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  شورشگران مورد حمايت
  

 
  

رای ۀ ويژۀ فرستاد)گزارش ويژه(برلين /تريپوليس/لندن اه ملل متحد ب ان ليبي صد جھادگراي ر، از سوء ق ارتين کلب ، م

رد ه در ب ن. جان سالم ب داي زارش نمودن ستان گ انه ھای انگل د.  را رس رادر سوء قصد کنن زارش ب ن گ ر اساس اي ۀ ب

ر مال المانمنچستر، ھاشم عابدی، در آغاز سال جاری مقدمات قتل اين ديپلمات  ه وقت ب ه ب ود ک وده ب راھم نم ی را ف

ار  تن گشت و نيز برادر او از محيطی د٢٢ منچستر که موجب کشته شدن ۀسوء قصد کنند. گشت  سرچشمه می ليبي

رای ١٩٩٠ ۀکه يک سازمان جھادگراست و در سال ھای دھ)  گمال( ليبياگيرند موسوم به گروه مبارزان اسالمی   ب

د ان ب. سرنگونی قذافی به وجود آم ور آن زم روه مزب نه گ ی  خاطر اي ستان يعن ا و انگل ه دشمن مشترک آنھ ه علي ک

ا . فعاالنه ياری می شد)  ۶اِم آی (ی انگلستان قذافی مبارزه می نمود از جانب سازمان جاسوس ه آنھ ز ک انی ني در زم

ال( در قيام عليه قذافی شرکت جستند جھادگرايان ٢٠١١در سال  ان ه از جانب غرب ب)  گم وان شورشگر ھمچن عن
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غرب کارشناسان اخطار می دھند در آينده قيام کنندگان جھادگرای سوريه که امروزه از جانب . طرفراری می شدند

د ادر جنگ عليه دشمن مشترکشان که بش د ھمانن ز می توانن د ني ال(راالسد باشد مبارزه می کنن ان ب)  گم ه آن زم ه ک

بسياری از آنھا از جمله يکی از منشعبات . د بودند به عمليات تروريستی در اروپا رو کنندئيعنوان شورشگر مورد تأ

انبرای سرنگونی اسد از جانب متحدان نزديکشان از جمله ) دکه در سابق جبھة النصر بو(بھة الشمس جالقاعده،   الم

  .مرتب حمايت گشته اند

  

  ]افغانستان[ھندوکش جھاد در 

دی ۀ که به محيط آنھا سوء قصد کنند) گمال (ليبياگروه مبارزان اسالمی  شام عاب رادرش ھ دی و ب لمان عاب منچستر س

ده  بليبيائینندگان  از ميان بازگشت ک١٩٩٠ ۀمتعلق اند در نيمه اول دھ ان دھ. وجود آم ين ١٩٨٠ ۀدر پاي  و ٨٠٠ ب

تفاده می ليبيائی تن ١٠٠٠ ن اس ا از اي ان در آنج د؛ آن  به جھاد عليه دولت افغانستان و حاميان شوری آنھا پيوسته بودن

ی نمو ت م سليحات تقوي ال ت امی و ارس ات نظ ا تعليم ستان را ب دين افغان اتو مجاھ شورھای عضو ن ه ک د ک دکردن . دن

ی  ات مخف ازمان اطالع انس ی اِن دی (الم دين را ب) ب ز مجاھ وده ني ی نم ت م ستماتيک تقوي ور سي ی از ] ١. [ط يک

ه خودشان از جانب ليبيائیجنگندگان  ان ک دين افغ ا توسط مجاھ ه واحد آنھ ود، چگون  در افغانستان بعدھا گزارش نم

ه بوۀمردان سازمان سيا و نيروھای ويژ د انگليسی آموزش يافت يم يافتن د تعل ه گفت. دن ر آن ب ا جزوات ۀعالوه ب  او آنھ

  ]٢.[ميدانی نيروھای آنگليسی را در اختيار داشته اند

  

  جھاد در ليبيا

ال(گروه  ا) گم ناخت ھای نظامی و توان ر اساس ش دگان ئیب ائی ھای بازگشت کنن ستان در اواسط دھليبي  ۀ از افغان

اه از . ونی معمرالقذافی آغاز نمود فعاليت تروريسيتی شديدی را برای سرنگ١٩٩٠ ه گ اه ب آنان دراين زمينه دستکم گ

ستان  ان انگل ازمان جاسوسی آنزم ب س دن ب) ۶اِم آی (جان ان لن شتند؛ آن زم ی گ ت م ا ه حماي ستماتيک و ب طور سي

ود دام می نم ذافی اق ی اش )  ۶اِم آی . (استفاده از کليه امکانات برای سرنگونی ق ر اساس اطالعات داخل دھا ب ه بع ک

أموران .  طرح سوء قصد عليه قذافی بخوبی آگاه بوده استۀمستند گشتند در بار زارش يکی از م ه گ دستگاه مزبور ب

ه د۶مخفی اش برای انجام اين عمليات مبلغی  ار ال رقمی ب ال(ر را در اختي ود)  گم رار داده ب ر آن دولت . ق عالوه ب

ه  ان ب ستان در آن زم ال(انگل ازه داد س)  گم ااج ستان بئیاخت ھ رای ه  را در انگل ط ب ه فق ا را ن ه آنھ ود آورد ک وج

دگان داخل ۀانتشار بيانيه ھای خود بلکه در زمين رای جنگن الی ب ع آوری کمک م ا جم ازمان ھای لجستيک ليبي  و س

االن ] ٣.[قادر می ساخت ال(فع د)  گم اه يافتن دن و منچستر پناھگ ه در لن يش از ھم ا، رم. ب اران آنھ ضان يکی از ي

د١٩٩٣عابدی، پدرسلمان عابدی است که در سال  ستان رفت و در منچستر سکنا گزي لمان در سال .  به آنگل ا س آنج

ه در سال ھای پس از .  به دنيا آمد١٩٩۴ زود ک د اف ران ٢٠٠١اگر چه باي ن از رھب دين ت ال( چن در چارچوب )  گم

کشورھای عضو ناتو از سال ] ۴.[تحويل گشته بودند ليبياجنگ عليه ترور توسط سازمان سيا دستگير و به مأموران 

ه در نقش نيروھای )  گمال (ی خدمات اعضا٢٠١١ د، البت رار دادن رداری ق را برای نابود سازی قذافی مورد بھره ب

ران سابق . زمينی برای بمب افکن ھای خود ستان و از رھب دگان افغان ال(بدين نحو يکی از بازگشت کنن ام )  گم ه ن ب

.  نمود، مدتی به فرماھدھی نظامی تريپوليس منصوب گشتأ بالحاج که نقش مھمی در سرنگونی قذافی ايفعبدالحکيم

رھبری می کند و در نقش عامل قوی پشت پرده به لحاظ مالی عمل " الوطن" را موسوم به یوی اکنون حزبی سياسي

ذافی )  گمال( و سپس برای افغانستان در ءخالدالشريف نيز که ابتدا] ۵.[می نمايد ه ق رد و در جنگ علي مبارزه می ک
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اع  انيز شرکت داشت، آنگاه مدتی نقش معاون وزير دف تليبي ده گرف ر عھ االن .  را ب ال(يکی از فع در دستجات ) گم

دارس  ميليشيای جھادگرا که عليه قذافی جنگيده اند رمضان عابدی است و به طوری که گفته می شود در تعطيالت م

ار. گلستان دو پسر نوجوان او سلمان و ھشام نيز فعال بودندان ر در ب دی ۀھمين ام ان عاب  اشخاص ديگری از اطرافي

  ]۶. [ از جنگندگان منچستر سخن می رفتليبياعالوه بر آن آنزمان در . در منچستر صدق می کند

ار سادگی در ب رب ب يطۀدر غ ارزاتی  مح ران مب ال( رھب شان در )  گم انواده ھاي ذافی بو خ ه ق گ علي وان ه جن عن

شعابی از القاعده .  شورشيان سوريه نيز وجود داردۀھمين رويکرد در بار. شورشيان سخن می رود رای ان به ويژه ب

دی ] ٧[د می کرد ئيکه رمضان عابدی النصرة را تأ در حالی. نام النصرة و نيز حکومت اسالمیه ب تسلمان عاب  دول

ذافی در خدمت وزارت کشور رمضان . اسالمی را ترجيح می داد اپس از سرنگونی ق ادش ليبي ه جھ ود و ب ال ب  فع

ال(اما سلمان و ھشام به نيروھای حامی . ھمچنان در جوار غرب ادامه می داد د)  گم ان. پشت کردن ان  چن ه در پاي ک

تاد ژۀ ھفته گذشته به اطالع رسيده است در آغاز سال جاری ھشام قصد داشت فرس ان ۀ وي ل الم رای د متحی مل اب  ليبي

ستان ] ٨. [او به موقع فاش گشتۀ ماتين کلبر را به قتل رساند که نقش ه داخل انگل اد را ب سلمان اما تصميم گرفت جھ

الھا .  تن کشته شده اند٢٢انتقال دھد و اکنون با سوء قصد وی در منچستر  سی س أموران انگلي محيط جھادگرانی که م

د در گذاشته بودند رشد نمايد و يا حتا از  اآن حمايت نيز نمودند تا آنھا بتوانن ستان را ليبي  اھداف سياست خارجی انگل

  . شان عمل نموده استۀدنبال کنند بدينسان عليه ھمراھان گذشت

  

  در غرب خبر تازه ای نيست

ستا. روند ذکر شده امر تازه ای نيست اھير شوروی در افغان اد جم ه نيروھای اتح ن عثامه بن الدن نيز در جنگ علي

ودۀکه جھاد را عليه ھمراھان گذشت پيش از آن درت ھای غرب برخوردار ب د از حمايت ق ] ٩. [ خويش متوجه نماي

ی آن حمايت ابخشی از قيام کنندگان در سوريه در جنگ عليه دولت بش دان محل ا متح راالسد نيز که از جانب غرب ي

ا می  اسالدولتشده و تا اندازه ای تا امروز نيز حمايت می شوند به  ستی در اروپ ات تروي ه علي می پيوسته و دست ب

شته است(نظير آن را کارشناسان در مورد انشعاب القاعده موسوم به جبھة النصرة . زنند شام گ ة ال و ) که اکنون جبھ

د ه ] ١٠. [در جنگ بر سر حلب به لحاظ سياسی و تبليغاتی از حمايت دول غرب برخوردار بود، محتمل می دانن البت

انه ست اين جبھه مناطقی در حوالی ادلب واقع در شمال سوريه را که بممکن ا ا دراز -دست آورده است در بُعد مي  ي

ردازدمدت مجدداً  ازماندھی سوء قصد بپ و ] ١١. [ به نيروھای دولتی باخته، به فعاليت زيرزمينی روی آورد و به س

ا  ديگری خواھد بود برای اينۀاين نمون ه جانب خويش بازگشت داردکه عمليات ھای سياست خ أثير . رجی ب را ت زي

شان در ه  که غرب می کوشد برای کوبيدن دشمن بئیاتحادھا ه براي شی ک ه نق يم ب ه می بين ه ک وجود آورد، ھمانگون

  .نظر گرفته اند محدود نمی ماند
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