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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۶ جوالی ٠١
  

  طراحان کشتار ستانبول
  

 !ودب شده طرح شان اسرائيلی و غربی متحدين و ترکيه دولت توسط ،"ستانبول" ھوائی ميدان به تروريستی حمله

 با تبانی در "ترکيه" اسالميست دولت کار ،"ستانبول" ھوائی ميدان در نامردانه تروريستی انتحاری ٔخائنانه ٔحمله

  .باشد می "داعش"شان، ٔپيشه جنايت و فرھنگ بی مولود

 "جمھوريخواھان" حزب مربوط که امريکا ۀمتحد اياالت "کانگرس" و "سنا" مجلس اعضای از ای عده اواخر ھمين در

 ايران، و روسيه به وابسته ارتجاعی دولت که اند خواسته امريکا دولت ازنه و با صراحت کامل قاطعا باشند، می

 دولت موجوديت با که دارند برين اعتقاد امريکا "کانگرس" و "سنا" مجلس اعضای .سازند سرنگون را "بشاراالسد"

 منافع به تا گردد می آن باعث امر اين و يافته امهاد کشور اين در داخلی ھای جنگ سياسی، ٔصحنه در "سوريه"

  .نمايد وارد بيشتر ٔضربه "افريقا شاخ"و "ميانه خاور" در امريکا اقتصادی و ستراتيژيک سياسی،

 خواب باشد، می سوريه "شيعه" علوی دولت شديد مخالف که ترکيه "سنی" اسالميست و فاشيستی ، شؤونيستی دولت

  .بيند می زني را عثمانی وریتامپرا

ه مذبوحان حرکات و ھا تالش بدانجھت و نمايد نظامی ٔمداخله "سوريه" در تا است ٔبھانه جوی و جست در "انخاردو"

 حاکم "سوريه" مردم سرنوشت باالی را"داعش" آنان پيشاپيش در و اسالمی ھای تروريست تا دھد می جخر به ای

 .سازند

 ،"انقره"در ؛ گرفت قربانی گناه بی و دفاع بی مردم از که "ستانبول" یتروريست و انتحاری بشری کرامت ضد ٔحادثه

 ھمين حاال .گرديد عملی ترکيه دولت با تبانی در و "داعش" توسط و شده مھندسی و طراحی "واشنگتن" و "آويو تل"

 ٔبھانه تحت "انخاردو" فاشيستی دولت تا شود می  ایبھانه شان؛ وعاملين خود توسط شده انجام و شده طراحی ٔحادثه

 ، حامی ترکيه اسالمی دولت که است معلوم ھمه برای  .نمايد کشی لشکر "سوريه" خاک به ،"داعش" سرکوب و جنگ

  .باشد می"داعش"معنوی پدر و خالق

 به وابسته و ارتجاعی دولت ٔباره دو نزديکی خاطر به را "ستانبول" ھوائی ميدان به "داعش" ٔحمله دليل غربی منابع

 و ديپلوماتيک تنگاتنگ روابط و "اسرائيل" با نظامی پيمان و ديپلوماتيک روابط برقراری و "ترکيه" ياليزمامپر
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 -امريکا ٔحرامزاده مولود "داعش" که دانند می ھمه که حالی در ،اند خوانده "امريکا" با آنان نظامی ھای ھمکاری

 خالق و معنوی پدران ؛"نياھوانيت بينجامين" و "انخاردو" ،"کين مک جان" امريکائی سناتور و بوده ترکيه و اسرائيل

  .باشند می اسالمی فاشيست ھای تروريست اصلی

 تأسيسات دادن قرار ھدف یجا به چرا ، دھد انجام تروريستی اقدام "ترکيه"دولت عليه تا خواست می "داعش"ً واقعا اگر

  نداد؟ رقرا ھدف و انتخاب را دولتی و نظامی مراکز غيرنظامی، و ملکی

 و طراحی شان غربی پيمانان ھم و "ترکيه" دولت توسط انتحاری، تروريستی ٔحمله که سازد می ثابت ذاتشه ب اين

 نظامی ٔحمله و اقدام يک ٔزمينه تا گرديد عملی ؛"داعش" يعنی آنان اسالميست گوش به حلقه غالمان و چاکران توسط

  .سازد آماده و فراھم ،"سوريه" دولت سرنگونی برای را

 پالن يک با"انخاردو". باشد می"اروپا ۀاتحادي" در "ترکيه" شدن شامل ھمانا گردد مکث آن باالی بايد که مھمی ألۀمس

 نبوده "داعش" حامی که بسازد ثابت ھا اروپائی برای تا زد دست بشری ضد عمل چنين به سياسی؛ ٔمبتکرانه تاکتيک و

 ٔزمينه ترفند اين با و بوده آنان مشترک دشمن "داعش" گويا که داد نشان ااروپ به "انخاردو". باشد می آنان دشمن بل

 .بخشيد خواھد سھولت "اروپا ۀاتحادي" به را ترکيه پيوستن

 

 

 


