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  ع شفق: ازبرگردان 
  ٢٠١٧ جون ٠٢

  

  بمبگذار منچستر
 ! بوداغرب در سوريه و ليبي) نظامی( از محصوالت دخالت 

  

  :يادداشت مترجم

 جوان و نوجوان و والدين بی گناه ٢٢ ۀ کشتار وحشيانحمله جنايتبار تروريستی در منچستر در ھفته گذشته و

والن چنين ؤآنان خشم و نفرت تمام انسانھای آزاديخواه و مخالف تروريسم بنيادگرايان اسالمی را نسبت به مس

 نا امنی و وحشت را نه تنھا در شھر منچستر بلکه ھر چه بيشتر در سراسر ۀ ھولناکی برانگيخت و سايۀفاجع

  .جھان دامن زد

اين .  مطلب کوتاھی است که اخيراً در ھمين رابطه در منبع فوق انتشار يافته استۀآنچه در زير می آيد ترجم

   . جھت  اطالع خوانندگان و آگاھی آنان نسبت به نظراتی که در اين زمينه وجود دارد ترجمه شده استمطلب صرفاً 

*****  

مسايلی وجود دارند که مديا و سياستمداران غرب نمی خواھند  انتحاری در منچستر  انگلستان، ۀدر رابطه با حمل

 انتحاری در ۀی که در جريان يک حملئ بريتانياۀ سال٢٢بمبگذار " سلمان عابدی: "شما از آنھا آگاھی پيدا کنيد

منچستر نزديک به دو دوجين جوان و نوجوانی را که به کنسرت رفته بودند به قتل رسانيد، يکی از محصوالت 

مريکا و بريتانيا ادر سوريه توسط ) تغيير رژيم ھا" (رژيم چنج" و سياست ات سرنگون کردن قذافی در ليبيسياس

بود که خانواده اش در دوران حکومت سکوالر قذافی ، از ) راديکاليزه شده(سلمان عابدی يک ليبيائی افراطی . بود

" شورشی"وزشی نظامی به يک جنگجوی مسلح او بعدھا پس از سپری کردن دوره ھای آم.  فرار کرده بوداليبي

اين . مريکا و بريتانيا عليه رژيم سکوالر اسد می جنگيدا" رژيم چنج"تبديل شد که در سوريه در جھت سياست 

  . بزرگ بودۀمريکا و بريتانيا در خاور ميانامھاجم انتحاری، محصول مستقيم دخالت گری 

 ۀی ساکن در يک محلئ مھاجر ليبياۀعابدی که فرزند يک خانواد" لندن تلگراف"بر اساس اطالعات منتشر شده در 

 سفر کرده و تنھا چند ھفته از امسلمانان منچستر بود به دنبال سرنگونی حکومت معمر قذافی چندين بار به ليبي

 .     می گذشتاآخرين سفر وی به ليبي
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واع گروه ھای جھادی افراطی و غير قانونی و بريتانيا و متحدانشان، ان-مريکاا توسط اليبي" آزادی سازی"بعد از 

 بود ائیاين ليبي.  باز شده استا سرکوب شده به طور ناگھانی متوجه شدند که افسار آنھا برای عمليات در ليبيشديداً 

يات انتحاری مرگبار عليه شرکت  در ھمان جا ھم خود را برای انجام عملکه عابدی به آن باز گشت و احتماالً 

، نه ٢٠١١ در سال امريکا به ليبيا نظامی به رھبری ۀپيش از حمل. کنندگان کنسرت موزيک پاپ آماده و تجھيز کرد

حداقل فعاليت -  فعاليت نظامی االقاعده، نه داعش و نه ھيچ يک از گروه ھای تروريستی مرتبط با آنان در خاک ليبي

  .  نداشتند-نظامی مصون از مجازات

ی ھا ھشدار داد که در صورتی که حکومتش را سرنگون کنند، يکی از ئ به اروپا٢٠١١ سال جنوریخود قذافی در 

ی به چنين ئولی دولتھای اروپا. نتايج کارشان اين خواھد بود که اسالم گرايان افراطی به خود اروپا حمله کنند

 برای پرورش و رشد تروريستھای اسالمی و تروريسم به طور  بعد از قذافی به محلیاليبي. ھشداری توجه نکردند

کلی تبديل شد؛ از جمله به محل اصلی استخدام تروريستھای افراطی که در سوريه به جنگ جھادی عليه باز 

  . حکومت سکوالر بشار اسد بپردازند

 انگلستان و - مريکاار ی دخالتھای نظامی فاجعه بائدر وجود سلمان عابدی ما ھمزمان در ھم تنيدگی و ھمگرا

چرا که آنطور که معلوم شده، عابدی نه تنھا برای افراطی شدن . بينيم  و سوريه را میامتحدانشان در دو کشور ليبي

 سفر می کرد، بلکه او ھمچنين به سوريه سفر کرده بود تا در صفوف يکی او کسب آموزش ھای تروريستی به ليبي

مريکا و بريتانيا برای سرنگون کردن دولت اسد می اان جبھه ای بجنگد که در ھم" گروه ھای شورشی سوريه"از  

اما . ال را نمی دانيمؤآموزش نديده بود؟ ما جواب اين س) CIA( سازمان سياۀ او در يک برنامآيا احتماالً . جنگند

 .  چنين احتمالی وجود داردمسلماً 

دخالت  ران فرصت طلب خواھند گفت که تنھا راه حل،در حالی که جريان غالب بر وسايل ارتباط جمعی و سياستمدا

 مرگبار ۀوليت حملؤھر چه بيشتر غرب در خاورميانه می باشد، اما حقيقت عريان اين است که حداقل بخشی از مس

 و سوريه فشار آورده و اين سياست را مورد ترغيب امنچستر بر دوش کسانی است که برای دخالت غرب در ليبي

 .  قرار دادند

انگليس و متحدانشان سرنگون نشده بود، کمپ ھای آموزشی جھادگرايان - مريکااگر حکومت قذافی توسط ائتالف ا

مريکا اعليه دولت سوريه توسط " رژيم چنج"به ھمين گونه اگر سياست . وجود نمی آمدنده  باتروريست نيز در ليبي

 .القاعده و يا داعش ھم در سوريه نبود انگليس و متحدانشان اتخاذ نمی گشت ديگر خبری از انفجارھای -

 چنين ۀ گناه عابدی در ارتکاب به چنين جنايت شنيعی فکر می کنيد، عمل مداخله جويانی که فتيلۀزمانی که در بار

 آنھا نيز قرار ۀبه طور مساوی بر شان) اين جنايت(گناه .  فراموش نکنيد، نيزحريق خانمانسوزی را روشن کردند

 .   دارد

  ٢٠١٧ می ٢۵رخ ؤم" لوبال ريسرچسايت گ"

  

 

 

 


