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  حقوقدان -اميرفيض

تی از القاعده وگروھای تروريس آمريکاواستفاده  آمريکادرتحريرات سابقه به کرات به ارتباط بين القاعده و
ورھا درکش آمريکاکه سياست نفوذی مد آشد و براين نکته تاکيد که بنام لشگريان خدا معروفند اشاره 

ئی که مستلزم مخارج آمريکابکلی تغيير يافت وبجای اعزام نيروھای نظامی  اماززمان باراک اوبا
يف جھاد رابردوش دارند برای برھم زدن امنيت لازگروھای اسالمی که تک آمريکابسيارسنگين  است 

  .وان نمونه مانند سوريه وليبی وغيره ارائه شدومواردی نيز بعن ،دميکننھا استفاده آشورھا وتسلط برک

ن آشھودی درتائيد تحريرات سابقه شھادت داده اند که برای اصالت بخشيدن به  ھمين روزھا اکنون
  .تحريرات مورد استناد قرارميگيرد

ازدخالت  آمريکاعقب نشينی <  :گفت دراجالس جھانی اقتصاد داووس آمريکاجان کری وزيرخارجه 
  .>نرا افسانه خواندآ رد کرد و ان به ويژه خاورميانه رادرتحوالت جھ

برخی عالمت خودداری  ، به تعبيرکه مطلوب بوش بود آمريکانيروی نظامی ازاستفاده  آمريکاخودداری 
 آمريکاعقب نشينی <درحاليکه ھمانطور که جان کری گفته  ؛ازمداخله درامورکشورھاست آمريکا

فاه تغيير يافته وبجای است آمريکامنتھا کيفيت مداخله  >فسانه استيک ا اازسياست مداخله درامورکشورھ
   .ازنيروھای مستعد تروريستی درجھان استفاده  ميکند آمريکااز قوه نظامی 

 آمريکابا تائيد خبربسيارمھم  ھمين روزھا يک
منتشرشده که شاھدی ناب دراصالت دادن به تحريرات 

وھای با گر آمريکاسابقه دررابطه با ھمدستی 
   .تروريستی است

  شاهد اول 

اعالم  (جن ساکی) آمريکارجه سخنگوی وزارت خا
ماه می  ٢۵يکی ازحمله کنندگان انتحاری روز< :کرد

ئی بوده آمريکاادلب سوريه يک شھروند  درشھر
  .>است

 به گفته خانم جن ساکی حمله کننده بانام مستعار
 ر فلوريدا بزرگ شدهد ئی االصلآمريکا  ١ ابوھريره

ه ربوھريا عکسی که از آمريکاجرائد  .يت جبھه نصرت  وابسته به القاعده راداشته استو عضو بود

                                                            
1 - The man - who called himself 'Abu Hurayra Al-Amriki' - carried out one of four suicide attacks on May 25 in 
Syria's Idlib province. 

He is believed to have been fighting on behalf of Jabhat al-Nusra, Al Qaeda's affiliate attempting to oust the 
government of Syrian President Bashar Assad.  (HC from CNN) 
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 آمريکاوزارت امورخارجه منتشرکرده اند اورا جوانی با لباس مشکی خاص مردان القاعده نشان ميدھد 
    .فاش نکرده اند ائی مزبور ريکاآمرن کشور نام آجرائد  و

  واقعيت دراين شهادت عيني 

 وحضور وجود آمريکاکه بااين شھادت عينی به اثبات ميرسد اين است که القاعده درمھمترين موردی 
ه استفاد آمريکاعينی دارد وبه اين پرسش که چرا القاعده ھيچگاه ازکمربند انتحاری ومردان خود درخاک 

   .پاسخ قانع کننده ای ارائه ميدھد و نميکند، نکرده 

ميرود به سوريه وبعد درسوريه يک ساختمان  يا فلوريدا فرنيااينکه يکی ازمردان انتحاری القاعده ازکالي
ئی کافر ھمکيش مسلمان خودش آمريکاوبجای  انجام نميدھد آمريکارا منفجر ميکند چرا اين انفجاررادر

   .پليس امنيت ناظر است آمريکاپاسخش اين نيست که در  ؟رادرھزاران کيلومترفاصله منفجرميکند

ن  آ يا ھمهآپل بزرگ عبورميکرد  يل ازرویھزاراتومب ٢٠٠درجريان طغيان می سی سی پی ھرروز 
 ند وعمل ميک آمريکاپاسخش تائيد اين مھم است که القاعده بدستور ؟ دنداتومبيل ھا چک تروريستی ميش

 آمريکانيست وبرعکس درسوريه ودرھرکجاست که  آمريکاانجام عمليات انتحاری در آمريکادستور
  .بخواھد

 ٢ James Comey یم. جمزکوئی کمربندی به سوريه رفته استآمريکا نبايد  تصورکرد که فقط يک
اديه نی واتحآمريکادرچند ماه گذشته تعداد قابل توجھی ازشھروندان < :گفت آمريکاازمديران پليس فدرال 

   .اروپا به سوريه سفر کرده اند تا درسوريه بجنگند

ندان کشورش درعمليات نميداند که شھرو ،که درسوريه حضور اطالعاتی وسيعی دارد آمريکايا دولت آ
تروريستی درسوريه دخالت دارند؟ البته که ميدانند واين دانستن وممانعت نکردن بخشی ازھمان ھمکاری 

   .باالقاعده است

                                                            
2 James Comey said at a press conference in Washington on Friday that more and more people were 
going from the US and other countries to Syria so as to join the militants. 

از آمريکا به کشور ھايی ھمانند ر زياد تری از مردمانی رکنفرانس خبری در واشنگتن گفت شمای روز ناھيد شيد (آدينه) دمکويمز ج
  تا به گروه ھای شورشی بپيوندند.سوريه ميروند 

He said that the people who travel from the United States and other countries to fight in Syria may 
become radicalized. 

 بنياد گرا و ريشه گر گفت که مردمانی که از آمريکا به ديگر کشور ھا از جمله سوريه برای جنگيدن می روند شايد به ترتيبی و ا
  شده اند. )راديکاليزه(

Comey stated the situation is similar to that in Afghanistan during the 10-year Soviet occupation, adding 
that the issue poses a threat to the US national security since the hardcore militants could attempt to pull 
off another 9/11 in the US.  

ه است وضعيت مشابھی در افغانستان در ده سال اشغال روسيه وجود داشته است، و اينکه اين مورد خطر زيادی به امنيت افزودی موک
  ديگری در آمريکا بوجود آورند.  ٩١١ستيزه جويان سرسخت می توانند يسازد چرا که ملی آمريکا وارد م

آخر اين گفته در منابع خبری بخوبی نشان ميدھد القاعده که در راس آن بن الدن بوده است ساخته و پرداخته آمريکا می باشد بخش 
  ک از منابع خبری)-(ح مورد را تاييد می کند.فدرال آمريکا اين  و اين گفته پليس
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 ن کشورآشما خواننده محترم اين تحرير اگرقاصد باشيد که به سوريه برای شرکت درجنگھای داخلی 
  ؟ابسته بودن به سازمانی دراين خواست موفق شويدميتوانيد  بدون کمک وراھنمائی وو ياآ، برويد

به  اعزام ھا برای ئیآمريکاتی برای مھيا ساختن يا ميتوان تصورکرد که وجود چنين سازمان وتشکيالآ
؟ کشوری که حتی شنودھای ن دولت صورت پذيرباشدآگاھی آکشورھا برای عمليات تروريستی بدون 

   .حفظ تدابيربرای جلوگيری از فعاليت تروريستی مينامد نراآمردم جھان راھم کنترل ميکند ونام 

ھای  که ھمان تروريستبا دادن يک جايگاه رسمی  ديپلماتيکی  درواشنگتن به مخالفان اسد  آمريکا
، اصوال يک تعھد کرده نھا وتخصيص بودجهآوبارھا اعالم رسمی به کمک به  نصرت والقاعده ھستند

   .لی کمک نفری ھم بنمايدکه ضمن کمک ما ضمنی پيدا ميکند

درارتباط با ھواداری ازالقاعده درزندان قيطره مراکش زندانی نفر ٧٠٠بيش از< آمريکابنوشته جرائد 
ور زندانيان مزب آمريکاخيلی ساده ) درمراکش است آمريکازندان قيطره بزرگترين پايگاه نظامی ھستند (

   .دنقراراست عمل کند فرستاده شو آمريکابه القاعده تحويل ميدھد تا بھرکجا که  را

  شاهد دوم 

خبرگزاری شرق االوسط ازقول منابع روسی خبرداد  آمريکابموازات جريان اوکراين ودخالت غيرمستقيم 
راين اعزام شده اند ـــوريه به اوکــــتروريست طی ماه ھای فروردين وارديبھشت ازس ٣٠٠بيش از< که
نھا که ازگروھای نصرت وابسته به القاعده وساير گروھا ھستند تيراندازان ماھری ھستند که براحتی آ
  .>دم ميکشندآ

تحت فرمان  گروھای تروريستی درجھان امروز درست مانند يک سپاه مجھز به تمام وسائل جنگی
  .صادرشود کوچ ميکنند آمريکاا که دستورجقراردارند وبھرک آمريکادھی فرمان

  شاهد سوم 

ازافسران پليس اف بی آی   ٣» ل ادموندزبيس«گزارش 
باگروھای تند رو به تازگی  آمريکاومسئول مکاتبات 

درخصوص ھمکاری ھای بين واشنگتن وگروھای تروريستی 
ابقه ای کرده که نشان ميدھد اگريھای بی ســــمثل القاعده افش

، وزارت امورخارجه ، پنتاگونبن الدن وامين الظواھری با ناتو
سيا دربسياری ازحمالت تروريستی ھمکاری داشته  و آمريکا

ل ادموندز ترجمه مکاتبات بييکی ازماموريت ھای س د؛نا
    .واسناد گروھای تروريستی بوده است

                                                            
3 - Sibel Deniz Edmonds is a former Federal Bureau of Investigation translator and founder of the 
National Security Whistleblowers Coalition.  

  ائتالف خبرچينی امنيت ملی است.مترجم پيشين پليس فدرال آمريکا و بنيانگذار  زنددنيز ادموسيبل 

�  Born: 1970, Iran    زاده  ١٩٧٠ -  ايران    
�  Education: George Mason University, George Washington University 

  و دانشگاه جورج واشينگتن  جورج ميسوندانشگاه تحصيالت    
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 عمليات تروريستی در آمريکامده نشان ميدھد آسال بدست  ١١طالعات محرمانه که طی اادموندز گفت 
کرده وبن الدن وامين الظواھری تحت فرماندھی ي، تجھيز وحمايت ماسيای مرکزی رامديريت و قفقاز
  .وناتومسئول اجرائی عمليات بوده اند آمريکا

 تروريستی و با گروھای آمريکاازارتباط  ٢٠٠٢: اسناد اف بی آی طی سالھای ادموندز ھمچنين افزوده
 ره ازسوی وزارت خارجه وتخصيص بودجه به سازمان ھای غيردولتی وگچگونکی جلب موافقت کن

مجاھدين < :گفته بود١٩٨۵برژنسکی  درسال  .ھا درمنطقه دارد شرکتھا بمنظورحمايت مالی ازتروريست
  .>دندرنابودی امپراطوری شرفرستاده شده ا آمريکافرشتگانی ھستند که برای پشتيبانی از

به کشورھای  آمريکابرای تجاوز وتسلط  آمريکاامروز ھمان فرستادگان برای مبارزه باشر ابزار دست 
 حتی کشورھای اروپائی را ،فريقائی نيستندآواين کشورھای ديگر فقط کشورھای اسالمی و ،ديگراست

   .ھم شامل است

بمب گذاری وعمليات  ن کشور ھم اعالم داشتند کهآنخست وزيرسابق ايتاليا ورئيس ديوان کشور 
نام گرفت وبه حساب » گالديو«که عمليات  ١٩۵٠تروريستی درايتاليا وکشورھای ديگراروپا دردھه 

موجب و قلمداد کرده را مسئول ھا کمونيست ھا گذاشته شد بوسيله سيا وناتو انجام گرفت تا کمونيست
  .مقابله باکمونيست شوددر جلب حمايت مردم 

ھا ازسوريه وعراق به کشورھای اروپائی  شت تروريستگکه بازکارشناسان امور تروريستی عقيده دارند 
ازھمين تکفيری ھا وسلفی ھا  آمريکان کشورھا به مخاطره بيفتد يعنی آسبب خواھد شد که امنيت 

نھا استفاده خواھد آوردن اروپا وتسلط برآ رد ر برای ازپا       ُ ھای سرب   وانتحاری ھای کمربندی وتروريست
ن کردن کشورھای ام برای نا را ھا که تروريست آمريکااست برای کرد ودرحقيقت  سوريه پايگاھی 

   .اروپائی مھيا سازد

سازمان دھی دفتری بنام (درجريان تصرف افغانستان توسط شوروی  آمريکادرنوشته ای خواندم که 
وازاين طريق صدھا ھزارغيرافغانی راازکشورھای  ترتيب داد )داوطلبان اروپائی برای جھاد درافغانستان

 مھ فردا و ،ھمين دفترامروز نقش اعزام جنگجو به سوريه را ايفا ميکند .مختلف راھی افغانستان کرد
   .قرارخواھد گرفت آمريکاھای درخدمت منافع  ھمين دفترپايگاه اصلی حمايت ازتروريست

   

  

  

   

  

 


