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Seven World Historical Achievements of  the Iraq 

Invasion of „6113“                                                                                                  
باالی ( 6113)ماه مارچ سال ز حمله ااز نتایج و پیامد  آغ دراینجا لیستی قا بل توجه     

وبراساس  بافی وزبنا به دروغ بیاد آورید که این حمله وتجا)عراق رامیتوان چنین برشمرد

چنین بکند ازطرف  موقیعت هژمونی  ایاالت  متحده امریکا  که او بخود اجا زه میدهد تا

سازمان ملل متحد  بطورکامل غیر مجا ز وغیر قا نونی  پنداشته شد  ولی   طراحان این 

    ..(تهاجم وحمله هرگز مورد مجازات قرارنگرفتند

                                                                                                     

یر گسترش چشمگواشغال باعث  گستیا بی اصلی  این  تجاوز وجن ویا د ورددستا  :یک

باالی  ایاالت  متحده (  6110)سازمانیکه در یا زدهم نومبر سا ل  ردیدگسازمان القاعده 

عراق ایجاد گردد و نقش کلیدی امریکا  حمله نمود سازمانیکه برای اولین بار توانست در

وبعدًا دامنه فعالیت   ین تشیع آن ایفا نمود؛  گران ومتحددرخیزش اهل تسنن علیه اشغالرا 

وسپس این سا زمان به بخش  فت  سازمان  مذکور  به سراسر مرزهای سوریه وسعت یا

وبه بخش بیشتر وحشیا نه وسفاک د یگری تحت  جبهه النصرهای اعم ازگروه وابسته به 

عرض اندام نمود این سازمانها توانستند ( ISIS) افراطی عراق وسوریهدولت اسالمی نام 



که گروه های جهادی تندرو دیگری را تربیه نمایند وهمگی را علیه دولت سوریه وعراق 

بسیج نمایند جهادی ها یی  که همین اکنون دامنه فعالیت های آنها ازعراق به لیبی وفراتر 

                                                               .                                   از آن وسعت یافته است 

پیامد ودستاورد دیگراین تجا وز واشغال همانا موضوع کردستان است یعنی تصور   :دو

ازنظر نفوس  ایجاد یک دولت از باشندگان کردهای ایران ، عراق ، سوریه  وترکیه  که 

واحد آند  ودولت  وطنمردمی  که بد ون   جمیعت  بزرگی  را در منطقه  تشکیل میدهند

یس  نی  دسا قربا( 0990)ل جنگ خلیچ در سامردمانیکه بعدازجنگ جهانی دوم وبعد از

اراضی درمنطقه   ت مایتقس   وتوطه های استعمارگران  چون انگلیس وفرانسه به نسبت

پرواز  اد  منطقه ایاالت متحده امریکا  با ایج. ند ند وبه این سبب ازهم جدا ساخته شد شد

فراز شما ل عراق موجبات دلسردی  وعدم عالقه دولت عراق را مبنی براعزام ممنوع بر

ازسوی دیگر کردستا ن عراق  –فراهم ساخت  نیروهای جنگی اش به منطقه مورد نظر 

قبل ازحمله وتجا وز برعراق تا یک حدی منطقه خود مختار بود ولی وضع بطور رسمی 

بعد از اشغال وهمه پرسی درتحت نا م کسب استقالل وآزادی به سرعت  کاماًل د گرگون 

به نسبت  منطقه  خود مختا ر  را  و ترکیه  خشمگینووضع طوری شد که  عراق  را شد

به   ارزه با بغداد به ارتباط ادعاهای براراضی قفل شده وکنترول برحوزه های نفتی درمب

                                                                               .مداخله در امور عراق واداشت   وبهتفتین و تحریک 

وعراق را به سه بخش   تجاوز وحمله  برعراق  باعث نابودی وویرانی عراق شد: سه 

واکثریت  -ت–منطقه  اهل تسنن درغرب  -ب -کردستان   – الف :ومنطقه  تقسیم نمود  

توانسته   صدام حسین بعثی  رژیم سرکوبگر   .اهل تشیع درنواحی وحومه اطراف بغداد

جلوگیری ) مذهبیون درسیاست  عدم تشویق   ت چندی را حفظ نماید مثل رشا بود  تا سفا

ودیگر   مسیحی ها  فظت محا( ست تقرر مذهبیون در مقامات دولت ودر عرصه سیااز  

مداخله در طرز   حقوق زنان ،  عدم یت  ف ورعا ترویج  وانکشا  –اقلیت های مذهبی 

نعت  ن را  بدون کدام مما دلخواه شا  زنان بطور آزاد لباس های طبق) لباس پوشی زنان

فرانسه   نون مد نی  قا)اجرای یک کود  کیفری به مدل ناپیلیونیک  ( ند قانونی می پوشید

موزیک های ) دادن مجوز به  ایستگاه ها ی رادیوهای  راک اندرول( ونه قانون شریعتی

ما ا...وغیره  ابه ها مثل آبجو نوشا صرفروش وفاجازه  ( صدای بلند  ازشکل غربی با 

این دولتمردان آنچه که صدام حسین ال نمود ست اهل تشیع  انتق بد دولت امیکه قدرتگهن

چنانچه ) ردید گومعکوس قدغن  برای مردم آزادی های چندی داده بود  تمام آن آزادی ها

الکن ( نمود تصویبفروش آبجو را   صرف و منع الیحه گذشته پارلمان عراق  هفته  که

عراق   افراطی  اسالمیدولت    -گسترش نداد انبار بیشتر  خودرابه والیت  قدرترژیم 

تسلط وحاکمیت دارد  وباردوم کردستان خود مختا ری خودرا  موصلدر وسوریه تا هنوز

                                                                                     بدست آورده است 



  

 

نفوس   درصد  (21)که  یعنیتشیع اند  ازاهل مردم عراق  ازآنجایکه اکثریت:چها ر  

واکثر  تشکیل میدهند  این جمیعت پرنفوس درهمجواری ایران  قراردارد عراق را  شعیها

وزمانیکه درایران  اهل  تشیع  عراق  در ایران  به آموزش  ومطالعه  پرداختند   رهبران

 روابط نزدیکهای  ایرانی  واخوند  هاا جرت  شان راسپری  میکردند  با مالمه  دوران

تظاهرات   انداختنه  اوبر  ازآنحا نحوه   به   اهل تشیع  رهبران  این -نه داشتند دوستا و

ت بدهد   با لمت آمیز ایاالت متحده امریکا را وداشتند تا درعراق   مجوزی  به انتخا مسا

را در دولت   تشیع رهبران    ن توانستند که با کسب مجوز انتخابات  شیعیا همان بود که

ایران را  نفوذ   اصل  همین درنظرداشت  یند وبا انتخاب ونصب نما ه مقامات باالق بعرا

رجه ایاالت متحده  امور خا  وزارت  در   هیچکس  نانچه  کهچ)درمنطقه گسترش دادند 

  (که چه واقع میشود ؟  امریکا اصاًل به این موضوع فکر نمیکردند ویا اصاًل نمیدانستند 

مطلب قابل تذ کر اینکه درطول قرن ایران  مورد تجا وز کدام  کشوری قرار نگرفته بود  

باالی ایران تجاوز نمود  که دراثر ( 0990)اما رژیم سفاک ووحشی صدام حسین درسال 

به قتل رسید واز همان بیش ازنیم میلون انسان جرقه این جنگ طوالنی بین عراق وایران 

وستی که با کشورهای همسایه داشت  یکی ازچند کشورعربی دارای دتاریخ به بعد ایران 



تسلط وقدرت که با ایران هم آین وهم طریقه بودند  با آن کشورها  کماکان روابط  طبعی  

این بود که چرا  برای این مردم همطریقه وهم مذهب ایران داشت وچیزی که قابل پرسش

رهبران    س خطراز احسا  انی مردم هرکس ازاین وضع درمنطقه نگران بودند بلی نگر

چونکه وهابی های   بود  متحده امریکا یت ایاالت  درحما وهابی دولت عربستان سعودی

.                                                                                سعودی سخت درمخا لفت  با اهل تشیع اند 

بروز اختالف ومبا رزه  بخاطر کسب قد رت در منطقه تجاوز باالی عراق باعث  : پنج

از سوی دیگر  بویژه  زمینه ( دیگران)بین  اسالمگرایان سنی ازیک سو  ودشمنان شیعه 

دولت عربستان سعودی  درحمایت از اهل ) مسابقه را  بین دولت های عربستان سعودی 

ه مبا دا  جمیعت  اهل تشیعی تسنن  ، شیعه ها را بعنوان مرتد مینگرد وبیم از آن دارد  ک

وایران فراهم آورد  (که درتحت فشاردولت عربستا ن سعودی قراردارند طغیان نه نما یند

درتحت چتر وریه ، لبنان و یمن وجاهای دیگردرسن را شیعییاکه ایران نیزتما یل دارد تا 

  وایاالت  مناطق آسمان به اصطالح  هالل شیعه ها از ایران  به) ود قراردهدخ فظت محا

رگیرنده وجوه مشترک حرکات وژستها که درواقع دربحزب هللا  در لبنان کنترول   تحت

 توسط رژیم  قرون وسطی ونباید ازیاد بردکه این همه موارد  نیز نمایان شد باایران دارند

این موارد راناشی ازترس  ارگرفته است ریاضی که همه ای ازردر ریاض  مورد هدف ق

متحده  باید  ایاالت   اند  که آنسعودی ها  مشتاق   (ن  رنگ وپرداس مینماید با قلم  ایرا

باالی  ایران  تجا وزنما ید ، سعودی  –ایران  ید هسته ای نه ای  تهد امریکا  درتحت بها

عین زمان  دولت افراطی اسالمی عراق روده  پیشتیبان جبهه النصر درسوریه اند های ک

شماری از نیروهای اسالمی  افراطی که درمقابل رژیم علوی    را  نیز با( ISIS)وسوریه

وازجانبی با کمک وهمدستی .لی وبودجوی می نماید  سوریه درجنگ وستیز اند  کمک ما

مستقیم ایاالت متحده امریکا و بریتا نیا در روز روشن  به بها نه دروغین  که  شورشیان 

                                                                               این رویدادها آنها دریمن بمباری مینما یدعوامل ایران اند باالی مواضع از( شیعه حوثی) 

, 1882)Joseph Lefebvre-Jules( Pandora                                                                                                                                         

                                                                                             2881جیولیس یوسف لیفویر)پاندورا                                

تصادفی بوقوع نه پیوسته است تاکه ایاالت متحده امریکا درب خاموش جعبه ای پاندورا 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jules-Joseph_Lefebvre


در روی  زمین نام میدهند  اساطیر یونان باستان پاندورا را به اولین زن مقبول وزیبا رد)

پاره پاره (۳۰۰۲)عراق درماه مارچ ررا د(  یدیا پازویکی  ---او همسر اینمتوس بود  که

                  .                                                                                                                            نمیکرد 

عراق  موجب  بروز اصطکاک بین ایاالت متحده امریکا  حمله  و تجاوز  باالی  : شش

  ؛گردید( دومین کشور بزرگ نظامی ) آن  یعنی ترکیه ( NATO’s)ومتحده مهم نا توی 

 Yekineyen)باالی مواضع  یگان های  مدافع  خلق   ترکیه بطور پیگر  هواپیماهای 

Parastina Gel “YPG” )  بمبگذاری مینماید  یعنی باالی  گروه شبهه  نظامی  کردها

این عمل   که درسوریه که ازجمله متحد ین نزدیک ایاالت متحده امریکا شمرده میشوند  

ازاینکه ترکیه دراینمورد اغماض )موجبات نارضا یتی امریکا رافراهم آورده است  ترکیه

(.                                                                              داعش عنوان میکند   تروریست های به مینماید  وترکیه واحدهای حفاظت خلق را بمثا

 هشدار داده بود                                          منطقه  ترکیه قبل از تهاجم باالی عراق از احتمال  بروز  بی ثبا تی در

از ایتالف    را  بخشی  ترکیه   نیروهای امریکا  متحده   اگر ایاالتوانکره گفته بود که 

یرد درآنصورت ترکیه به ایاالت متحده امریکا  دواطلبانه خود مستقل درحومه موصل بپذ

طر انجام  بخا  مجوزی میدهد که هواپیماهای جنگی ایاالت متحده امریکا از خاک ترکیه

که این خود شامل  ایده .نماید شست وبرخا ست یات های هوایی خود باالی سوریه  نعمل

.                                                                                                      ردی بودناسیونالیستی ک  

رد شد  اما بی ثباتی  از سوی پارلمانمعامله  آن اینکه خوشبختانه این و قابل تذکراست   

درسوریه  ( 1122)پیشبینی شده بوقوع پیوست همچنان باید یادآورشد که بهار عربی سال 

امریکا    اصاًل بشکل مستقیم آن به حمله علیه عراق هیچ ربطی نداشت ولی ایاالت متحده

( مشروعیت دولت اسد  ) که شد مدعی فضل فروشی   ست داشته  وبا  دت درصفر هب با

نی خودرا  یت وپیشتیبا وخواهان  استعفای فوری  اوگردید وحماخودرا ازدست داده است 

واقیعت اینست  که تالش  –ردها اعالم نمود بشمول ک  «اسد » لف دولت ازگروه های مخا

سوریه بعنوان متحد بی واستخدام  نیروهای عرب  های ایاالت متحده امریکا  برای راه یا

     «اسد»سرنگون ساختن   ودر نداز نیسترهمطاصاًل با جبهه النصر همسان و اش که آنها 

 که آنها   ترکیه  یکه نیروها با پنتاگون وابستگی تنگا تگبهرصورت  شکست خورده اند

وخجا لتی برای   یه  شرم  این تضاد وتعرض ما »  رددگمحوه ونابود «اسد»د  نمیخواه

است وآن اینکه آیا شما متوجه هستید ویا بخاطر دارید  که وزیر امور خارجه   «واشنگتن

اگر ترکیه احسا س خطر نما ید درآنصورت  باالی عراق » ترکیه   اعالم نموده بود  که

                                   .                                                                                        «تجاوز خواهد کرد 

« بشار االسد»نی براینکه مب(  1122)اعالم دولت ایاالت متحده امریکا درسال پس از   

زاید الوصف  وو شرمندگی با  « 1122» امریکا درسا ل   –باید ازمقام خود کنار رود 

مبنی   (چشیدیعنی مزه میوه تلخ تجاوز خودرا باالی  عراق )ک از طرف داعش  حشتنا



 ندخود  درآوردکه رقه تا فلوجه را درتحت تصر ف « داعش»ر پیروزی روشن آن نهادب

بعدازسرنگوگنی امپراتوری عثمانی درختم جنگ اول  جهانی مناطق  )وخط  سایکس پیکو

ازویکی ...مثل سوریه ،عراق ولبنان وفلسطین بین فرانسه وبریتانیا و روسیه  تقسیم شد   

وهمین  وسوریه راازهم جدا ساخته بود خطی که عراق   ندساخترا محوه ونا بود ( پیدیا  

با رخداد  - شد   مواجهه،  به بغداد اند ینزدیکدراکنون تروریست های مستقر درسوریه 

تصمیم گرفت  این روند  ایاالت متحده امریکا  پس ازخروج تمام سربازان خود ازعراق 

توام » داعش ن مناطق تحت تصرفد ماوقوع به بمبارحال تابخاطرجلوگیری ازفاجعه در

وبصورت یکجانبه  لیست  پرداخت« با ترس وباکمی موثریت نسبت به تالش های روسیه

بنام هم پیمانان خود که از سوی واشنگتن بشکل  رااز متحدان بی میل  سواره نظام وسیع 

کردن پروگرام یکجانبه  ه بود جا زد تا برای پیادهمسمی گردید«ایتالف » بنام رسمی آن 

که آنها    آنچهبد ست آورد  و بصدای  در منطقه ( ایتالف)ا  درتحت  نام ر  فرصتیخود 

از اینکه  چگونه بسیاری از کشوره  کلیدی میخواستند جامعه بین المللی را صرف نظر 

                                   . درهم آمیزددرمنطقه  تصور از یک  جامعه را در سر دارند 

                                                                                                              
                                             « مربوط به روسیه »منطقه برنگ سبز«  مربوط به بریتانیا»منطقه برنگ قرمز «مربوط فرانسه »منطقه برنګ آبی 

تر  ید هرچه زود با« اسد »که   (1122)در تابستان سال امریکا دستور ایاالت متحده     

به دوست وحتی به حیث یک  هور ترکیه  بمثاتا این زمان اقای اردغان ریس جمود رکنار

وقف ایاالت اردغان از ماو یعنی ولی با مساعد شدن فرصت رهبری سوریه بود مربی در

نوبه خود  به دخالت وسیع  جانبداری نمود  وانکاره ب(اسد)استعفای  متحده امریکا مبنی بر

تحت سلطه وشا نتاژ خویش  رامبادرت ورزید وبیشترکردها( سوریه)همسایه اشدرکشور

ین  او  ردها از متحدک     که این خود  برای ایاالت متحده امریکا به نسبت ا ینکه  قرارداد



متحده امریکا  چگونه   آن اینکه  ایاالت آورده و   را  بوجود  بزرگی  مشکل بوده است 

                                                               . متنفر سازد رد ها را از خود ید  دراینجا بپردازد و ک   به یک درگیری  شدمیتواند 

ث  فرار شمار بیشتر وحمله ایاالت متحده امریکا برعراق باعتجاوز ر گیامد دیپ:  هفت

حالی مجبور به صدها هزارعراقی با آشفتگی ( 1112)د که طی سالگردیازمردم عراق 

ری  عین زمان شمارند ود گی بر گزید طر پناهند راه اروپا را بخاند و به ترک وطن شد

خویش  نه های  متحده امریکا از خا زیاد از مردم افغانستان ولیبیا به نسبت تجاوز ایاالت

طقه بحرانات وایاالت متحده امریکا با همچو دخا لت های خویش درمنند  جر شداومهبیجا

چنانچه اکثراروپایی ها به نسبت سیل از سرازیر را بوجود آورد وسیع ومشکالت بزرگ 

میدانند که این ت متحده امریکا  را  ملزم ین به اروپا و کشور های دیگر ایاالشدن مهاجر

کشور  به نسبت  عملکرد و دخالت وتجاوز ات بیجا  وبیمورد  خود  مردم  را از اوطان 

شان مهاجر و بیخا نه سا خت وخود تعداد قلیل از مردم بیخا نه و واواره  شرق  میانه را  

بحیث مهاجرپذ یرفت که این خود یک شرمندگی دیگر میتواند برای ایاالت متحده امریکا 

یعنی برای کشوریکه ادعای بشردوستی مینماید درحالیکه  هر اقدام  آن علیه بشر .  شد با

                                                                                                            .و علیه آزادی انسان است 

میبینم  که  ما نند (  chael MooreMi)اما وقتی که من مردمی را نظیر  میخا یل مور 

دیگران ازمدافعین خط اول سیاست جنگ ایاالت متحده امریکا میبا شد  و  بشکل اگاها نه 

اند   در تالش  که آنها  خودرا پیوند میدهد شماری ازارزال واوباش ودواطلبانه به صفوفی

میخایل   نیستم  که   دفاع نمایند  بخود می اندیشم و خوشبین امپراتوری درحال زوالازتا 

( Dick Cheney)در تالش خود برنده نیست  بلکه او را دیک چینی  که   نه تنها مور 

 وجبن  یک حریف خونسرد وخودخواه ومنقلب به بهره برداری از ترس  بعنوان   روزی

.                                                                  دن  روسیه میتواند بیبندصرف تالشهای مملو ازحماقت  برای به زانودرآور  با 

ید   مینمامطالب را تکرارس ؤری که دستا وردی را ویاز امتیا تفه این هیالری کلنتون    

                                                                          : یکی آز آنها را برسمیت نمی شنا سد 

                                 . اقدامات ایاالت متحده امریکا تاحد زیاد باعث تقویه ونیرومندی سازمان القاعده گردید* 

با انشعاب غیر قابل )  ردی ایاالت متحده امریکا  زمینه تشویق ناسیونالیزم ک   قداماتا * 

.                                                                                          ومساعد ساخت را فراهم (پیشبینی 

اقدامات غیر قانونی  وباطل خود  دولت مدرن عراق را   ایاالت متحده امریکا ازطریق *

.                                                                                           نابود وبه ویرانه مبد ل  ساخت

اقدامات ایاالت متحده امریکا روابط بین شیعیان اکثریت ایران وعراق را  تثبیت  نمود  *

ی تقویت کشور هنوز هم  ایستادگی به هدف اولی اش که عبارت ازتغیر رژیم است وبرا

                                                                                                  . دارد



حمله برعراق وتقاضای  تغیر رژیم  باعث  تشد ید شگاف تاریخی بین شیعه ها وسنی *

محافظ فوق العاده اسالمی ومجاور زیارتگاه تا جایکه عربستان سعودی  بعنوان ید ها گرد

آن گردید  تا تمام افراطی های اسالمی را درمنطقه  ودرهمه جاها  تحت حمایه درتالش  

                          .                                                                                          خود قراردهد 

حمله وتجاوزترکیه وایاالت متحده امریکا باالی محل مورد نظر  اشکارًاباعث  از نتایج*

                                                                .رد ها درعراق وسوریه گردیدجنبشها وخیزش های ملی ک  

باعث ( 1112) ل در سا ل افریقا نه  وشما میامداخالت ایاالت متحده امریکا درشرق  *

پیش گرفتند در راکه اکثریت این پناهندگان راه اروپارروز بحران عظیم پناهندگان گردید ب

.                                                                         اروپایی تقاضای پناهند گی نمودندواز کشورهای 

اورا که ) او یعنی هیالری کلنتون تجاوز جورج دبلیو بوش رااذعان وتایید نمی نماید      

زنان جوان وزیبای هستند نادید نی  »ولکرهاباشوروحرارت تایید وخودرابطورکامل همچو

که جنایتی اورا درمعرض دید قراردهد چونکه هیچکس «که درجنگها به نبرد می پردازند

اصاْل  ردهاردها ویا به ارتباط ک  ک   اوهمچنان از موضوع (اورا متوجه  اشتباه اش نساخت 

سی اش  امورسیا  اهگن ا میا هم ازسوی حا  اهیگاو )لیل وارزیابی منطقی ندارد حکدام ت

 (.رفته ازاینکه عقل تنبل او بتواند درموردجهان واقعی چیزی بداندگمورد سرزنش قرارن

                                                                                                       
                                                                                                                                                                       یک ولکر  افسا نوی                                   

او یعنی هیالری کلنتون  هرگز  به ارتباط نابودی وویرانی وحشتناک عراق  اظهار       

کاماًل   طوریکه او)عراق  زنان موده  ویا هیج  توجه اش  را به وضع  اسفباراسف نه  نت

نبه  همه جا و ثیت  باالاری صدام حسین از موقف وح میدانست که زنان در زمان زمامد

دراینجا قابل یاد اوری است وآن  اینکه  گاهی } .مبذول نداشته است. (  برخوردار بودند 



تحده امریکا اسالمگرایان زن ستیز مورد  نظر  خودرا بخاطر اوقات  امپریالیزم ایاالت م

بخاطر نیل به هدف خویش ترجیح میدهد  که  منافع  خویش بیش از سکوالر های مترقی 

                             .                            { البته هیالری کلنتون این موضوع را نمیتواند درحضور عامه تذکر دهد 

یر ایاالت  پذ نا وز وحمله اجتناب مله با ظهور وخیزش ایران وبا تجا ومعامل  اودرتعا   

با نمیدانمی دوبرابر ویابا نارسایی  ازدرک وفهم اش به ارتباط باالی عراق متحده امریکا 

تاریخ و اصالت ایران همه چیز را بارها بارها دراتکا به معلومات آژانس های اطالعاتی 

ایران  برای   امریکا مبنی بر اینکه ممکن ساخت وسا ز سالحهای هستویایاالت متحده 

اف بین گی ونادرستی فهم اورا از  تاریخ شامریکا تهد یدی باشد مقید دانسته  خود نافهم

یروان تسنن پی  گانگاْل تاریح دوصیدهد که او ااهل تسنن واهل تشیع دراین خطه نشان م

پرملتهب او این تفاوت ها را نمیتواند  درست و د قیق                                       وچرخش چشمان وتشیع را نمیداند 

تنها توانایی استثنای یک ملت را با پرتا ب بمب وفتح مردم و مالحظه مردگا ن او بیبند و

                                                      .   میخواهد محوه ونابود سازد وبه اینسان قهرمانی خودرا نشان دهد  و مقتولین

 ام  گناهان خود مبنی برعملکردهای خود کهمیعنی هیالری کلنتون به ارتباط تاو          

  قطعاً  به این اند یشه س گناه  نمیکند  او ی ونابودی  لیبی گردید  هیج احساموجب  ویران

زران انسانان را ازخانه و از سرزمین های شان  بیجا و هنمیباشد  که اعمال وکردارداو  

به سرزمینهای  بیگانه وبخصوص به اروپا اواره  ومهاجر ساخت ودرصفوف  این  بیجا 

او   سرزمین های  اروپا مساعد ساخت نیز به  را    دخول تروریست ها  زمینه  شده ها 

 Shieldmaidens)فلورونی   یل ین میخا شیلمید  کمک  یعنی هیالری کلنتون  شاید با

Michele  Flour noy  ) بعنوان وزیر دفاع وویکتوریا نیولیند(Victoria Nuland  )

که ریس   میخواهد صفت وزیر خارجه   به (  Samantha  Power)یا  سامنتا پاور 

                                                                       .جمهور آینده امریکا شود 

قابل تحیر اینست که هرگز اذعان  نمیگردد  آنچه  که دیروز  اتفاق  افتاده  است ویا      

هرگز مسولین امور از درس های تاریخی  بوقوع  پیوسته  درس عبرت  نمیگیرند  بلکه 

امین  وحفظ  موقف هژمونی جهانی  از هیگونه تالش دریغ بازهم مصمم اند  که در راه ت

که کشورهای دیگر  نیز  بسرعت  که همچنان  مطلقاً غیرممکن هم باشد  چونولو)نورزند 

ظهور اند  وملت ها بزرگ چون هسپانیه  وبریتانیا  در طول و خیزش درراه انکشاف در

ن وجود دارد  که  ایاالت متحده آ لاحتما -( زمان  درحال تواضع و فروتنی  قرار دارند 

یی   مرحله نها درنه هیالری کلتنون  بصورت میتودیکی امریکا درزمان زمامداری  ممک

 بدی هاینماید ویا اومیتواند  بدی گیرد وآن به این مفهوم که او میخواهداز مسابقات قرار

دهد که او چگونه به قاطبه زنان چنین نشان ورا نشا ن دهد  ویا اعمال زور را بکار برد 

                             .                                                                                            شد  وچسان یک زن  قوی میبا

تغیرات  درصورت موفقیت هیالری درانتخابات ایاالت  متحده  امریکا  به زودی شما   

 تیشگف  خواهید گرفت  که باعثرا درمحیط واطراف خود بمشاهد  مگیریناگهانی وچش



تان تبخیرگردیده واطراف درمحیط وتعجب تان خواهد شد که چگونه این همه درد سرها 

دوباره   به یی نما به زور وقدرتبه انقراض دولت بشاراسد  ویا  باشوروشوقهیالری و

ست  اوکراین د  به(  Donbass)س  دونباباره  ادغام دوبمنظورسازمان دادن شروشور

                                                                                    .بکار خواهد شد

 آنچنان  روشنیاالت متحده امریکا  باالی عراق ا(  1112)سال وز درخشش تجا         

با خنده های قهقه  از پناهگاه خود  غد غد کنان   مثل هیالری نبود که همچویک زن  قوی

           .شای  میلیونها  مرده وجسد های بیجان  خواهد پرداخت  وبه تما  شد ظاهر خواهد

      6172-77-71 با تقدیم احترامات   ------------------------------------

                                                                                                                    

  

 


