ب. معامله کند  با آدمکشان غربیبر اين باور ھستم که شايستۀ ملت ايران و ھيچ مليت نيست که من

  محاکمه شوند  بايد،خاطر تمام جناياتی که مرتکب شده اند

  باسپاس از توجه ھمگی

 حميد محوی

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١۴ نوامبر ۴

 ٢٠١۴.نوامبر.٠٣مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


