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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  (Igor Ignatchenko) گناتچنکوي اگوريا

  یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١٢ جوالی ٢١

  

   با آتشیئامريکا یباز
  

 تونس یدر انتخابات پارلمان.  شده استلي تبد»یبھار اسالم« ھا به یئامريکا ی از سوش،ي از مدتھا پ»ی عرباربھ«

 از یکي یغنوش.  از مھاجرت لندن به تونس بازگشتی غنوشدي شد، و رھبر آن، رشروزيپ» النھاد «یحزب اسالم

 یئامريکا ۀ مندرج در مجلیجون بردل رشطبق گزا.  باشدی م»نياخوان المسلم «ی اروپائۀ مؤثر شبکیاعضا

 ی می مالني فارس تأمجي خلۀ حوزی و کشورھای عربستان سعودی از سوی، حداقل، بخش»النھاد«، »امور خارجه«

 بار به ني اولی مسلمان تندرو براکي. ديقدرت رسه  در مصر ب»نياخوان المسلم «التيبدنبال تونس تشک. »شود

 »نياخوان المسلم «زي کشور را نني ای انتخابات پارلمانني در آخریروزي و پدي مصر انتخاب گردی جمھوراستير

 گام بر یبا احراز مقام دوم در انتخابات پارلمان»  النورهيسلف «ی سلفونيدر پشت سر آن، حزب افراط. جشن گرفت

. اضيالر (ادير التيمناطق کشور تحت حماۀ  ھمی اسالمیروھاين «سد،ي نوی میھمانطور که جون بردل.  داردیم

 ی کمکھایھم از عربستان سعود»  ھایاتحاد سلف« تر آن، ی افراطۀو شاخ) نياخوان المسلم« کنند و ی متيفعال) م

 ی از سالھاامريکا ۀ متحداالتي ایتھاي با حماضاي که الرمي اگر فراموش نکنستي ھم تعجب آور ننيا. ردي گی میمال

 »نياخوان المسلم« جمھور مصر، با سي جمال عبدالناصر، رئهيعل از زمان اتحاد در مبارزه ستم،ي قرن ب۵٠

  . کندی میھمکار

 کشور به قدرت ني در ا»نياخوان المسلم «،ی نھائۀجي اعتراضات در مصر روشن بود که در نتی ھمان ابتدااز

ه  را نه بیبرادع الھاي جامعه برخوردار نبودند و مصریبانياز پشت برالھاي دموکراتھا و لرا،يز. افتيدست خواھد 

له را أ مسني اھايئامريکا. رفتندي پذی می المللنيعنوان مأمور به  کشور، بلکه بۀ قادر به اداری ملاستمداريعنوان س

 ۀ به توسعامريکا ۀ متحداالتيا« مارک تونر اظھار داشت که، ،امريکا ۀ وزارت خارجیسخنگو.  کردندیدرک م

و ” صلحدوست “گر،ي احزاب داني حزب در مني ارايز.  دھدیدامه م اني خود با سازمان اخوان المسلمۀرابط

 اطالعات ري کلپر، مدمسيج!  استی جالب توجھۀيانيب. » باشدیم”  و مخالف خشونتیوکراسمتعھد به اصول دم“

 بخش  اساساً ني اخوان المسلمی مصرۀشعب«:  ضمن تکرار اظھارات مارک تونر گفتزي نامريکا ۀ متحداالتي ایمل
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 ی فقط به اھداف اجتماعني کند و اخوان المسلمی میندگينما»  کنندی را که از خشونت احتراز متير جمعسکوال

 ۀ متحداالتي اۀ رتبیمأمورعال. » باشدی مکي مصر با روش دموکراتیاسي نظام سۀتوجه دارد و خواھان توسع

 ی شناخته ملي و مبلغ جنگ با اسرائیستي ترورالتيعنوان تشکه  جھان بی که در اغلب کشورھای از سازمانامريکا

  . دھدی ارائه میفي تعرنيشود، چن

 حي ضمن توضوز،ي فوکس نیئامريکا ونيزي در مصاحبه با تلوامريکا ۀ توت، کارشناس وزارت امور خارجالسلو

 به یلي تماچي ھل،ينه اروپا، نه اسرائ«:  گفت،امريکا ۀ متحداالتي ایئ انهي خاورماستي چرخش تند در سني اليدال

 دي جدی که به دوستان و شرکامي گرفتجهي رو، ما ھم نتنياز ا.  آنھا مخالفندعمالً .  ندارندکي دموکراتی دولتھاليتشک

 آنھا ،ی بود ولانهي گروه تندرو در خاورمکي نيدر گذشته اخوان المسلم. ميافتيما آنھا را . مي داراجي احتانهيدر خاورم

 امريکا ی به دانشگاھھای ھستند که حتی ارتباطعي وساري بسۀ شبکیشته اند و دارا خشونت را کنار گذاشياز مدتھا پ

 داشتند که به ما یزي آنھا چم،يخره دوست شد باالکه ی زمانیجلب اعتماد آنھا آسان نبود، ول.  رسوخ کرده اندزين

 اتحاد یسودمند» فھم« که از کاامري ۀ متحداالتي ای السلو توت، آن تعداد از مقامات اطالعاتیبگواھ. » کنندشنھاديپ

السلو توت  .  درنگ از کار اخراج شدندی امتناع کردند، بامريکا ۀاالت متحدي ای ملتي امنی برا»نياخوان المسلم«با 

 روند ۀ را که از قبول عاقالنی اصرار داشت و مجبور بود ھر کساري امر بسني بر اديدولت کاخ سف« داشت که انيب

در دولت بارک » نياخوان المسلم« با یکي نزددهي تر، احيعبارت صحه ب. »استعفاء وادار سازد عاجز بود، به ديجد

  .دي گردني تدوامريکا ۀ متحداالتي اۀاوباما و وزارت امور خارج

 یحساب نمه  بی واقعدي تھدهي و سورايبي فقط در دو کشور لاني اسالمگراري اخی تا زمانھاانهيدر سر تا سر خاورم 

 یھيبد.  کامال بر اوضاع مسلط بودند،یاسي سی از زندگاني کشورھا با حذف اسالمگراني حاکم ایمھايرژ. آمدند

 را ھمان ٢٠٠١مبر  سپت١١ یستياو حوادث ترور.  مخالف بودی المللني بسمي با ترورداً ي شدیاست که معمر قذاف

سامه بن الدن  حکم بازداشت اايبيت ل، دول١٩٩٨ سال اپريل ١۵ از آن، در شي پیچند.  کردحيروز وقوع حادثه تقب

 ثبات یب. له را مورد توجه قرار ندھندأ مسني دادند ای محي ترجی غربی بود که دولتھای در حالنيا. را صادر کرد

  . تجاوز مسلحانه ممکن بودقي فقط از طرايبي لۀ جامعیساز

 کند، ی با خود آن مبارزه ماي که گو ھمواره با القاعدهامريکا ۀ متحداالتي دولت ای قذافمي رژی سرنگونیبرا

 ی ھاتي متشکل از مل،ی مخالف قذافیروھاي ن،امريکا ۀ عضو کنگرن،ي مک کینتي سۀگفته ب.  کردی میھمکار

 اي که سازمان سستي ندهيپوش.  بودندن توسط سازمادهيآموزش د» القاعده« از مزدوران یبيمختلف، در واقع ترک

 بارک اوباما فرمان ٢٠١١ سال چدر ماه مار.  فرستادی در بنغازايبي ل»نايشورش«کمک ه جاسوسان خود را ب

 تحت »یگروه مبارزان اسالم« از جمله ،»انيشورش« آموزش ی اساس آن براه را امضاء کرد که بیمحرمانه ا

ازمان تحت س.  داده شدارکاملي اختاي، به سازمان س»القاعده «یئقايفرا شمال ه بالحاج، در واقع، شعبميامر عبدالحک

 مزي تااي آسۀگزارش روزنامه ب. دي سازمان ملل متحد وارد گردیستي ترورستي بالحاج منحله اعالم شد و به لیرھبر

 ی اسالمارزانگروه مب« مرد شماره دو القاعده در آن زمان، ادغام ،ی الظواھرمني، ا٢٠٠٧ھنگ کنک، در سال 

 کي دو سازمان از آن زمان، در واقع ني ابي ترتنيبد. م کرد اعال را رسماً »یالقاعده در مغرب اسالم« و »ايبيل

 آن را ی شود و واحد طرابلسی سازمان واحد شمرده مني ا»ريام«خود بالحاج .  شوندی محسوب مالتيتشک

  . شودی تکرار مهين داستان در سوري ھمنکيا.  در طول دو ماه آموزش دادندیئامريکامتخصصان 

 قرن گذشته ٨٠ ی شد، در سالھانيي طرابلس تعی به مقام فرماندار نظامايبي ناتو به لۀ حمل بالحاج که ھنگامميعبدالحک

 »ايبي لیگروه مبارزان اسالم « ٩٠ ی و در سالھادي جنگی می اتحاد شوروهي علنيدر افغانستان در کنار مجاھد
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 از آنھا یاريبس.  کردی می رھبر بود،دهي در افغانستان جنگی ارتش اتحاد شوروهي را که علايبي لنيمرکب از مجاھد

 از یکي ،یبي مثال، ابو اناس اللیبرا. اروپا، به انگلستان پناھنده شدندۀ  قاری از کشورھایاري بسیاپيپس از امتناع پ

 بياو در اثر تعق.  در منچستر ساکن بود٢٠٠٠ گرفت و تاسال ی ھمکاران بن الدن، از انگستان پناھندگني ترکينزد

 متھم به بي افراد تحت تقعستي شخص را به لني قبال نام اامريکادولت .  به افغانستان فرار کرد از آنجاامريکا

 ونيلي م٢۵ سر او ی وارد نموده و براقايفرا در امريکا ی سفارتخانه ھاکي در نزدیستي ترورۀ حادثیسازمانگر

  . کرده بودنيي تعمتيدالر ق

 ی نمیستيعنوان سازمان تروره  را ب»ايبي لی مبارزان اسالمگروه« خود، یانوسي اقی خالف متحد ماوراسيانگل

 الي با خ،ی غربی فعال آن، بر اساس اذعان رسانه ھای از فرماندھان و اعضایاري سبب ھم، بسنيشناسد و به ھم

  که ازسدي نوی می اسالمسميکالي مسائل رادیائيبي للگري تحلس،يآشور شم.  کنندی میآسوده در لندن و منچسر زندگ

. ام" مشارکت تي از واقعھايائيبي از لیاري شود و بسی مشاھده م»یگروه مبارزان اسالم «تي فعالدي تشد١٩٩۵سال 

 تالش ١٩٩۶ بدان سبب مشھور است که در »ايبي لیگروه مبارزان اسالم«.  کار، بھت زده شدندني در ا"۶ -.یآ

.  کندی مدي تأئلري شديوي دس،ي انگلی مقام ضد جاسوسکي مدعا را نيحداقل، ا. عمل آورده  بی قتل قذافی برایناموفق

 ی اجرایداد و قول داد که برا» سفارش« را ايبي قتل سرھنگ ل٩٠ ۀ در اواسط دھسي انگلقاً ياو اظھار داشت که دق

 و ی داسکومي را ھلرياظھارات ش. ازد بپرد»ايبي لیگروه مبارزان سالم« به نگي ھزار پوند استرل١٠٠ ات،ي عملنيا

 االتي اۀ محرمانی نفتیپلوماسي ممنوع؛ دقتيحق« و مؤلفان کتاب ی روزنامه نگاران فرانسوزار،يژان شارل بر

 نيبنا به اذعان ا.  کردندديتأئ»  ناموفق بن الدنیجو و  و جستیعربستان سعود» طالبان «،امريکا ۀمتحد

 ی را که می طرح سوءقصد به قذافۀدج بوس،ي انگل"۶ -.یآ. ام" یسوس سازمان جا١٩٩۵ در سال سندگان،ينو

 در یسوءقصد به جان قذاف.  کردني به اجرا در آورد، تأم»ايبي لیگروه مبارزان اسالم «-ايبي القاعده در لۀ ھستستيبا

اسناد فوق . دي گردی ھمان سال کشف و خنثچ در ماه مار،ی شد ولیزي برنامه ر١٩٩۶ دوم سال ۀمي در نرت،يس

 ١٩٩۵ کرد که در سال دي را تأئتي واقعني اافت،ي راه نترنتي، به ا٢٠٠٠ که در سال زي ن"۶ - .یآ. ام"محرمانه 

 و قھرمانان ايبي لاني دانشجو،ايبي که در آن پنج سرھنگ لافتي اطالع ی از تدارک توطئه اسي انگلیسازمان جاسوس

  .» جنگ افغانستان شرکت داشتندیائيبيل

 ی سابق زندان گوانتانامو ماني از زندان،ی الحسادمي،عبدالحکايبي لدي جدتي حاکمۀ از فرماندھان برجستگري دیکي

روشن .  شده بودري در افغانستان دستگیئامريکا اني آن، توسط نظامیباشد که در جنگ عراق شرکت داشت و در پ

سازمان . شدد و در آنجا با اسامه بن الدن آشنا ي در خوست افغانستان آموزش دژهي وگاهي در پایاست که الحساد

 را ايبي و توبروک در شرق لی بنغازی شھرھاني شھرک درنا، واقع در ب»ی مغرب اسالمیالقاعده در کشورھا«

 را بر عھده ی مخالف قذافاني نظامی اعالم کرد که در آنجا فرماندھی الحسادمي عبدالحکیرھبره  بیامارات اسالم

 یگروه مبارزان اسالم «ۀ را عضو برجستی در بنغاز»انيشورش «ی نظامی واحدھای از او، فرماندھريغ. داشت

» القاعده« از فرماندھان گري دیکي الجراح دي ابوعبني  بر عھده داشت و در آنجا، ھمچنی السلبلي اسماع،»ايبيل

 را عھده ايبي لی انتقالی ملی در شورایدي، موضع کل»القاعده «گري دستي ترورکي ،ی سلبیعل.  کردی میائوحکمر

  . دور مانده باشندامريکا ی توانستند از چشم سازمان جاسوسی نمچوجهيھه  بتھاي واقعنيا. دار بود

 اسالم معاصر را که ني ایبرا.  نداردی تازگچوجهي ھ بهان،ي از اسالمگراامريکا ۀ متحداالتي دولت ایباني پشتۀلأمس

 اني از افغانستان، اسالمگرایتحاد شورو ایروھايپس از خروج ن.  پرورش داده استامريکا ۀ متحداالتياتفاقا خود ا

له را روزنامه نگار و أ مسنيا.  شدندلي تبدی شوروريماھ اتحاد جهي علی و عربستان سعودامريکا ضربت یرويبه ن
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 ی که از سو»اني و اسالمگراامريکا ۀ متحداالتي ترور، ایرھاالد« البور در کتاب شاري ر،یسيپژوھشگر سوئ

 ني البور بر اشارير.  دادحيوضوح و با دقت کامل توضه  منتشر شد، ب١٩٩٩ در سال سيپار» گراّسه «یانتشارات

 دشمن مشترک دارند و آنھم کي ،یئامريکا یتي فراملیھاي ھم درست مثل کمپاناني دارد که اسالمگراديله تأکأمس

  . متحد ھستندیعيطور طبه  آنھا بهي که در مبارزه عل،ی ملیعبارت است از دولتھا

بھتر از را  یروئي نچي شونده، ھتيري ھرج و مرج مدجادي ای و برای ملی مبارزه با دولتھایان اسالم برا جھدر

  .افتي توان ی نمانياسالمگرا

 ،ی افراطانيبا پرورش اسالمگرا.  بردی مشي پانهي را در خاورمیزي مطلقا جنون آماستي بارک اوباما سدولت

 ی را به سوی اسالمزي تري کنترل خود درآورد و شمشرينطقه را به ز کند تمام می می سعامريکا ۀ متحداالتيا

 خواھد بود که اگر ی اشتباه سختنيو ا.  داردوجود زي راز پنھان نکي نجاي حال، در انيبا ا.  برگرداندني و چهيروس

  . تواند تکرار شودی را تکان داد، ھرگز نمامريکامبر که  سپت١١ تصور کند حوادث یکس

  

  ترجم ميادداشت 

  

   در او جام گرفتدي قصر که جمشآن

   بچـه کــرد و روبـه آرام گـرفتآھـو

   ھمه عمری گـرفتی که گـور مبھرام

  .گونه گـور بھرام گرفتــ که چیديد

  امي خعمر

  

 استعمار را خي عمان، تاریاي فارس و درجي در خلیراني اري با اشغال جزا١۵٠٣ال در سال گ پرتی اروپائکشور

 وهي و به اشکال و شستي گرچه استعمار ھمچنان باقخ،ي تارني از پنج قرن از اشي بی پس از گذشت کم. نھادانيبن

 نيرتري به فقشي استعمار، از مدتھا پخي تارانگذاري کشور بنني ا،ی دھد ولی خود ادامه مني ننگاتي مختلف به حیھا

 ۀ از جامعیعنوان عضوه  بزي ھم اکنون ن ودهي گردلي جھان تبدی کشورھانيرتري از فقیکي اروپا و ۀکشور قار

  . دھدی خود ادامه متيموجوده  بی فالکت باری اقتصادتي در وضع،ی جھانی دارهيسرما

 االتي کشور و ا،یعني ،امريکا سميالي خود را با امپری دوم جای استعمار، پس از جنگ جھانري روباه پس،يانگل

 مردم کيستماتي سی و نسل کشی اتازونینھاي سرزمیف عدوان با تصری که مالکان آدمخوار اروپائی جعلۀمتحد

   . دادند، عوض کردلي آن تشکیبوم

 ی ھنوز به حساب غارت ثروتھایال گذاشته، ولگ پرتی پای پا در جا،ی پس از جنگ دوم جھانس،ي چه انگلاگر

 نيبا ا.  پا برجاستگري دیاري و بسکني زالندنو، دومنا،ي مثل کانادا، استراله،ي تحت الحمایمستعمرات و کشورھا

  . رو به افول استزي ن»ري پوباهر «ني دھد که عمر نحس ای نشان می دارهي سرمایوجود بحران کنون

 ۀ را به مشت کوبندامريکا سميالي امپر،ی خود بر جھان پس از جنگ دوم جھانۀ تداوم سلطی دار براهي سرمایايدن

 یرھاالحساب چاپ ده  و بتي بشرۀ ھمیحساب غارت ثروتھاه  بهک ني کشور نامشروع، با اني کرد و اليخود تبد

 در شي از مدتھا پزي خود نی نموده، ولباني دست به گری ھالکتباری را با فقر و تنگدستتي بشرۀ پشتوانه، ھمیب

 امريکا ی بدھیدردھا« تحت عنوان ی در مقاله اکوفيلورنس کاتل.  زندی دست و پا می بحران ساختارنيمھلک تر
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 دھد که اوضاع ی نوشته، نشان م٢٠١١مبر سال  ان ان، در ماه سپتیکه به سفارش س[*] » استوناني از دتريشد

  . شده استلي تبدینحلي است که به معضل الوناني تيوضعاز  تر  ميخ واري بسامريکا یاقتصاد

 از جھان، ی نقطه اچير ھ خود دیرقانوني غتي موجودخي که در تمام طول تارامريکا سميالي امپر،یطي شراني چندر

 انسان، دھھا جنگ ونيلي آن، کشتار دھھا ماهي سخي نکرده و در اوراق تاری فروگذارتي بشرهي علیتي جناچياز ھ

 شمار ثبت است، ی بیستي تروراتي و عملني خونینظام ی در تمام نقاط جھان، صدھا کودتاباي تقری و نامرئیعلن

 مقتدر، بدون ارتش و ی دولت مرکزی ممالک بجادي کشورھا و ای تالش وهيقصد آن دارد که از راه جنگ، تجز

 گر،ي دیاري و بسايبي ساحل عاج، سودان، ل،ی افغانستان، عراق، سومال،یوگسالويگرفتار در ھرج و مرج، مثل 

  گستاخانهاستي سني تداوم ھمزي نهي در سوری کنونی استعمار- یستيجنگ ترور.  نجات دھدکه مھلنيخود را از ا

  .است

 درست ه،ي سورهي غرب علسميالي امپری استعمار-یستي جنگ ترورۀ است که در ادامیادآوري باره الزم به ني ادر

 از یگري کشور و شمار دري و معاون او، وزهي دفاع سورري حاضر، خبر ترور وزۀ برگردان مقالقي دقانيدر آخر

 ی و نوچه ھا و کارچاقکنھاامريکا زي خونرسمياليامپروجود،  نيبا ا.  کشور، به جھان مخابره شدني اۀيمقامات بلند پا

 ه،ي غرب در سوری استعمار- یستي  و جنگ تروریستي اقدام ترورني به ای اشاره اچي آن، بدون ھی و جھانیاروپائ

 ه،ي سورهي علی جھانسميالي امپریستي ترور- یجنگ استعمار.  کشور شدندني بر اشتري بیخواھان اعمال فشارھا

 - یستي تروریبرافروختن آتش جنگ ھا) انهي در خاورمی اسالمسمياز جمله ترور (سمي به ترورد ھدفمنتوسل

 سميالي آن است که امپرۀ کشورھا، نشانگري و دهي در سوری زبونانه تاکنونی و ھمه دست و پا زدنھایاستعمار

 ید نگرفته اند و با پافشار از سرنوشت اسالف خونخوار خوی درسني آن ھنوز کمترۀخصوص سرکرده  و بیجھان

 چي ھی خواھند بفھمند که در جھان مادی عامدانه نم،ی دارهي سرمای نظام ضدانسانتي وار بر تصور باطل ابدوانهيد

 حال، ھمه نيبا ا.  نخواھد بودزي نی نبوده و ابدی ازلی اقتصاد- ی نظام اجتماعچي و ھیمي رژچي ھ،یدولت

 ھمه نه از موضع ني از آن دارد که اتي معاصر، حکایاي دنوادث تمام حري و سی جھانسميالي امپریھايگريوحش

 ھمچون ،ی جھانسميالي امپرۀمثابه سرکرده  بامريکا سميالي امپری است و پاصاليقدرت، بلکه از موضع ضعف و است

 و نجات خي تاری دفن آن در زباله دانی براديو لذا، با. »بھرام گرفت« است که یاسالف خود، در لب ھمان گور

  . ھمواره آماده بودتيشرب

http://www.fondsk.ru/news/2012/07/13/amerikanskie-igry-s-ognem.html 

http://eb1384.wordpress.com/2012/07/19/2185 
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