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 ٢٠١٢ اگست ١۴

  ،ن خلق در شھر حلبياعضای سازمان مجاھد

	دولت سوريه می جنگند عليه
 و ترکيه و کشورھای عربی امريکادولت . جنگند  شھر حلب عليه دولت سوريه میاعضای سازمان مجاھدين خلق در

توسط يکی از ه که ب" توب نيوز" سايت .   جنگ عليه سوريه را سازماندھی کرده اندۀانتقال مجاھدين به جبھ

  : نويسد   می،شود نام ناصر قنديل اداره میه نمايندگان سابق مجلس لبنان ب

ای مجاھدين از مرز عراق وارد سوريه شده اند، دولت قطر، عربستان، و ترکيه پول و اسلحه و ده ھا نفر از از اعض

. با دولت مرکزی سوريه بجنگند" ارتش آزاد سوريه "امکانات الزم را در اختيار آنان قرار داده  تا زير فرماندھی 

ی  و پيشمرگان وابسته به ئو  ترکيه ئی امريکا جلسه ای در کردستان با حضور افسران جوالی ٢٧ تا ٢۵در تاريخ 

مسعود بارزانی و چند نفر از سازمان مجاھدين برگزار گرديد و تصميم گرفته شد که اعضای مجاھدين خلق را به 

عھده گرفته و ه وليت انتقال آنان به سوريه را بؤا مسدر اين جلسه قرار شد پيشمرگه ھ.   داخلی سوريه بفرستندۀجبھ

مسعود بارزانی . اردوغان نيز متعھد شده که تحت ھيچ شرايطی آنان را به ايران تحويل ندھنددولت ترکيه و شخص 

از اين پس پايگاه . نيز متعھد شد تا امکانات لجستيکی ، پايگاه ، و دفتر کار در اربيل در اختيار مجاھدين قرار دھد

به مجاھدين تضمين دادند که دولت قطر و  و ترکيه امريکادولت ) ١.(اصلی مجاھدين در اربيل کردستان خواھد بود

 در اختيار آنان قرار داده الر ميليون د٢۵٠ ءعھده بگيرند و در ابتداه عربستان مشترکا مخارج سازمان مجاھدين را ب

اين تعھد از طرف دو .  در اختيار آنان قرار دھندالر ميليون د١٠٠و از زمان شروع شرکت در جنگ نيز ماھانه مبلغ 

 مبنی بر انتقال مجاھدين به اربيل امريکاتصميم دولت . طور مشترک پذيرفته شده استه  و عربستان بکشور قطر

تازگی مجاھدين را به کمپ ليبرتی منتقل کرده  بود تا ه برای دولت مالکی غير منتظره بود  زيرا دولت عراق نيز ب

 جنگ سوريه ۀقال مجاھدين به اربيل و سپس به جبھمنابع آگاه گفتند که انت. ترتيب خروج کامل آنھا از عراق را بدھد

  .طور تدريجی انجام خواھد شده ب
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  )مترجم(زير نويس 

 دکتر ۀ به نوشتءبنا. زيان ملت کرد بوده استه  دست زده اند که بی رھبران کرد در عراق ھميشه به کار ھای زشت-١

در اتريش است ، رھبران کرد در زمان صدام حسين عبدالکريم سيد قادر ، اکادميسين کرد که استاد حقوق بين الملل 

 عوامل خود اسناد دولتی عراق را سرقت ۀوسيله داشتند تا ب  از اسرائيلی ھا دريافت میالرماھانه مبلغ پانصد ھزار د

راه ه در مورد جنگ ھائی که کرد ھا با دولت ھای مرکزی عراق ب. ل دھندي آنھا را به اسرائيلی ھا تحوۀکرده و ترجم

برای ما : نويسد  می" از راه فريب"نام ه می انداختند ، دانيل پرت يکی از رھبران موساد در کتاب خاطرات خود ب

خواستيم که در عراق با صدام حسين بجنگد و نيروھای دولت  کرد، ما کسی را می فرق نمی.... کرد و عرب و 

 دکتر عبدالکريم قادر ، حزب دمکرات ۀبنا بر نوشت.  کردند عراق را تضعيف کند و کرد ھا اين کار را برای ما می

فرستد که ھمه   باالی خود را برای جاسوسی به ايران میۀکردستان عراق چندی پيش بيست نفر از اعضای رد

  .شوند شوند که دو نفر از آنھا در زير شکنجه کشته و بقيه به حبس ھای دراز مدت محکوم می دستگير می

 بتواند با اتحاد خود دولت ھائی را بر سر کار آورد که در خدمت منافع خود باشند و نه  کردۀباشد که ملت ستمديد

  .خدمتگزار بيگانگان

  

  :پی نوشت 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه      

  حميد محوی

بر اين عقيده است ) ١)( باز نشسته- ستراتژيست نظامی لبنانی(در مورد حملۀ تروريستھا به حلب، دکتر امين حطيط 

بر اساس تحليل دکتر امين حطيط .  از ديدگاه ستراتژی از دمشق متفاوت است، ولی معنای واحدی داردکه حلب

يکی از داليل . سراتژيست نظامی لبنانی به داليل متعدد، طرح تروريستھا مبنی بر اشغال حلب  به نتيجه نرسيد

تکنيک جنگ چريکی مناسب نبود و به  محالتی بود که تروريستھا ھدف گرفته بودند که برای ئیخصوصيات جغرافيا

در .   برای شھروندان بی گناه عمل کردیھمين علت ارتش سوريه در دمشق بدون خسارات جانی و مادی قابل توجھ

نتيجه تروريستھا با آموختن چنين درسی از دمشق در محالت قديمی پر جمعيت تجمع کردند و از مردم به عنوان سپر 

ولی در ). ٢...(ھمين علت ارتش سوريه در چنين وضعيتی شگرد ديگری را به کار می بنددبه . محافظ استفاده کردند

  . گروگان گيری مردم : طور مشخص ھدفم نشان دادن چگونگی جنگ تروريستھا در حلب است ه اينجا ب

وعی نرال حطيط موضوع حلب موضج اساس تحليل هولی ب. فرد نيسته البته اين مورد تازگی نداشته و منحصر ب

سرعت عمل به معنای دستپاچگی، و بردباری «است که تنھا به زمان بستگی دارد که در آن از ديدگاه ارتش سوريه 

  .»نيز به معنای سھل انگاری نيست

به اين شکل را ، ميشل کولن چشم انداز عمومی )٣( توسط ميشل کولن و گرگوآر الليو منتشر شدهدر کتابی که اخيراً 

. ولی شکست خورد. بود، بوش عراق و افغانستان را مورد حمله قرار داد» ستراتژی شوک «ءابتدا: ترسيم می کند 

ھرج و مرج از اين . است» ستراتژی ھرج و مرج«در نتيجه اياالت متحده سياست جديدی را راه اندازی کرد که 

  .رقبايش نتوانند در ھرج و مرج جای او را بگيرندجھت که چون که او نمی تواند تسلطش را تثبيت کند،  

لترناتيو آشنائی ا که بيش از ھمه با ادبيات رسانه ھای ئیمن فکر می کنم که اين دو مورد تحليل، دست کم برای آنھا

دارند، به روشنی وضعيت عمومی و به طور اخص وضعيت مجاھدين خلق را نشان می دھد که در کجا ھستند و چه 

اين سازمان سياسی به ويژه از وقتی که ايران را به قصد بغداد ترک کرد و سپس شرکت در جنگ . می کنند
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شرکت کرد، کارش به پايان رسيد، و از اين ) که عليه منافع مردم خود عراق نيز بود(امپرياليستی عليه مردم ايران 

به گفتۀ امين حطيط، به خدمتگذاری ) ١(»کثيفترين جنگ« تا اين که در يدبپيمارا پس تنھا می توانست سير قھقرائی 

  .حاضر شود

نبايد فراموش کرد که مجاھدين نيز به نوعی يک فرقه از شيعيان به حساب می (ين بيشتر که شيعه اھرج و مرج از 

  شيعيان را نه تنھا مسلمان نمی دانند، بلکه ريختن خون شيعه و ايرانی راو سلفی دو آتشه و القاعده که اساساً ) آيند

   مردم عادی شھر حلب را گروگان بگيرند؟امريکامستحب می دانند، در کنار يکديگر برای منافع و خواست 

من خوانندگان اين سطور را دعوت می کنم که لحظاتی چند اين صحنه را به شکل کامال  تخيلی در سينمای تخيلی و 

ئی شيخ امريکا الرراندازی بشاراالسد با ديک ايرانی اسلحه به دست در سوريه برای ب: درونی شان متصور شوند 

  !قطر و آل سعود در جيب

 اين فرد کيست؟ چگونه راھش به حلب افتاده است؟ چه عاملی موجب شده که بخواھد اسلحه به دست ديکتاتور يک 

کشور بيگانه را علی رغم خواست اکثريت مردم آن کشور، سرنگون کند؟ که مردم عادی شھر حلب يا شھر ايکس و 

ايگرگ را به زور از خانه ھايشان بيرون بکشد که عليه دولت وقت قيام کنند و يا در پشت آنھا عليه نيروھای امنيتی 

  اين فرد کيست و چگونه به اين شکل درآمده است؟ . دولت سوريه موضع بگيرد

ر سوريه اعتراف نکرده اند، ھنوز فرانسوی ھا به شرکت پنھانيشان د. با اين وجود ھمين افراد در فرانسه پايگاه دارند

دولت . ی سوريه درآمدند نفر از نظاميان فرانسه در چند ماه پيش از اين به اسارت نيروھای ارتش رسم١٩اگر چه 

. ول تمام جناياتی است که در سوريه صورت گرفته است، اگر چه فرانسويھا در اين جنايت تنھا نبوده اندؤفرانسه مس

جای آن داشت که ايرانی ھا . ول فعاليت ھای تبھکارانۀ سازمان مجاھدين خلق استؤمسولت فرانسه به ھمين نسبت د

يک اکيپ حقوقی تشکيل می دادند و از اين سازمان مجاھدين  به عنوان يک سازمان تبھکار به محافل بين المللی 

اه دانشگاھی با خشونت بی جھت نبود که افرادی مانند نويسندۀ ھمين سطور را در پاريس،  دستگ. شکايت می کردند

 خلق باشند، يا سلطنت طلبان و ديناز دانشگاه بيرون انداخت، تا مانعی برای اين نوع طرفداران حقوق بشر که مجاھ

  .اين نوع فعاالن به اصطالح سياسی ايجاد نشود

 اشتباه بزرگی ولی سکوت در مقابل فعال ساختن اين سازمان تبھکار از قلب اروپا تا صحنۀ گروگان گيری مردم حلب

بی گمان . زيرا اين افراد به اندازه ای پسيکوتيک ھستند که برای اجرای تخيالتشان قادر به ھر جنايتی می باشند. است

 ھيچ – اگر بتوانند –از تکرار طرح تخريب سوريه در ايران و کشتار شھروندان ايرانی، تخريب زيربناھای ايران 

  .شرمی نخواھند داشت

تماال از ھمين مجاھدين برای جاسوسی تا خصوصی ترين مسائل زندگی ايرانيان در فرانسه استفاده دولت فرانسه اح

در ھر صورت افرادی که در چنين کارھای خدماتی شرکت دارند از کثيفترين و ھرزه ترين و منحرف ترين . می کند

 که در فرانسه ئیايرانی ھا. ھند  ھستند که به دولت فرانسه به ازای يورو و خدمات متقابل  سرويس می دیافراد

زندگی می کنند حق دارند بدانند که چه کسانی بدون اطالع آنھا، زندگی خصوصی آنھا را به ويژه از طريق انترنت 

نه در فرانسه و نه در . در ھر صورت اين نوع کارھا بدون ھمکاری قدرت حاکم ممکن نيست. تحت کنترل دارند

  .  جای ديگر

  

  

  :پی نوشت
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