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  ی حميد محو:سندهينو 

  ٢٠١٥ مارچ ٠١
  

  قديالکتيک رويدادھای مناطق جنگی در سوريه و عرا
  گتصفيۀ قومی در طرح خاور ميانۀ بزر

  

 اعالم کرد که نيروھای کرد سوری ضربۀ ٤٢،١٧ در ساعت ٢٠١٥ روریب ف٢٧روزنامۀ انترنتی اسپوتنيک 

به جھاد طلبان دولت اسالمی  قی سوريه در نزديکی مرز عراق جانانه ای در شھر تل حميس واقع در شمال شر

 با تصرف کامل منطقه به انضمام روریب ف٢٧ اغاز شد و روز روریب ف٢١عمليات کردھا روز . وارد آورده اند

  . نقر تلفات دادند٨ جھاد طلب کشته شدند و کردھا نيز ٢١١در اين نبردھا .  دھکده و مزرعه به اتمام رسيد٩٤

  

  کتصوير از اسپوتني. ٢٠١٥ روریب ف٢٧مبارزان کرد پس از ورود به تل حميس 

 :در گاھنامۀ ھنر و مبارزه نيز منتشر شد   دقيقه بعد اسپوتنيک خبر کشتار مسيحيان را منتشر کرد، اين گزارش ٤٨

   مسيحی آشوری را در سوريه ربوده و به قتل رساند١٥امارات اسالمی 

گروگان ھای مسيحی طی ھمين نبردھا توسط پياده نظام ناتو يعنی جھاد طلبان دولت می توانيم حدس بزنيم که کشتار 

طی ھمين نبردھا نيز بوده که به آثار باستانی در موصل . صورت گرفته است اسالمی به عنوان عمل تالفی جويانه 

  )به لينک زير مراجعه کنيد: (نيز حمله کردند و با تخريب آثار باستانی احتماالً در پی ايجاد جنجال تبليغاتی بودند 
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  جھاد طلبان دولت اسالمی مجسمه ھای دوران پيش از اسالم را تخريب کردند: عراق    

ی يک طرح خاورميانۀ بزرگ و تصفيۀ قوم. وضعيت به شکلی است که ھر نظريه ای می تواند حائز اھميت باشد

در اينجا روی اين موضوع پافشاری نمی کنم، . طرح غربی است و کشتار مسيحيان نيز به ھمين طرح تعلق دارد

زيرا در مقاالتی که از شبکۀ ولتر و منتقدانی مانند آندره شامی منتشر کرده ام اين موضوع به تفصيل مطرح شده 

  .است

پيروزی کردھا و عقب نشينی جھاد . نظر می رسده ولی بھرج و مرج سازنده و تخريب منطقه نيز نظريۀ قابل قب

از سوی غرب و ھمپيمانانش در خليج فارس برای جھاد طلبان دولت ) و روان گردان(طلبان و ارسال اسلحه و پول 

گرچه برخی . نجامدده اند که بايد سال ھا به طول بيدر واقع معجونی است که امپرياليست ھا راه اندازی کر...اسالمی

با اين . قدان مانند تی يری ميسان بر اين باور ھستند که اياالت متحده طرح خاورميانۀ بزرگ را رھا کرده استمنت

به اين معنا نيست که  وجود کنار گذاشتن طرح خاور ميانۀ بزرگ يا کوچک، در صورتی که درست باشد، 

تمام اھميتی که برای محاصرۀ روسيه و چين امپرياليست ھا خاورميانه را با تمام منابع گرانبھا و بی بديلش و با 

باز ھم » طرح خاورميانۀ بزرگ«و عالوه بر اين حذف . و می تواند داشته باشد، به حال خود رھا کرده اندتوسط نات

به اين معنا نيست که اقداماتی که تا کنون در زمينه انجام گرفته فوراً متوقف شده و يا پيامدھای آن به شکل ناگھانی 

البته سازنده و خالی کردن مناطق از ...ھرج و مرج. و چه بسا که اين طرح دوباره فعال گردد. شده استخنثی 

  .سکنه

 روی داد، سقوط دو ھواپيمای بريتانيائی بود تل حميسيکی ديگر از رويدادھائی که پس از آغاز حمالت کرد ھا به 

است و اين دو ھواپيما به گزارش شبکۀ ولتر و به نقل که گويا نيروی ھوائی عراق آنھا را مورد اصابت قرار داده 

  .حامل جنگ افزار برای تروريست ھای دولت اسالمی يعنی پياده نظام ملکۀ اليزابت بوده اند) ١(از مقامات عراقی 

، يعنی آغاز عمليات نظامی کردھای سوريه عليه پياده نظام ناتو است روریب ف٢٧روریب ف٢١در ھمين بازۀ زمانی 

النتيست ھا يک گروه ديگر از پياده نظامش را که مجاھدين خلق ضد ايران باشد به ميدان می آورند، يعنی در که آت

ی را به بھانۀ آزمايش ھای مخفی در حومۀ تھران و به ئھای ھسته ذاکره م تا روریب ف٢٤سومين روز حمله، روز 

گری اين گروه ءز معانی به اصطالح افشا و دقت داشته باشيم که يکی اشادی اسرائيلی ھا به بن بست بکشانند

مضمحل و تروريست که تنھا با پشتيبانی ھای پنتاگون روی پايش ايستاده، اين است که در طرح بمباران ايران، 

بی گمان بر ھمگان روشن است، حتی برای خود اعضای اين گروه مضمحل که . حومۀ تھران را فراموش نکنيد

صادره از پنتاگون   ۀش تخيلی ابتذال آميز خالی از ھر گونه خالقيت واالگرايانچنين افشاگری ھائی در واقع نماي

  .چيزی بيشتری نيست

 ماکت ناو ھواپيمابر اياالت متحده را ٩مبر اعظم مانی است که ايران در رزم آيش پيعالوه بر اين در ھمين بازۀ ز 

اين جنجال تبليغاتی بی گمان از مدت ھا پيش تدارک . در تنگۀ ھرمز به اعماق آب ھای آلودۀ خليج فارس می فرستد

ھا آگاھی ذاکره مخوبی از سرنوشت ه ھفته نبوده و ايرانی ھا بديده شده بوده، زيرا ساختن چنين ماکتی کار يکی دو 

  .داشتند و اين نمايش را نيز از مدت ھا پيش آماده کرده بودند
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  ارتش ايران ماکت ناو ھواپيمابر اياالت متحده را غرق کرد

ی ئن پيرامون موضوع به اصطالح ھسته  و ايرا٦ھای کشورھای ذاکره مرزم آيش پيامبر اعظم نه تنھا در رابطه با 

و به اين معنا که ايران . ايران معنی دار بود بلکه در رابطه با استقرار و گسترش پياده نظام ناتو نيز معنی دار بود

در واقع در ھر صورت اين طرح اولترا ليبراليسم . در مورد حضور دولت اسالمی نيز کوتاه نخواھد آمد

از سوی ديگر تثبيت وضعيت تنش آميز به جمھوری اسالمی و دستگاه دين .  که به پيش می رودآنگلوساکسون است

اسالم در ايران اجازه می دھد تا در نبود توانائی برای پاسخگوئی به نيازھای ملت ايران، نقطۀ اتکائی در اين ھرج 

  .و مرج داشته باشد

  پارلمان عراق از لندن بخاطر پشتيبانی از داعش توضيح خواست) ١

 هگاھنامۀ ھنر و مبارز

  ٢٠١٥ روریب ف٢٨

 


