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 اسماعيل ھوشيار

  ٢٠١٢ اپريل ١٣

  

  !ی ئامريکاتف سرباالی 
   

  ..... بخشی ازخبرءابتدا! چند روز پيش خبری چند منظوره دررسانه ھا منتشرشد که خيلی بوق زد 

   

سرفرماندھی مشترک «نويسد که   در گزارشی درنشريه نيويورکر میامريکاسيمور ھرش کارشناس سياست خارجی 

 آموزش تعدادی از نفرات سازمان مجاھدين خلق را در يک مرکز آموزشی در ٢٠٠۵ از سال امريکا» عمليات ويژه

ھای  ھای دور برای انجام آزمايش شتهاين مرکز آموزشی در گذ. مناطق کوھستانی شمال ايالت نوادا شروع کردند

  .شود گرفت و با اقدامات امنيتی بسيار شديدی از آن محافظت می ی مورد استفاده قرار میئ ھسته

رسد که آموزش نفرات مجاھدين خلق در اين اردوگاه نظامی به فاصله کمی از شروع  نويسد به نظر می ھرش می 

  ......استرياست جمھوری باراک اوباما خاتمه يافته 

   

http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/04/120406_hersh_mek_training.shtml 

   

مشابه  .يک جنگ تبليغاتی بايد ديده شود که خبرواقعی نيست ودرکادر اول اين .رسم  منظور به اين خبر می٢من از 

که انفجارقبرامام رضا کارمجاھدين بوده  ن منتشر شد مبنی برايامريکائیھمان خبری که مدتی قبلترتوسط يک مقام 

 گفته بودند که آن درحالی که خود حکومت اسالمی درسگ دعواھای درونی و درزمان خاتمی رسماً ........است

 ظريف دراين جدال تبليغاتی درپيش بودن ۀنکت..! انفجارکارسعيد امامی بوده است برای بد نام کردن مجاھدين

آموزش نفرات مجاھدين خلق در اين :  ھرش به اين نکته است کهۀست واشارريکاامانتخابات رياست جمھوری 

  ...اردوگاه نظامی به فاصله کمی از شروع رياست جمھوری باراک اوباما خاتمه يافته است

 دولت اياالت متحده با ھمه جناحھا ۀمجموع. که خبر درست است که دراين صورت ھيچ چيز عجيبی نيست   ايندوم 

ھم را کند و اسمشان   کارمی و شرعاً يعنی با ھمه تروريستھای خوب و بد ؛ رسماً . ؛ درطبيعتش اين است و احزابش
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 مخفی و علنی جلسه ھای تروريسم جھانی درۀبا حکومت اسالمی به عنوان پدرخواند. گذارد  درليست خودش می

 فرش سرخ رسمی درواشنگتن پھن کردند  طالبانۀمبر زيرپای نمايند سپت١١ ۀچند ھفته قبل از واقع. کند  شرکت می

و درعراق ھم با نيروھای مجاھدين به عنوان تروريست ھای مثبت؛ سياست خط موازی رھبرعقيدتی را به مدت يک 

) بر وزن جوجه اردک زشت ، احمدی نژاد ( ھمين االن ھم کوفی عنان با يک تروريست زشت ! دھه حمايت کردند 

  ....نشسته است 

کليه ھمکاريھای :  رااعالم کرده بود امريکا تنوری سياست خط موازی با دولت ن ھم خودش رسماً رھبری مجاھدي 

 عضو ئیزمانی خانم بطول رجا! مشروع است ) امريکا( جديد درعراق ۀتی با صاحب خانيسياسی؛ نظامی ؛ امن

ده ايم؛ حاضريم ھمين  اطالع داامريکابه دولت : ارشد شورای رھبری مجاھدين ھم به من درزندان اشرف گفت 

حاال از اونجا به .... بدھيد تا با رژيم مبارزه کنيم و ايناامريکاامروز عراق را ترک کنيم ؛ فقط يک زمين قرارگاه در

  .بماند ! ؟...اونجا چطوری

پديده ای ! داد  ت ندارد که ھرش حتی اسامی چند مجاھد خلق با وزن و قد و جنسيت راھم میيبنابراين ديگراھم 

" رھبرعقيدتی" نوين به نام ۀس خليفأوليت کامل يک رؤک ، به نام سازمان مجاھدين با مسايدئولوژيک و ارگاني

به ارباب بی مروت دنيا ؛ تعھد اخالقی و سياسی داده است که ھمه .......  از طرف ھمه يا قلباً ساليان است که جبراً 

که محلش صحراھای عراق  اين! ت خط موازی با صاحب خانه جديد است د اسمش ھم سياسنغالم حلقه به گوش باش

جنسش اتمی باشد ....اندازه اش بزرگ باشد يا کوچک.....و يا صحرای سينا و يا ايران.... باشد يا نوادا يا فاکس نيوز

  ! دچارخواھد کرده ولگرديھای سياسی؛ اشاراتی کودکانه است که آدم بالغ را بدر زمين سياست جدی....یئو يا ھسته 

 دھد و تمام تناقضاتش را ھم مثل تف سرباال با جان و دل می دولت اياالت متحده وقتی تن به چنين انعکاساتی می 

، درانعکاس چنين ثيرگذاری سياسیأدانند که ھمزمان با ھرگونه ت  میواال. پذيرد ؛ حتما داليل سود آوری دارد 

؟ عمھای مختلف اينگونه حشرونشرداردرا با انواع تروريستھا با طرود که چ ال میؤ؛ خودش ھم زيرسئیخبرھا

دردنيای سياست ...  قانون منافع ودرچنين مواقعی دولت اياالت متحده نمی تواند به پرستيژی متعھد باشد ؛ چون اساساً 

  !  ؛ پرستيژ و پرنسيب ندارد و نمی شناسد امريکابرای دولت 

که  اين! رساند  دون رفتن به اليه ھای زيرين ؛ ما را به نتايج مضحکی می بئی چنين خبرھاۀپذيرش ساده لوحان 

گويند و   و حکومت اسالمی ورھبری مجاھدين و بقيه جانوران دولتی و ايدئولوژيک ، خيلی راست میامريکادولت 

ی و آزادی  درجھان به خاطردموکراسامريکاتمام جنگھای ابلھانه و ضد بشری دولت ! خيلی ناز و مامانی ھستند 

توانند و بايد اونجا بد باشند يا اينجا خوب  ھمه می...حکومت اسالمی درايران آزادترين سيستم جھان است...بوده است

 با سرپرستی جان بولتون که زمانی معاون امريکائیت جانور أمزمان با ورود سيمون ھرش ؛ يک ھيھ...باشند

" شھيدان"ی بزرگداشت  را برا سينه زنان وارد شد و مراسمی) يعنی خوب حاليشه( بود امريکا دولت ۀوزيرخارج

يعنی جالد . را گرامی داشت) ان اشرفئيقربانيان وکشته شدگان حمالت نيروھای عراقی به زندا(فروغ اشرف 

کشد  زند وشيھه می گيرد و رھبری مجاھدين ھم سوت می کشد و خودش ھم مراسم و بزرگداشت می خودش می

 تبليغاتی سيمون ھرش کيلو چند اين صحنه خوب نگاه کنيد تا متوجه شويد که دراين کارزار صرفاً به ! کند  وتشکرمی

  ؟!است 
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تواند   میئیاالرھبری مجاھدين به عنوان يک تفکرايدئولوژيک درزمين سياست ؛ قطعا قدرت تخريب توحيدی ب

داشته باشد ؛ ولی بيشترازعملکرد تخريبی دولت اياالت متحده درسطح جھانی وحکومت اسالمی در سطوح داخلی 

...  و نخواھند بود ت تک توحيدی مد نظرخودشان ؛ نبودند و نيستنديدرحاکم...خوشبختانه"چون .  نيست ئیومنطقه 

فقط ! ا اراده ، قوی ، غيرتمند و خيلی چيزھای دھن پرکن ھستيد ، بزرگ ، باھوش ، ب"  فھيم سياسيون مثال"شما 

... کنيد يا اصال بلد نيستيد  که از تمامی علوم رايج ؛ تنھا تاريخ را فراموش می يک اشکال کوچک داريد ، آن ھم اين

  ....که اونم نتيجه پيری ماموت نشان است ،

  

 ٢٠١٢. پريلا. ١٢

  

  
 


