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 Political  سياسی

  
   تی يری ميسان :ويسندهن

  Sylvia Bejanian - سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ جنوری ٢۶

  

 تی يری ميسان

 نکار برد تروريزم به روايت جان بولتو
واقع ميان عراق و سوريه به داعش ، ھم اکنون قصد برگرداندن بخشی از  اياالت متحده پس از واگذاری سرزمينی

اھداف و  جان بولتون مشاور امنيت ملی اياالت متحده ،.  ديگر به کار بگيرد ئیمزدوران خود را دارد ، تا آنھا را در جا

بخشی که وارد  که تمامی آنھا محرمانه می باشند ، ما ئیاز آنجا.  خود را شرح می دھد ھمدستان و روش ھای جديد

  .تی يری ميسان به کاووش در اين جھان پر خشونت وارد شده است . عمل شده را می توانيم بشناسيم  ۀعرص

 ٢٠١٩ نوریج ٢۵ /)سوريه( دمشق /ولترشبکه

  

  ت در برابر گروه مجاھدين خلق ايران در حال سخنرانی اس٢٠١٧جان بولتون در سال 

 را عليه اخوان المسلمين  ، تصميم گرفت، مشاور امنيت ملی پرزيدنت کارتر  ،زبينيف برژنسکی١٩٧٨در سال 

 افغانستان به اين کشور گسيل *او مبارزين عرب را برای کمک به مخالفين رژيم کمونيستی.شوروی به کار گيرد 
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و اين باعث به جريان افتادن باتالقی از جنگ ھای غير قابل تصور  دولت افغانستان از ارتش سرخ کمک طلبيد. داشت 

  .گرديد 

درگيری در چنين عملياتی را  ۀچرا که کنگره اجاز ،مسلح نشدند  از سوی سازمان سيااخوان المسلمينتان ، در افغانس

که پيروزی نصيب عرب ھای افغان شد ، آنھا را در عمليات وسيع  ئیاز آنجا. صادر نکرد ، اما اسرائيل واسطه شد 

 تجھيز می شدند ، شانس خود را در جمھوری  که از سوی عراق و اسرائيلاخوان المسلمين. ديگری به کار گرفتند 

 توانست به اخوان المسلمينبه اين ترتيب ، يکی از نمايندگان .  به آزمون گذاشتند ٨٢-١٩٧٨عرب سوريه بين سال ھای 

  .ھنگام حمله به يوگسالوی در کزوو وارد ستاد بزرگ ارتش ناتو گردد 

ن مدتی معلق ماند ، اما پايان دوران رياست پرزيدنت کلينت به صورت واحد نظامی ناتو پس از اخوان المسلمينموقعيت 

در دوران رياست جمھوری پرزيدنت اوباما ، در زمان حمله به . وقفه ای در ھمکاری آنھا با سازمان سيا پيش نيامد 

ارد شورای يکی از نمايندگان آنھا و. مين شد أ اين ھمکاری تجديد شد ، و تمامی ارتش زمينی ناتو از سوی آنھا تاليبي

، ان ناتو ، که در ازمير قرار داشتسپس به ھنگام حمله به سوريه ، بخش لند کوم سازم. امنيت ملی اياالت متحده گرديد 

  .عناصر جھادی را سازماندھی کرد 

 د و زمان آن فرا رسيده تا کاخ سفي مخالف به کار گيری ارتش اياالت متحده از عناصر تروريستی می باشد ترمپدولت 

  . را مشخص نمايد اخوان المسلمينبار ديگر موقعيت 

ھر چند ، عوامل متعدد  .ژی جديد شورای امنيت ملی از سوی مشاور آن جان بولتون مشخص نشده است يستراتھنوز 

  .می توانند موقعيت آن را نشان دھند  بسياری

  

  داعش

اياالت متحده که به طور غير قانونی در سوريه قرار دارند بسياری از عناصر  ۀ ، نيروھای ويژ٢٠١٨در ابتدای سال 

امنه خ رحيم صفوی ، مشاور نظامی آيت هللا ینرال يحيج ، ٢٠١٨در ماه مه . داعش را به خارج از سوريه فرستادند 

  . نمود و فرستادن آنھا به افغانستاندھی عناصر داعش اياالت متحده را متھم به سازمان ،ای

 عکس گذشته ، آنھا از طالبان دفاع نمی کنند ،ـ هب. سر می برند ه ھم اکنون حدود ھفت ھزار تن از آنھا در افغانستان ب

  . بلکه با آنھا می جنگند – دنطالبان با حضور عناصر خارجی در افعانستان مخالف ا

  

 و نوکران آنھا ئیامريکامتجاوزان ": ، قاری محمد يوسف احمدی) طالبان ( سخنگوی امارات اسالمی افغانستان  ۀبه گفت

در اين پناھگاه چند زندانی داعشی  حمالتی را انجام دادند ھدينعليه پناھگاه مجا) ٢٠١٩ نوریج ١٢(در شب گذشته 

نيروھای متحد دشمن دو نگھبان .  قرار دارد "بادغيس"واليت  "جوند"ولسوالی " پنج بز" ۀوجود داشت ، که در منطق

ست  و دولت دئیامريکارسد که متجاوزان  به نظر می . زندانی داعشی از محل گريختند ۴٠را شھيد ساختند و ھمراه 
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امارات اسالمی  ھر بار که مجاھدين.  زندانيان داعشی انجام دادند ئیآنھا در کابل اين عمليات را برای رھا ۀنشاند

. مواضع مجاھدين را بمباران کردند   به کمک داعش شتافتند وئیامريکان اند ، متجاوزه ابا داعش جنگيد) طالبان(

ت گذشته ھالک شدند ، متجاوزين سگدر ماه ا  از واليت جوزجان عناصر داعش توسط مجاھدين در درزابنانچه وقتیچ

  ".  عضو داعش آمدند ٢٠٠آنھا در کابل با ھليکوپتر به کمک  ۀ و دولت دست نشاندئیامريکا

مرکز مبارزات عليه تروريزم و آکادمی نظامی 

وست پوينت ، مطالعات تاريخی را منتشر نمود و در 

آن اختالفات ميان مجاھدين را به ھنگام جنگ با 

 می ١٩٨٩اين سند يادآور سال  .شوروی نشان داد 

باشد که در آن با عقب نشينی ارتش سرخ و زمان 

الدن به عربستان سعودی ، بازگشت اسامه بن 

 ، از سستی رھبر اخوان المسلمينگروھی از جوانان 

آنھا مکتب جالل آباد را . کردند  خود شکايت می

تاسيس نمودند ، که سخت گير تر بود ، و با اتھام 

اعده و  ، ميان الق٢٠١۴آنھا به علت ھمين مجادالت سال  ۀبه گفت. تکفيری بودن يکديگر را از جمع خود می راندند 

  . افتاد ئیاختالف و جدا داعش

که   ميان طالبان ، بلکه در کنار تمامی مخالفان افغان گرديد ، تا آناخوان المسلميناين بازگشت به گذشته يادآور حضور 

 ۀدو روز قبل از حادث ( ٢٠٠١مبر  ماه سپت٩و در )  بوده اخوان المسلميناو عضو سابق (احمد شاه مقصود کشته شد 

، به خصوص  دو دھه ، افغانستان مرکز آموزش عناصر جھادی جھانی گرديد. او کشته شد ) و پنتاگون نيويورک 

امروزه طالبان در انتخاب ھمراھان خود وسواس بيشتری به . قفقاز روسيه به آنجا می آمدند  ۀعناصری که از منطق

 بيشتر از ئیو ھم اکنون ملی گرا ار دارد ل آنھا قرو از سرزمين افغانستان تحت کنتر٪۶٠که  با اين. خرج می دھد 

  .ثير گذاشته أبر آنھا ت مکاتب مذھبی

  

  گلبدين حکمتيار رھبر جنگی پاکستان و ترکيه و افغانستان

 ۀ به طور اساسی به نخست وزير گلبدين حکمتيار وابسته بودند ، که نماينداخوان المسلمينبه ھنگام جنگ با شوروی ، 

ی  ، با پشتيبانی دولت اوباما ، گلبدين حکمتيار از ليست تروريست ھا٢٠١۶مبر  ماه سپت٢٢در . ر افغانستان بود آنھا د

  .سازمان ملل خارج شد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  

  مرکز طالبان در قطر

 . در حال مذاکره با طالبان بودترمپ دولت ٢٠١٨ والیجزمانی اتفاق افتاد که از ابتدای ماه ورود داعش به افغانستان ، 

.  صورت گرفت  در قطر در کنار آليس ولس ، مشاور مايک پمپئو در بخش آسياس مرکزیئیھادر ابتدا مالقات 

در حالی که دولت افغانستان با نگرانی به اين  ،بر انجام شدومبر و اکت در ماه سپت"ی خليلزادزلم"مذاکرات از سوی 

 ،  بودزميدهرپشتون عليه شوروی ان خليلزاد در کنار طالب. جلسات نماينده ای را فرستاد اما با حضور او موافقت نشد 

متحد  ملل رد امريکامايندۀ ن او به صورت نئومحافظه کار دوره ديد و. که مليت اياالت متحده را بپذيرد  آنھم پيش از آن

  .شد ، چرا که مجلس سنا حضور جان بولتون را نپذيرفته بود  ٢٠٠٧در سال 

  

و در شھر سری مانزا ساخته شده   در کنار شھر تيرانا٢٠١۵ تا ٢٠١٣اين تشکيالت از سوی اسرائيل بين سال ھای 

  لبانيا می باشداو مقر نظامی مجاھدين خلق در 

  قمجاھدين خل

به کابل ) محل استقرار خود ( مريم رجوی ، به طور رسمی از تيرانا ) م ا ک (  ايران گذشته ، رھبر مجاھدين خلق ۀھفت

او بايد در روزھای آتی  .ب ، سفير سابق در اياالت متحده و مشاور امنيت ملی ، مالقات کرد او با حمدهللا مح.  سفر کرد
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پاکستانی امت ،  ۀروزنام. گاه نظامی تشکيل دھد در آنجا برای سازمان خود پاي  سفر کند تادنشيند ۀبه ھرات در منطق

  . ، حدود دو ھزار تن از مجاھدين خلق را آموزش داده است ٢٠١٢بر وارش داده پنتاگون در اکتزگ

 بين آنھا ھيچ گونه) ايرانی و شيعه ( و مجاھدين خلق ، ) عرب سنی  ( اخوان المسلمينبه رغم شباھت اسمی مجاھدين و 

. اعمال تروريسی به وجود آمده  از سوی اياالت متحده برای تنھا ھدف مشترک ميان اين گروه ھا. وجود ندارد  قرابتی

شھر کوچکی از سوی . لبانی با حمايت اياالت متحده نقل مکان نمودند ا ، مجاھدين خلق از عراق به ٢٠١٣از سال 

نرانی طوالنی در برابر ھشتاد ھزار تن در سخ  ،٢٠١۴ ونج ماه ٢٣مريم رجوی در .اسرائيل در اين کشور ساخته شد 

بايد ياد آور شد  . نفر از رجال سياسی غرب ، از تجاوز داعش در عراق ابراز خشنودی نمود ۶٠٠از اعضای خود و 

نرال عزت ابراھيم الدوری که از اعضای دست راستی پرزيدنت صدام حسين بوده است و جکه اين پيروزی با کمک 

  .مجاھدين خلق صورت گرفت 

ويلپينت  ۀآنھا ھر ساله در منطق. پيوند ميان جان بولتون و گروه مجاھدين خلق از دوران دولت بوش آغاز شده است 

 مکک ، مبلغ چھل ھزار دالر ٢٠١٧ و ٢٠١٠، و ميان سال ھای  فرانسه با حضور جان بولتون جلسه تشکيل دادند 

برای  د ، عناصر جھادی داعش و وفادارن به مريم رجوی راجان بولتون از زمانی که مشاور امنيت ملی ش. داشتند 

   .ھدفی مشترک گرد ھم آورد

  .ل می باشد وکنتر يکی از اھداف آنھا ايران است که با افغانستان دارای مرز گسترده ای است و به سختی قابل

  

  :يادداشت

 پرچمی ھا ھيچ رابطه ای با -ھمان طوری که بارھا نگاشته ايم و تاريخ ھم بر قضاوت ما صحه گذاشته است، خلقی 

آنھا يک مشت جواسيسی بودند که جاسوسی شان را در زير نقاب به اصطالح ترقی و پيشرفت انجام . کمونيزم نداشتند

د تا از نوکران روس اشغالگر به نام کمونيست ياد  کنند، ھرگاه عدم اين که ھنوز ھم عده ای پافشاری دارن. می دادند

فھم برخی ھا را در اين قضاوت ناديده بگيريم، بقيه عناصری که آگاھانه خلق و پرچم را کمونيست می نامند، ھمه و 

اند که به دفاع و به نمايندگی از نظام حفظ مالکيت خصوصی، می خواھند " ای. آی. سی"بدون استثناء نوکران 

  .جنايات تاريخی يک مشت مزدور را به رقيب تاريخی خويش نسبت بدھند

  AA-AA ادارۀ پورتال

 
  

  


