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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ١٢
  

   داعشۀگری سنودن دربارءجديدترين افشا
 

ابوبکر  اين آژانس فاش کرد ۀبندی شد گر اسناد طبقهء و افشاامريکاادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنيت ملی 

 و سازمان امريکاھای امنيتی ميان سازمان اطالعات انگليس،   ھمکاریۀ، رھبر داعش ساخته و پرداختالبغدادی

  …است) موساد(جاسوسی رژيم صھيونيستی 

ی  ھمکاری اطالعاتۀ نتيجابوبکر البغدادی فاش کرد که امريکاگر معروف اسناد اطالعاتی ءادوارد سنودن، افشا

  .، انگليس و رژيم صھيونيستی استامريکا

 و امريکابه گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاری سومريه نيوز عراق، ادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنيت ملی 

ھای امنيتی  رھبر داعش ساخته و پرداخته ھمکاری، ابوبکر البغدادیبندی شده اين آژانس فاش کرد  گر اسناد طبقهءافشا

  .است) موساد( و سازمان جاسوسی رژيم صھيونيستی امريکاميان سازمان اطالعات انگليس، 

) داعش(ای به نام دولت اسالمی عراق و شام  ھمکاری ميان اين سه سازمان شرايط را برای ظھور پديده: وی گفت

  .فراھم کرد

ای تروريستی به نام داعش  ھای امنيتی و جاسوسی اين سه باعث شده تا شبکه ی ميان آژانس ھمکارسنودن ۀبنا به گفت

  . جذب افراد تندرو و افراطی از سراسر جھان را داشته باشدئیشکل بگيرد که توانا

 شده ءاجرا“  زنبورۀالن”ای از پيش طراحی شده با نام  به استناد مطالب فاش شده توسط سنودن اين طرح براساس نقشه

  .ھای پيشين سازمان اطالعات انگليس برای حمايت از اسرائيل بوده است است که از نقشه

ھا و   شده و براساس آن مقرر شده تا دينی جديد با نشانهءپيمان آن اجرا  و دو ھمامريکااين نقشه توسط آژانس امنيت ملی 

ز خصوصيات دين جديد اين است که ھرگونه تفکر ا.  احکام افراطی باشدۀنمادھای اسالمی شکل بگيرد که در بردارند

  .غير ھمسو يا مخالفی را برنتابد و از بين ببرد
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