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  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٤ می ١٨

  

  سيا نازيھا و جھاد طلبان را ھماھنگ می سازد
امروز، اياالت متحده بر جھان  . ت سرمايه داری و چپ سوسياليستی وجود داشتدر گذشته، راس. تحول می يابد جھان

مانند . اين است که آيا بايد در خدمت آن باشيم و يا مقاومت کنيم حکومت می کند، و نخستين پرسشی که مطرح می باشد

نون واشينگتن در اروپا نازيھا و اک برای اينجا و. دوم جھانی، تمام ايدئولوژيھا را در ھر دو جبھه می يابيم دوران جنگ

 .روسيه ھمآھنگ ساخته است جھاد طلبان را با توافق ضد پوتين ھا در

 ١٠١٤ می ١٦| )سوريه(دمشق |شبکۀ ولتر

 

  

، گروھک ھای نازی و اسالمگرا يک جبھۀ به اصطالح ضد )در غرب اوکرائين(، در شھر ترنوپيل ٢٠٠٧ می ٨

سازمان ھای ليتوانی، لھستان، اوکرائين و روسيه که از جدائی . امپرياليستی تشکيل داده اند تا عليه روسيه مبارزه کنند

بالکاريا، قره چای و چرکس، اوستيا، چچن در آن -وطلبان اسالمگرای کريمه، آديغيه، داغستان، اينگوشتيا، کاباردين

 چ مار١٨. رھبر شورشيان چچن که خود را امير امارت اسالمی قفقازستان می ناميد(دوکو عمروف . شرکت دارند
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اين جبھه به رياست دميترو ياروش . شرکت خود را در آن اعالم کرد)  طی يک عمليات نظامی کشته می شود٢٠١٤

 به مقام معاون وزير شورای امنيت ملی اوکرائين برگزيده ٢٠١٤ بروریطی کودتا در کی اف، در فھدايت می شود که 

 .می شود

برخورد بين کودتاچيان کی اف، به پشتيبانی ناتو، و فدراتيست ھای اوکرائين به پشتيبانی روسيه، به نقطۀ بازگشت 

 کشتار ،ور کولوموئيسکی اسرائيلی عضو دولت می، رئيس جمھور الکساندر تورچينوف و ايھ٢. ناپذير رسيده است

 آن را بی اھميت جلوه دادند، سپس وقتی که ءخانۀ سنديکاھا را در اودسا سازماندھی کردند که نشريات غربی ابتدا

پس از فجايع، برای دو گروه اجتماعی زندگی مشترک امکان ). ١(مدارک روی ھم انباشت شد، ماجرا را خفه کردند

  .پذير نيست

يا اياالت متحده اوکرائين را به يوگوسالوی تبديل خواھد کرد و به اميد : سناريو را می توانيم مد نظر داشته باشيم سه 

يا پيرامون روسيه شمار مناطق جنگی را افزايش . کشاندن روسيه و اتحاديۀ اروپا به ميدان، آتش بيار جنگ خواھد شد

و يا اين که به وسيلۀ مبارزان غير دولتی در کريمه و . وع خواھد کردخواھد داد، و اين کار را نيز از گرجستان و شر

 .داغستان به بی ثبات سازی خود روسيه اقدام خواھد کرد

ھر سناريوئی که انتخاب شود، در ھر صورت واشينگتن از ھم اکنون يک ارتش از مزدوران مسلح را مستقر ساخته 

  .است

غربی گسيل کرده است تا بين طرفداران راست افراطی مبارزانی برای شورای دفاع کی اف نمايندگانی به اروپای 

ويژۀ » پراوی سکتور«در نتيجه يک سلول . به خدمت گيرد) که طرفدار روسيه تلقی می شوند(مقابله با فدراتيست ھا 

ورای دفاع کی اف عالوه بر اين، ش.  به گارد ملی اوکرائين ملحق خواھند شداد کرده اند که اعضای آن بعداً جفرانسه اي

 دارای تجربۀ جنگی ھستند به نئونازيھای اروپای غربی، شمار نيروھايش بر آن است تا با افزودن جھاد طلبانی که واقعاً 

  .را تقويت کند

در واقع، اگر از جزئيات نمادينه ھر يک قطع نظر کنيم، امروز نازيھا و جھاد طلبان در عين حال در کار بست خشونت 

در نتيجه ھر دو با تمام سازمان ھای ديگری که . نيست برای تسلط بر جھان نقطۀ اشتراک دارندو رؤيای صھيو

حتی با  واشينگتن از آنھا پشتيبانی می کند ھمآھنگی دارند، حتی با جبھۀ چپ روسيه به رھبری سرگئی اودالتسوف و 

اوادات و تماس ھای متعددی بين آنھا تا کنون مر. دوست او الکسی ناوالنی که جريان ضد پوتين را رھبری می کند

  .صورت گرفته است

مقاومت /چپ که طی جنگ سرد رايج بود، امروز تنھا شکاف اساسی امپرياليسم/جای کاربست مرزی بندی راسته ب

رف می زنند، لمان نازی عليه يھودی ھا، کمونيست ھا و روس ھا حادر اوکرائين، مردم کی اف به جنگ ارتش . است

) طی جنگ دوم جھانی(» جنگ کبير ميھنی«نتسک برای پيروزی ميھن عليه فاشيسم طی  اھالی دودر حالی که

ويتی دارند، در حالی که اھالی ی، انطباق ھئاھالی کی اف با تاريخشان، واقعی يا اسطوره . بزرگداشت برگزار می کنند

  . ک خود را تعريف می کنندنتسک که به جوامع مختلفی تعلق دارند روی مبارزه عليه ستم نقطۀ اشترادو

که  عضو يھودی دولت، ايھور کولوموئيسکی است و آنھائی ) مقاومت/امپرياليسم(گواه اين مرزبندی اصلی 

او يک مافيائی است که ثروت بزرگی را در اروپا با . سر می دھند را تأمين مالی می کند» !مرگ بر يھود «شعار

واز سوی اياالت متحده پشتيبانی می شود و ا. لورژی، امور مالی و انرژی متاشرکت ھای بزرگ: دست آورد ه تپانچه ب

را در شورای اداری گروه گازی خود » جو بايدن«مريکائی را از جمله پسر معاون رئيس جمھوراشخصيت ھای متعدد 

ھودی يستور او او نه تنھا ھيچ مشکلی برای تأمين مالی گروه ھای نازی نمی بيند بلکه وقتی به د). ٢(برگزيده است 

  .ھای ضد صھيونيست را در اودسا به قتل می رساندند، ابراز خشنودی می کرد
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» وافن اس اس«را بايد در سه گروه مسلمان در   اين ھمکاری ایمنش. ھمکاری بين نازيھا و جھاد طلبان تازگی ندارد

از ) خنجر(» ھندشار« وافن اس اس سيزدھمين گروه. جو کنيم و لمان نازی جستايعنی گردان حفاظتی مسلح در ارتش 

از مسلمانان کوزوو، و بيست و سومين » اسکندربگ«مسلمانان بوسنياک ھا، بيست و يکمين گروه وافن اس اس به نام 

در . تمام آنھا مسلمانان با ايمان از نوع اسالم تحت نفوذ ترکيه بودند. از کرووات ھا تشکيل شده بود» کاما«گروه به نام 

  .ر اين مبارزان طی جنگ عليه ارتش سرخ تسليم شدندحقيقت، اکث

عليه ) ٢٠٠٠-١٩٩٩دومين جنگ چچن ( چچنی -، نازيھا و تکفيريست ھا دوباره در امارات اسالمی ايشکریاخيراً  

  .روسيه متحد شدند

کرائينی و ، نازيھای بالتيک، لھستانی، اوکرائينی و روسی و جھاد طلبان او)غرب اوکرائين( در ترنوپيل ٢٠٠٧ می ٨

اين سازمان به رياست ديميتری . را به پشتيبانی سازمان سيا ايجاد کردند» جبھۀ ضد امپرياليستی«روسی به اصطالح 

، به مقام معاون شورای امنيت ملی اوکرائين برگزيده ٢٠١٤ بروریياروش گشايش يافت، که طی کودتا در کی اف، ف

  . می٢٥ياست جمھوری در شد و سپس نامزد پراوی سکتور برای انتخابات ر

را برای جنگ در » جبھۀ ضد امپرياليستی«ول محلی القاعده، دوکو عمروف، اعضای ؤ، امير قفقاز مس٢٠١٣ جوالی

با اين وجود مدرک روشنی در مورد شرکت نازيھا در عمليات کنونی برای بی ثبات سازی شام وجود . سوريه فراخواند

  .ندارد

حدود ده نفر از جھاد طلبان تاتار در کريمه برای جنگ به سوريه رفتند، و سپس توسط سرويس اطالعاتی سرانجام 

 در کنار ديميتری ياروش شرکت کنند بروری ف٢٢ترکيه به کی اف منتقل شدند تا در بلوای اروپائی مايدان و کودتای 

)٣.(  

ت جھاد طلبان به ن، برای جلوگيری از بازگشمريکا جی جانسواتدارکات اروپا به درخواست وزير امنيت ملی 

استعفای ). ۴(ن می دھد که سازمان سيا می خواھد دوباره از آنھا در جبھۀ ديگری استفاده کند اکشورھای مبدأ نش

 سپس استعفای برادرش ،)۵( به درخواست وزير امور خارجه جان کریاپريل ١۵اجباری شاھزاده بندر بن سلطان، 

نشان می دھد که اياالت متحده بر آن است تا ) ۶( می با پا فشاری وزير دفاع چاک ھيگل١۴سلطان، شاھزاده سلمان بن 

  .جبھۀ جھاد طلبان را تقويت کند

  آيا طرفداران مقاومت اروپائی و عرب با يکديگر متحد خواھند شد؟
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 «زير چشمان ما»

 ھشتاد و دومين واقعه نگاری سياست بين الملل
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La CIA coordonne nazis et jihadistes  

 


