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  Gilles Munier - ژيل مونيه:يسندهنو

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٦ اگست ٠٤

  

  ھدف سرويس ھای مخفی غربی و ھم پيمانانشان:  ايران 

 
توافق ھسته ) الماناياالت متحده، فرانسه، بريتانيا، روسيه، چين و  (٥+١ گروه  در وين، ايران و٢٠١٥ جوالی ١٤

  . پايان داد، کردند که دست کم روی کاغذ به تحريمی که کشور را زير ضرب گرفته بودءای را امضا

مپيمانان غربی و ئی ھا نه فقط از به کار بستن توافقنامه امتناع می کنند بلکه با پشتيبانی ھامريکاولی از اين تاريخ 

محلی شان يعنی اسرائيل و عربستان سعودی، در چشم انداز تجزيۀ ايران به کشورھای کوچکتر،  طرح سرنگونی 

  . رژيم اسالمی را پی گيری می کند

چند ماه پيش، آيت هللا علی خامنه ای، رھبر انقالب اسالمی ايران از خانواده ھای پاسداران انقالب اسالمی که در 

 کردند تا اماکن ء عراق کشته شده بودند استقبال به عمل آورد و اعالم کرد که فرزندان آنان جانشان را فداسوريه و

 و به اين ھدف که فردا مجبور نباشند با ھمين دشمنان در خاک  مقدس شيعه و مردمان اين کشورھا را حفاظت کنند

  .ايران، در کرمانشاه، ھمدان و ديگر مناطق ايران بجنگند

ديده می شود، ولی سازمان ) داعش(که امنيت داخلی ايران را تھديد می کنند، دولت اسالمی » دشمنانی « ته در رأس الب

  .ھای محلی، جھاد طلب و جدائی طلب نيز وجود دارند که در مناطق مرزی ايران فعال ھستند

  

  تھديد جھاد طلبان و جدائی طلبان

بين پاسداران انقالب اسالمی ايران و گروه ھای مسلح در کردستان، در ھفته ھای گذشته، درگيريھای خشونتباری 

  :به وقوع پيوست ) اھواز(سيستان بلوچستان، آذربايجان شرقی، خوزستان 
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 گذشته تصميم گرفت جدائی طلبان کردستان يعنی پيشمرگان حزب دموکراتيک چ از وقتی که مسعود بارزانی در مار-

 ، در ايران در حالت خواب و انتظار به سر می برد١٩٩٦که از سال را جری کردستان ايران به رھبری مصطفی ھ

تنش به اندازه ای . فعال کند، بر آن است تا آنان در مناطق کوھستانی و شھرھای نزديک به مرز عراق مستقر شود

گر مبارزانشان را  نيزوی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اخطار داد که اهوسعت دارد که سرتيپ پاکپور فرماند

از آنجائی که بارزانی بی آن که از سوی سازمان سيا و . بيرون نکشند در کردستان عراق مداخلۀ نظامی خواھد کرد

. موساد اطمينان خاطر نداشته باشد به اين ماجراجوئی دست نزده است، وضعيت تنش آميز فقط می تواند باال بگيرد

ور، مصطفی ھجری با لقب سازمان سيای دوم از ھم اکنون می خواھد ھمۀ عالوه بر اين به گزارش آژانس استراتف

  .متحد کند» کنگرۀ مليتھا برای ايران فدرال « سازمان ھای جدائی طلب ايرانی را زير پرچم 

 گذشته، دريادار علی شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمھوری اسالمی ايران، اعالم کرد که جوالی ٢٠ در -

که با عمليات انتحاری بی سابقه تھران را ھدف گرفته و در تبانی با » يکی از طرحھای تروريستی مھم«او مأموران 

  .سازمانھای جھاد طلب بوده را کشف و خنثی کرده است

در آذربايجان ايران بازداشت شدند، اين افراد ) ارتش ملی آذربايجان جنوبی( نفر از جدائی طلبان ٦، جون ٢٢ در -

  .سی در اختيار داشتند که برای ارسال به يک قدرت بيگانه آماده کرده بودندمدارک حسا

، چندين گروه تروريست در منطقۀ نفت خيز خوزستان بازداشت شدند از جمله جنبش عربی آزاديبخش جون ٢٣ در -

  .اھواز که خواھان استقالل است

وابسته به حزب کار کردستان ترکيه يک ) ژاکپ(، يک کوماندوی حزب برای زندگی آزاد در کردستان جوالی ١٠ در -

نماينده و مقام شھربانی ايران را در کرمانشاه به دام انداخت و موجب زخمی شدن آنان و کشته شدن رانندۀ اين مقامات 

  .ايرانی شد

) چستانشھری در استان سيستان بلو( نفر که برای حمله به دو پادگان نظامی مھم امنيتی در خاش ٤٠، جوالی ٢١ در -

تعلق داشتند که يک گروه مسلح سنی مذھب ) ارتش عدالت(» جيش العدل«اين گروه به . آماده می شدند، بازداشت شدند

يادآوری می کنم که جندهللا پس از دستگيری و اعدام رھبرشان . شده اند) ارتش خدا(» جند هللا«جايگزين بلوچ ھستند که 

  .ز بين رفت ا٢٠١٠ جون ٢٠عبدالمالک ريگی به تاريخ 

به گزارش چندين رسانۀ غربی، گروه ھای مختلف از جمله جندهللا توسط موساد تأمين مالی می شدند که برای رعايت 

  .برخی مالحظات در رابطه با اسالمگرايان بلوچ خود را به مثابه اعضای سازمان سيا معرفی می کردند

  

  ...مسعود رجوی» آتش«

االنۀ سازمان مجاھدين خلق که يک گروه از مخالفان ايرانی را تشکيل می دھند و  گذشته، طی گردھمآئی سجوالی ٩در 

شاھزادۀ سعودی ترکی الفيصل رئيس قديمی سرويس . ئی و اسرائيل نزديک ھستندامريکاامروز به نئو محافظه کاران 

قديمی عربستان سعودی در واشنگتن طی اين گردھمآئی قطعه سنگی در مرداب پرتاب کرد و به ھای مخفی و سفير 

می توانيم نگرانی و دستپاچگی . روشنی از مرگ مسعود رجوی بنيانگذار سازمان مجاھدين خلق ايران پرده برداشت

  . مان تبديل شده استمريم رجوی ھمسر او را درک کنيم که از تاريخ فوت اعالم نشدۀ  شوھرش به رئيس ساز

د کند، ئي رجوی را انکار کند و ثابت کند که او زنده است و يا اين که مرگ او را تأدمريم رجوی می بايستی مرگ مسعو

آيا توطئه ای . در اين صورت بايد توضيح دھد که تحت چه شرايطی او فوت کرده و چرا مرگ او را اعالم نکرده است

  .می داشته و آيا اعتبار رھبريت اين سازمان بدان بستگی داشته است گهدر کار بوده که بايد پنھان ن
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ًبا اين حساب، ھمه فھميدند که سازمان مجاھدين خلق ايران رسما از پشتيبانی عربستان سعودی برخوردار است، يعنی 

  .وی خودشان نمی آوردندرّسری که تا کنون ھمه می دانستند و بر

  

  ق؟به سوی تجديد جنگ ايران و عرا

 است، يعنی دورانی که جرج بوش و ديک چنی می ٢٠٠٧افزايش کنونی فعاليتھای تروريستی در ايران يادآور سال 

خواستند رژيم ايران را بمباران کنند که می بايستی به شکل مقدماتی با اعمال تروريستی با خصوصيات قومی و مذھبی 

ن خطر جانی برای مبارزان جدائی طلبی که به قول و حساب آورده در آن دوران، اين طرح بدون ب. شروع می شد

  .و محمود احمدی نژاد دوسال بعد پيروزمندانه دوباره انتخاب شد... قرارھا باور کرده بودند به تأخير افتاد

آيا حمالتی که در حال حاضر ايران قربانی آن است سر آغاز جنگ جديدی بين ايران و عرب را رقم می زند؟ آيا پيمان 

می عليه تروريسم در چنين چشم اندازی ايجاد شده است؟ آنانی که به سخنرانی شاھزاده ترکی الفيصل در آکادمی اسال

 دانست، ميشل عفلقً گذشته گوش کرده اند، مطمئنا از تعريف و تمجيدی که او سزاوار جنوریديپلماتيک بين المللی در 

البته شاھزادۀ سعودی نيازی نديد تا .  شگفت زده شدندبنيانگذار حزب بعث» متفکر بزرگ عربگرا«مسيحی ارتدکس 

  .به دين اسالم سنی گرويده بود» مخفيانه«يادآور شود که ميشل عفلق در پايان زندگی اش 

  

 : لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/iran-est-toujours-la-cible-des-services-secrets-occidentaux-et-

de-leurs-allies/5539162 

  ٢٠١٦ت گس ا١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

Mondialisation.ca, 01 août 2016 

  

  :پی نوشت مترجم 

ناتوی فرھنگی و رژيم اسالمی در ايران جبھۀ متحد سرمايه و ثروت عليه «زير عنوان  بخش ٧ً اخيرا در مقاله ای در 

به تعدادی از شخصيت ھای رنگين کمانی اشاره داشتم، از جمله » ...درباب اپوزيسيون ھای پنتاگونی رنگين کمانی. فقر

ن به گزارش آژانس ستراتفور، مصطفی عالوه بر اي...« در اين مقاله نيز می بينيم که .  مدافع فدراليسمجواد الجوردی

کنگرۀ « ھجری با لقب سازمان سيای دوم از ھم اکنون می خواھد ھمۀ سازمان ھای جدائی طلب ايرانی را زير پرچم 

با اين حساب جايگاه چنين افرادی مثل جواد الجوردی در رنگين کمان ننگين . ».متحد کند» مليتھا برای ايران فدرال 

 بی گمان آقای فرھنگ قاسمی با ھمۀ اعضای جامعۀ رنگين کمانش می. ھای اخير روشنتر می شودايرانی با رويداد

  .ًتواند مفتخر باشد که مستقيما در کنار طرح تجزيۀ ايران و امثال عبدالمالک ريگی اعدام شده ايستاده است

د می ئيًاخير يک بار ديگر قويا تأدر نتيجه تحليل من در مورد اپوزيسيون ھای پنتاگونی رنگين کمانی با رويدادھای 

ترجمۀ مقالۀ حاضر موجب شد که، برای مثال، در رابطه با ماجرای دستگيری عبدالمالک ريگی رھبر گروه . شود

تروريستی جندهللا، در انترنت گشت و گذار کنم و بی آن که جای شگفتی داشته باشد، شبکه ھای تلويزيونی ايرانی 

ئی امريکاا نوری زاده را می يابيم که با چه صميمتی با اين تروريست آدمکش جھاد طلب پنتاگونی و از جمله علی رض

و جای بسی شگفتی که اين اوباش جھاد طلب مزدور چه چراغ اميدی در قلب مبارزان .  می کنندمصاحبهاسرائيلی 

  .ن کمانی روشن کرده بوددمکراتيک و الئيک و ضد ديکتاتور مذھبی در جبھۀ اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی رنگي
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 برای دفاع از مبارزان اھوازی به ًاناگفته نماند که خانم شيرين عبادی قھرمان حقوق بشر ايرانی نيز در گذشته دائم

  ...سازمان ملل متحد نامه پراکنی می کرد

  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٦ت گس ا٣
  

  

  

  

  

 

 

 
 


