
 حقوقدان -اميرفيض -شاھدی بزرگ در رابطه با رھبری، آمريکا در مبارزه با تروريسم                                    ١ برگ ٢١/ ٠٧/ ٢٠١٢ 

  شاهدي بزرگ دررابطه بارهبري

  مريكا درمبارزه باتروريسمآ

  حقوقدان - اميرفيض

جوانی که دريکی ازسينما ھای کلورادو مرتکب ]] James Eagan Holmes[[، مده است که جيمزھولمزآدرخبرھا 

زخمی شده است به ھنگام ورود به سالن سينما دواسلحه کمری ودواسلحه  تن) ۵٩( کثيری و ١٢ تيراندازی وکشتار
   .بزرگ ھمراه داشته است

 ت که نفس عمل ھولناک است بلکه ازاس ازاين جھت ن بعنوان ھولناک ترين حادثه يادکرده نهآ مريکا ازآاين واقعه که 
 مريکائی نبودند اصال حادثه ای نبود کماآمريکائی کشته وکثيری زخمی شده اند واال اگراين عده آ ١٢اين نظراست که 

رسيدگی ن اين است که <آمريکائی ھا کشته ميشوند وفقط واکنش آھزارعراقی وپاکستانی وافغانی بدست ، اينکه ھزار
  .خواھد شد>

 ی خاصی رامريکا وانگلستان ھدفھاآ رادو شھادت بّين وعينی است که مسئله تروريسم فقط درکشورھائی کهواقعه کلو
 ز بامولھقای جيمز آورود مريکا  ديده نشده بلکه آدر دارد واال نه تنھا سابقه ای ازعمليات تروريستی دنبال ميکنند وجود

اقدامات تروريستی  زاست که ابدا کوچکترين نگرانی ابه داخل سينما نشان قاطعی واسلحه بزرگ اسلحه کمری ود دو
  .مريکا وجود نداردآمريکا درداخل آعليه 

فريقائی نميتواند آدرھرسينمای ده کوره ای درھرکشوردورافتاده  ودواسلحه کمری ورود يک فردی بادو اسلحه سنگين
 ادعای مبارزه با ريکا که ھزارجورمآمگرقابل قبول است که شخصی در ،بدون واکنش مامورکنترل سينما قرارنگيرد

 ن شھر خيالش ازآ ن کشوروياآ؟ بله ميشود اگرنقدر ساده وراحت مسلحانه وارد سينما بشود وکشتارکندآتروريسم دارد 
     ١. ھرگونه اقدامات تروريستی راحت باشد

وقبول رھبری مريکا برای وحشت مردم جھان آواقعه مزبور مويد اظھارات شخصيت ھای جھانی است درواھمه سازی 
   :ن اظھارات توجه فرمائيدآبه برخی از .درمقابله باتروريسممريکا آ

 از او >القاعده صرفا يک شوخی است< :گفتخرحياتش آقای رابين کوک وزيرخارجه انگلستان درماھھای آ -١
کرد ونه  ن زمان ازکسی شنيده نشده بود وبعد ھا ھم نه کسی تکذيبآن تفسيروتوضيحی داد که تا آالقاعده ونام 

    .ويختآن آتفسرومعنای ديگری بر

اين  ،»ھا بود مريکائیآاستفاده  نام القاعده نام يک پايگاه اطالعاتی غرب درافعانستان بود که مورد« :قای کوک گفتآ
وعاتی انگليس مفسرسياسی ومطب قای انفوواريزآقد مورد ن قای کوک که درمجلس عوام انگلستان انجام شدآاظھارات 

   :ونوشتقرارگرفت 

شکارشده است که القاعده ای وجود ندارد ويا دست کم با معنائی که امروز درذھن ھمگان آاکنون ميدانيم وبرھمگان <
 دم ھای بی منطق وآگ شده وجود ندارد ومجموعه ای بزرگ ازتروريستھا ورزمريکا وانگلستان بآرشد يافته وبوسيله 

   .ويس ھای اطالعاتی انگستان وموساد ميباشندوسر دارند که تحت کنترل سازمان سيا موثروجود غير

   :دسن اظھارداشت وين ما در ٢٠٠۵ماموراطالعاتی نظامی فرانسه درسال  )قای پيرھانری نوبهآ( -٢

                                               
 ٢٠ا بی سی آمريکا کانال  –را بخود اختصاص داده بود  امن ترين شھر دنيالقب  در ايالت کلورادو آمريکا مدتی پيش  Auroraاورورا شھر  ١

  ک-پس از نيمروز. ح ٣ساعت اخبار  -٢٠١٢جوالی 
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   ٢ برگ ٢١/ ٠٧
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 در تيراندازی در يک بارنفر ١٧روز پيش (سه روز پيش از حادثه اورورا کلورادو) در توسکالوسا در ايالت آالباما چند 
  .مجروح شده اند

يراندازی در دور ايالت دلوار در يک مسابقه فوتبال ھفته پيش از آن سه نفر کشته و دو نفر مجروح باقيمانده يک تيک 
   بوده است.

ھمان در بيشتر از سالھای پيش بوده است.  درصد ۵٠ميزان قتل با اسلحه  ٢٠١٢شيکاگو، ايالت ايلينويز، در جون در 
نفر زخمی جدی داشته است که برخی حالشان بسيار وخيم بوده است.  ١٣کشته و  ٢٠شھر سه حادثه تيراندازی حد اقل 

ته شده ھا در شھر ھای ميانه آمريکا بيشتر از تعداد کشته شده ھای سربازان تعداد کش ٢٠١٢به امروز در سال تا 
  در افغانستان بوده است.» عدهبه اصطالح القا«آمريکايی بدست 

است که تعداد زيادی را زخمی و کشته است که نيويورک شليک شده » کويين«گلوله در  ۶١اوايل ماه جوالی حد اقل در 
  اند. در بين آنھا بچه ھا ھم بوده 

مورد تيراندازی را در اين شش ماه سال  ٧٣٠که روزنامه وال استريت جورنال گزارش داده است پليس نيويورک آنطور 
  درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. ١٢که  گزارش کرده است

کشيش تاھارکا رابينسون که بنيانگزار جامعه ضد تروريسم   -ھا بيشتر ھدف اين تيراندازی ھا قرار ميگيرندبچه 
نيويورک گفته است تيراندازی ھايی که به کشتار جمعی دست می زند ھر » ون پستھافينگت«بروکلين است به روزنامه 
گلوله ھا آنجا که بچه ھا بازی ميکنند سرازير می شود، اگر شاھد اين ھستيم که افشانی از «ھفته افزايش پيدا ميکند. 

  » يک چيزناجور وخطرناکی در جريان است
  ک اضافه شده است.- اين برگ از سوی حمطالب 


