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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
   پروفسور ميشل شوسودوسکی:يسندهنو

   حميد محوی :برگردان از
  ٢٠١٣ جنوری ٢۴

  

  :تروريسم با چھرۀ انسانی 
  ئیامريکاتاريخ اسکادران مرگ 

 

  )در تحليل وضعيت عراق و سوريه( ناتو –ی، جنگ اياالت متحده ئشريت، تحريف رسانه جنايت عليه ب: موضوع 

  

  اسکادران مرگ در سالوادور: تصوير

تاريخ قتل ھدف گيری . استخدام اسکادران مرگ مرتبط به برنامه ای تنظيم شده توسط ارتش و خدمات آگاھی است

 تاريخی طوالنی و امريکايگادھای تروريست توسط اياالت متحدۀ شده و به ھمچنين تأمين مالی و پشتيبانی سّری از بر

  .مرگبار را در بر می گيرد که منشأ آن به جنگ ويتنام باز می گردد

روياروئی می کند، ريشه ھای تاريخی ) خود برگزيده( »ارتش آزاد سوريه«در حالی که نيروھای دولتی ھمچنان عليه 

  . گرددء افشاخشونتباری انجاميده است، بايد کامالً جنگ سّری غرب در سوريه که به جنايات 

، اياالت متحده و ھم پيمانانش برای ايجاد اسکادران مرگ و نفوذ دادن بريگادھای تروريست به ٢٠١١ چاز آغاز مار

برنامۀ سربازگيری و آموزش بريگادھای تروريست ھمزمان در عراق و در سوريه بر اساس . دقت طرح ريزی کردند

 گذاشته شد، يعنی شيوه ای که ءبرای ارتکاب به کشتار به اجرا» الگوئی تروريست«، »زينش سالوادورگ«الگوی 

  .ی مرکزی آزمون خود را پس داده بودامريکاپيش از اين توسط اسکادران مرگ به پشتيبانی اياالت متحده در 
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 نفر را ٧٥٠٠٠امی به کار بسته شد و تقريبا  در سالوادور عليه قدرتمندترين مقاومتھا عليه ديکتار نظءاين گزينش ابتدا

  .به کام مرگ کشيد

آموزش و تشکل اسکادران مرگ در سوريه با الھام از تاريخ تجربيات بريگادھای تروريست به پشتيبانی اياالت متحده 

  .به ابتکار پنتاگون تحقق يافت» ضد شورش«در عراق، در چھار چوب برنامۀ 

  

  ايجاد اسکادران مرگ در عراق

  

 در چھار ٢٠٠٥- ٢٠٠٤سربازگيری برای خدمت در اسکادران ھای مرگ در عراق به پشتيبانی اياالت متحده به سال 

صورت گرفت که توسط وزارت ) تصوير باال(جان نگروپونتی چوب طرح پيشنھادی به مديريت سفير اياالت متحده 

  . به بغداد گسيل شده بود٢٠٠٤ جونامور خارجه در 

 ، نگروپونتی نقش مھمی ١٩٨٥ تا ١٩٨١در مقام سفير در ھندوراس از سال . بود»  چنين وضعيتیمرد«نگروپونت 

در پشتيبانی و نظارت بر مزدوران نيکاراگوئه که در ھندوراس مستقر شده بودند، و نظارت بر اسکادران ھای مرگ 

ومت نظامی ھندوراس يکی از در حکومت ژنرال گوستاو آلوارز مارتينز، حک«. در ارتش ھندوراس به عھده داشت

طی . متحدان نزديک ريگان بود و دھھا مخالف سياسی را از طريق اسکادران ھای مرگ سنتی از بين می برد

  :، واشينگتن اعالم کرد که  می خواھد٢٠٠٥ جنوری

ه عليه ر ستراتژيک با الھام از مبارزۀ اياالت متحدييدر تغ] مقاومت[برای ھدف قراردادن رؤسای شورشی عراق «

 سال پيش، ازبين  مبارزان کرد و شيعه گروه ھای کوماندوئی ايجاد ٢٠ی مرکزی در امريکاچريکھای چپ گرای 

  » .کند

، نيروھای اياالت متحده و عراق برای به قتل رساندن رؤسای شورشی، حتی به »گزينش سالوادوری«تا به مدد 

  [...] پنھان شده اند، فرستاده شوند سوريه، و به مکانھائی که تصور می کردند برخی از آنھا

  .کوماندوھا معامله خواھند شد و يا احتماال به شکل مخفی باقی خواھند ماند

ی مرکزی ھمواره برای بسياری از مردم دردناک بوده و چھرۀ امريکادر » اسکادران مرگ«در حال حاضر، تجربۀ 

  .اياالت متحده را در منطقه آلوده ساخته است

تشکل ساخت تا رؤسای م  از نيروھای ناسيوناليست رائی دولت ريگان بودجه آزاد کرد و گروھھادر آن دوران،

  [...]شورشيان سالوادوری و طرفدارانشان را خنثی سازند 

  به عنوان سفير در ھندوراس  در خط ١٩٨٥- ١٩٨١جان نگروپونتی، سفير اياالت متحده در بغداد، در آن دوران 

ی التين در آن دوران بود امريکاکادرانھای مرگ جلوه گاه خشونت خاص جھان سياست اس. مقدم چنين طرحی بود

[...]  
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اين مزدوران در .  دولت ريگان مزدوران نيکاراگوئه را آموزش می داد و تأمين مالی می کرد١٩٨٠در آغاز سالھای 

بودجۀ تدارکات تجھيزات . وئه بودھندوراس مستقر بودند و ھدف از تشکيل آنھا براندازی رژيم ساندينيست در نيکاراگ

ئی به ايران تھيه می شد، يعنی ھمان رسوائی که موجب امريکاسربازان مزدور از طريق فروش اسلحۀ غير مجاز 

   .سرنگونی ريگان شد

م که ھدف اصلی از مأموريتھا قتل ئيمشکل بتوانيم بگو[...]. ادامۀ ھمين الگو بود [...] ھدف طرح پنتاگون در عراق، 

تمام مأموريتھا در سوريه احتماال توسط نيروھای . رشيان و يا ربودن آنھا برای بازجوئی انجام می گرفته استشو

  .ويژۀ اياالت متحده صورت می گرفته است

به عھده داشته ) سی آی ا(وليت چنين برنامه ای را پنتاگون يا مرکز خدمات اطالعاتی ؤن حال نمی دانيم مسدر عي

ات سّری معموال توسط سی ای آ به شکل مستقل از دولت انجام گرفته است تا به مقامات رسمی اين نوع عملي. است

  .اجازۀ دھد که در مورد آن اظھار بی اطالعی کنند

حذف شورشيان اعالم شده بود، ولی بريگادھای تروريست » گزينش سالوادوری در عراق«اگر چه ھدف از تشکيل 

تارھای پی در پی بين شھروندان مبادرت می کردند تا با چنين ترفندی به خشونت به پدرخواندگی اياالت متحده به کش

 ھای القاعده در عراق نظارت داشتند که اھداف واحد روی ٦ ام آی - و–سی آی ا . بين گروه ھای مذھبی دامن بزنند

اسکادرانھای . ساندندن شده ای را عليه جمعيت شيعه مذھب مورد اصابت قرار داده و افرادی را به قتل می رييتع

  .مرگ در نيروھای ويژۀ اياالت متحده حل شده بودند و مشاورت دريافت می کردند

 عضو ٢٠٠٥-٢٠٠٤ به عنوان سفير اياالت متحده به سوريه فرستاده شد، بين سالھای ، که بعداً رابرت استفان فورد

به شھر شيعه مذھب نجف که پايگاه  ه متحدبه عنوان نمايندۀ اياالت ٢٠٠٤ جنوری. گروه نگروپونتی در بغداد بود

 رابرت استفان فورد به عنوان مشاور وزير ٢٠٠٥ جنوری. ارتش مھدی بود فرستاده شد و با اين ارتش تماس گرفت

او تنھا به دايرۀ محدود نگروپونتی . ه،  به رياست جان نگروپونتی، برگزيده شدامور سياسی در سفارت اياالت متحد

پيش از آن که فورد به . در عراق بود) اسکادران مرگ(ه ھمکار سفير در اجرای طرح سالوادور تعلق نداشت، بلک

  .بغداد منتقل شود، بخشی از اين طرح را در نجف به انجام رسانده بود

 

نگروپونتی عمليات را از . جان نگروپونتی و رابرت استفان فورد مأمور استخدام اسکادران ھای مرگ در عراق بودند

ر خودش در سفارت اياالت متحده ھمآھنگ می کرد، و رابرت استفان فورد که زبان عربی و ترکی را به شکل دفت

منطقۀ « را در بيرون به عھده داشت و با مبارزان کرد و شيعه در خارج از ستراتژيکرايج حرف می زند وظايف 

  .تماسھائی برقرار می کرد» سبز

و يک نمايندۀ جوانتر از بخش سياسی، ) معاون فورد(ھنری انشرده، يعنی دو نمايندۀ ديگر در سفارت اياالت متح

گو با تعداد زيادی از عراقيان به انضمام  و با گفت« نقش مھمی در گروه نگروپونتی بازی کردند جفری بيلز

- ٢٠٠٢(لبانی اسفير سابق اياالت متحده در ).  مراجعه شود٢٠٠٧ چ مار٢٦در اين مورد به نيويورکر (» افراطيان
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 او به عنوان ٢٠١٠سال . ای کليدی در گروه نگروپونتی می باشدراکلن جفری يکی ديگر از شخصيتھ، جيمز ف)٢٠٠٤

  ).٢٠١٢-٢٠١٠(سفير اياالت متحده در عراق برگزيده شد 

ده نگروپونتی ھمزمان يکی از ھمکاران قديمی خود را که در اوج فعاليتھايش در ھندوراس با او بوده، وارد گروه کر

  :است ) بازنشسته(سرھنگ جيمز استيل بود، اين ھمکار قديمی 

ی مرکزی جيمز امريکا در ١٩٨٠نگروپونتی از مشاورت ھمکارش در سالھای » گزينش سالوادور«در چھار چوب 

استيل که به عنوان مشاور برای نيروھای امنيتی عراق برگزيده شده بود، .  سرھنگ بازنشسته برخوردار بود،استيل

و ارتش مھدی نظارت داشت که دو گروه از مھمترين شبھه نظاميان ) ١(انتخاب و آموزش اعضای سازمان بدربر 

نمی دانيم چنين امری از پيش . شيعه در عراق بودند، و اھدافشان رھبران و پشتيبانی از شبکه ھای مقاومت سّنی بود

ت و کنترل خارج شده و به نخستين علت مرگ و طراحی شده بود يا نه، ولی اسکادرانھای مرگ خيلی سريع از نظار

  .مير در عراق تبديل شدند

چه مواردی با نّيت قبلی انجام گرفته باشد يا نه، ھر روز، شمار افراد شکنجه شده و يا قطع عضو شده در خيابانھای 

و اين خشونت . دهبغداد،  موجبات آن را اسکادران مرگی فراھم آورده است که توسط جان نگروپونتی راه اندازی ش

ميان مذاھب مختلف را اياالت متحده دامن زده و به مصيبت جھنمی منتھی گرديده که امروز در عراق مشاھده می 

  .کنيم

  

د که طی آن ھزاران ول اجرای طرحی در سالوادور بوؤسرھنگ استيل مس«ن دنيس کوچينيچ، به گفتۀ نمايندۀ پارلما

سالوادوری يا به قتل رسيدند و يا ناپديد شدند، که اسقف اسکار رومرو و چھار مذھبی ديگر از اياالت متحده بين آنھا 

  .»بوده اند

شھرت » ليسوکوماندوی ويژۀ پ«از وقتی که سرھنگ استيل برای بغداد برگزيده شد، در يگان ضد شورش که به نام 

  . که مديريت آن را وزارتخانۀ  عراقی به عھده داشتداشت مشغول به کار شد

منتقل کرده است،  ) وولف بريگاد(ارتش اياالت متحده چندين زندانی را به بريگاد گرگھا «د می کنند که ئيگزارشاتی تأ

ً »که دومين لشگر مشھور کوماندوھای ويژۀ وزارت امور داخلی را تشکيل می دھد  تحت نظارت ، که مشخصا

  :يل بوده است سرھنگ است
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وقتی اعضای بريگاد گرگھا زندانيان را کتک می زدند و يا شکنجه می کردند، سربازان و مشاوران اياالت متحده «

کوماندوھای وزارت امور داخلی کتابخانۀ عمومی شھر سامره را به مرکز . »کنار می ماندند و ھيچ کاری نمی کردند

  .بازداشتگاه تبديل کرده بودند

 در زندانی که به شکل موقتی به ھمکاری مشاور ٢٠٠٥به سال ] از نيويورک تايمز[به توسط ماس در يک مصاح

نظامی اياالت متحده از بريگاد گرگھا بر پا کرده بودند، سرھنگ جيمز استيل به دليل صدای فرياد يک زندانی در 

رکوب شورش سالوادور به خدمت  به عنوان نخستين مشاور برای ساستيل احتماالً . بيرون حرفش را قطع می کند

  .گرفته شده بوده است

ليس قديمی شھر نيويورک و کرد، رئيس پءيک چھرۀ سرشناس ديگر که نقش مھمی در برنامۀ ضد شورش عراق ايفا

 ١٦، او به ٢٠٠٧سال ]. ليس بغداد نشان می دھدوعکس زير او را بين محافظانش در آکادمی پ[برنی کريک است 

  .بل دادگاه فدرال متھم شدمورد جنائی در مقا

  

 برای کمک به سازماندھی و آموزش نيروھای ٢٠٠٣ توسط دولت بوش در آغاز اشغال عراق به سال "برنی کريک"

، برنی کريک که در مقام وزير داخلی موقت ٢٠٠٣طی اقامت کوتاه مدت در سال . ليس عراق برگزيده شده بودوپ

ليس بريتانيائی او را ومشاوران پ. ليس عراق ايجاد کردوبطن نيروھای پفعاليت می کرد، يک سازمان تروريستی در 

  .ناميده بودند» ترميناتور بغداد«

. موجی سّری از قتل شھروندان و قتل ھدفمند آغاز شدبه مديريت نگروپونتی سفير اياالت متحده در عراق، 

ی و ھدف گيری شده ئقتل ھای زنجيره مھندسين، پزشکان، دانشمندان و روشنفکران از جمله اھداف اين موج از 

  .بودند

نويسنده و تحليلگر مسائل جغرافيای سياسی با دقت جناياتی را که در چھارچوب برنامۀ ضد شورش به ماکس فولر 

  .سرمايۀ اياالت متحده صورت گرفته مورد بررسی قرار داده است

در مناطق [...]  دھھا جسد با بی اعتنائی تمام مطرح گرديد،] ٢٠٠٥[ طی ماه می سال ءظھور اسکادرانھای مرگ ابتدا

تمام قربانيان دستبند داشته و چشمانشان با نوار پارچه بسته شده . حال خود رھا شده بوده غير مسکونی اطراف بغداد ب

عالوه بر اين چندين قربانی عالئمی روی جسدشان ديده . بوده و با شليک يک گلوله به ناحيۀ سر کشته شده بوده اند

  [...]شده که حاکی از شکنجه ھای بی رحمانه بوده است
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شواھد به اندازۀ کافی روشن بوده که انجمن پژوھشگران مسلمان، يک سازمان مھم سنی مذھب، بيانيه ای منتشر کرد 

ً )تيپ يا لشگر بدر(و طی آن نيروھای امنيت وابسته به وزارت امور داخلی و بريگاد بدر  بازوی نظامی ، که سابقا

عالوه بر اين انجمن . ول اين جنايات معرفی می کندؤعراق بوده را متھم و مسای عالی انقالب اسالمی در شور

  .پژوھشگران مسلمان وزارت امور داخلی را به تروريسم دولتی متھم می کند

بوده ليس و بريگاد گرگھا تحت نظارت برنامۀ ضد شورش اياالت متحده و وزارت امور داخلی عراق وکوماندوھای پ

  :است 

 به سرپرستی مستشاران باتجربه آموزش ديده و تحت نظارت سربازان قديمی اياالت متحده در پوليسکوماندوھای 

 ھای برگزيده و خيلی سّری نيروھای ويژۀ واحدبخش ضد شورش بوده اند، و از ھمان آغاز در عمليات مشترک با 

  .اياالت متحده شرکت داشته اند

 پوليسجيمز استيل، مأمور قديمی نيروھای ويژۀ اياالت متحده در آموزش و متشکل ساختن کوماندوھای ويژۀ [...] 

جيمز استيل پيش از آن که در اوج جنگ داخلی به سالوادور اعزام شود، نخستين . نقش مھمی به عھده داشته است

  .مأموريتھای نظامی اش را در ويتنام انجام داده بود

ئی است، و اين فرد ھمان فردی است که در مقام مشاور اصلی وزارت امريکاکاستيل يکی ديگر از مأموران استيون 

حساب می آمد را با پشت دست کنار زد و آن را ه امور داخلی، اتھامات سخت و مواردی که نقض حقوق بشر ب

  .قلمداد کرد» شايعه پراکنی و داستان پردازی«

ی التين کسب کرد، و به ويژه در رابطه با شکار اربابان امريکاکاستيل تجربۀ ذيقيمتی در ھمانند جيمز استيل، استيون 

  [...]١٩٩٠کوکائين، پابلو اسکوبار، در جنگ عليه مواد مخدر در کلومبيا طی سالھای 

ات و نقشۀ برنامه ريزی شدۀ استيون کاستل معنی دار است زيرا اين نوع مأموريت پشتيبانی برای جمع آوری اطالع 

 خاص دخالت اياالت متحده در برنامه ھای ضد شورش است و سر نخ راھنمای ثانوی برای قتل ،ايجاد  فھرست مرگ

  .نظر رسده ديوانه وار است که می تواند به شکل بی نظم و از ھم گسيخته ب

کند، و گواه بر نبود  رويداد مطابقت می ٢٠٠٥ با آنچه در عراق سال عام برنامه ريزی شده کامالً ھای اين نوع قتل 

 است که بر اساس نياز وزارت امور داخلی به نيروھای ويژه که قابليت پوليساطالعات ما دربارۀ کوماندوھای ويژۀ 

  .ضربتی داشته باشند ايجاد شده است

  به سکوی پرتاب ملی برای مرکز فرماندھی، کنترل، اطالعاتپوليسبا حفظ چنين نقشی، مرکز فرماندھی کوماندوئی 

  ).به نقل از ماکس فولر( و عمليات اطالعاتی اياالت متحده تبديل شد

زالمی خليل  توسط جانشينش، سفير اياالت متحده ٢٠٠٥کارھای مقدماتی انجام شده تحت نظارت نگروپونتی در سال 

 اياالت متحده   در مقام سفير٢٠٠٦رابرت استفان فورد تداوم اين طرح را پيش از آن که درسال . به کار بسته شدزاد 

  .٢٠٠٨به الجزائر فرستاده شود، و به ھمينگونه در بازگشت به بغداد در سال 

  

  دروس تجربی عراق: » مزدور گيری برای ارتش آزاد سوريه«عمليات 

به مديريت سفيراياالت متحده جان نگروپونتی به يک بار ديگر » سالوادور«نسخۀ دھشتناک عراق مطابق بر الگوی 

رابرت استفان فورد بی ھيچ ترديدی در . به کار بسته شد» ارتش آزاد سوريه«برای متشکل ساختن » گوال«به عنوان 

، شرکت ٢٠٠٨، در بازگشت به عراق به عنوان رئيس امور مشاورتی در سال )کنترا(اجرای طرح مزدوران سوری 

 .داشته است
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ھا، علوی ھا، شيعيان، کردھا، دروزھا و ھدفی که بايد در سوريه پی گيری می کردند ايجاد اختالف بين سنی 

 با عراق متفاوت بود، ولی تشابھات پر رنگی در شيوۀ اجرای در حالی که وضعيت سوريه کامالً . مسيحيان بود

  .کشتارھا و خشونتھای اعمال شده ديده می شود

ست که از وجود گزارشی دربارۀ اعمال خشونت در شھر حمص در سوريه منتشر شده ا» در اشپيگل«در روزنامۀ 

روند سازماندھی شده در اجرای قتل عام و اعدام خارج از چھار چوب قانونی پرده برمی دارد که با آنچه توسط 

  .اسکادران ھای مرگ به پشتيبانی اياالت متحده در عراق انجام يافته تشابھاتی را نشان می دھد

» خيانتکاران«. تقسيم بندی می شدند» خيانتکار«و ) شيعه، علوی(» زندانی«در حمص، شھروندان دائما به عنوان 

سر می برند و با تروريسم ارتش ه شھروندان سنی مذھب ھستند که در مناطق شھری اشغال شده توسط شورشيان ب

  .آزاد سوريه مخالف بوده و مخالفت خودشان را نيز بيان می کنند

 نفر از مردان را اعدام کرده ايم، يعنی تقريبا ١٥٠ز ، ما کمی کمتر ا٢٠١١ابو رامی اعالم کرده است که از تابستان 

اگر ما « خيانتکار از آغاز جنبش اعدام شده اند ٢٥٠ تا ٢٠٠به گفتۀ ابو رامی، بين [...]  درصد از تمام زندانيان ٢٠

در (»م اعدام می کنييک فرد سنی را مشاھده کنيم که در حال جاسوسی است يا به انقالب خيانت می کند، او را فوراً 

  )٢٠١٢ چ مار٣٠اشپيگل، 

اسکادران ھای مرگ به . چنين طرحی، به برنامۀ مقدماتی نيازمند بود که عبارت است از استخدام و آموزش مزدوران

بخش مھمی از .  وارد سوريه شدند٢٠١١ چ سلفی لبنان و اردن از مرز جنوبی با اردن در اواسظ مارقطعاتانضمام 

  . انجام گرفته بود٢٠١١ جنورین رابرت استفان فورد به دمشق در کارھای مقدماتی پيش از رسيد

  

 ٢٠١١ جوالیآغاز ) سوريه(فورد در مقام سفير در حمات 

مناسبات ديپلماتيک پس از قتل رفيق حريری .  اعالم شده بود٢٠١٠انتخاب فورد به عنوان سفير در سوريه آغاز سال 

. ده بود، زيرا واشينگتن سوريه را در اين قتل مقصر می دانست بين اياالت متحده و سوريه قطع ش٢٠٠٥در سال 

  .فورد دو ماه پيش از آغاز شورش در دمشق مستقر شده بود

  

  ارتش آزاد سوريه
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ارتش آزادی سوريه و شعبه ھای مختلف » سالوادور عراقی«واشينگتن و ھم پيمانانش در سوريه از روی الگوی 

  . ايجاد کردند،وابسته به القاعدهتروريستی را مانند بريگاد النصر 

 اعالم شد، ولی استخدام و آموزش مزدوران خارجی خيلی پيش از ٢٠١١ جون دراگر چه ايجاد ارتش آزاد سوريه 

  .اين تاريخ آغاز شده است

رسانه ھای غربی آن را به عنوان بخشی از ارتش دولت . به داليل مختلف، ارتش آزاد سوريه، پردۀ استتار است

شمار سربازان فراری نه آنچنان زياد و آنچنان معنی دار . پا خاسته انده  معرفی می کنند که عليه رژيم حاکم بسوريه

  .بودند که بتوانند ساختار نظامی منسجمی را با کارکردھای فرماندھی و کنترل تشکيل دھند

شبکه ای از بريگادھای تروريست، طريق اولی ه ب. ی را نيز تشکيل نمی دھدئارتش آزاد سوريه ساختار نظامی حرفه 

  .متشکل از چندين سلول شبھه نظامی را تشکيل می دھد که در نقاط مختلف کشور دست به عمليات می زند

ً . ديگر عمل می کنند ھر يک از اين سازمان ھا به شکل مستقل از يک  عملکرد فرماندھی و ارتش آزاد سوريه واقعا

گروه ھای مسلح شبھه نظامی توسط نيروھای ويژه و . ان را به عھده نداردکنترل بين بخش ھای مختلف شبھه نظامي

  .مأموران اطالعاتی اياالت متحده و ناتو نظارت می شوند و در رديف تشکالت تروريستی برگزيده شده ھستند

يتی با مھارت کافی، بسياری از آنھا کارمندان شرکت ھای خصوصی امن(نيروھای ويژه ای که در محل حضور دارند

.  فرماندھی ارتش و اطالعات اياالت متحده و ناتو و ھم پيمانان آنھا مانند ترکيه در تماس ھستندقطعاتدائما با ) ھستند

ترديدی وجود ندارد که اين نيروھای ويژه در حمالت طرح ريزی شده عليه ساختمان ھای دولتی و مراکز نظامی و 

  .غيره شرکت دارند

 ھستند که توسط اياالت متحده، ناتو، شورای ھمکاری خليج و ترکيه  استخدام شده و اسکادران ھای مرگ مزدورانی

) اس آ اس بريتانيائی و چتربازان فرانسوی(اسکادران ھای مرگ تحت نظارت نيروھای ويژۀ متفقين . آموزش ديده اند

گزارشاتی . اليت می کنندو شرکتھای خصوصی امنيتی نظامی ھستند که به شکل پيمانکاری برای ناتو و پنتاگون فع

 کارمند شرکتھای خصوصی امنيتی توسط دولت سوريه که در صفوف شورشيان ٣٠٠ تا ٢٠٠چند در مورد دستگيری 

  .بوده اند، اين موضوع را ثابت می کند

  

  جبھۀ النصر

سته به القاعده اين گروه واب. ول چندين حمله با بمب بوده که در رسانه ھا انعکاس وسيعی داشته استؤجبھۀ النصر مس

عمليات النصر، که به عنوان دشمن اياالت متحده . شھرت دارد» اپوزيسيون سوريه«و به عنوان ماھرترين گروه ھای 

نيز شناخت شده است و در فھرست تروريست ھا در وزارت امور خارجۀ اياالت متحده به ثبت رسيده، با اين وجود 

  .يکھای ترور و سامانه ھای نظامی اياالت متحده را نشان می دھدعالئم و نشانه ھای آموزش شبھه نظامی، تاکت

مشابه ) به شکل سّری توسط اياالت متحده و ناتو تأمين مالی شده است(نصر عليه شھروندان مرتکب شده لجناياتی که ا

  .ئی در عراق می باشدامريکاعمليات اسکادران ھای مرگ 
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سربازان قديمی سوريه در جنگ عراق وجود دارند که » جبھۀ النصر«در : ابو ادنان، رئيس النصر در حلب می گويد 

  .تجريباتشان در سوريه به ويژه برای بمب دست ساز مورد استفاده قرار می گيرد

 ً .  تشويق می شودمشابه آنچه در عراق بدان دامن زده شد، خشونت بين بخش ھای مختلف جامعه و پاکسازی قومی قويا

. مرگ به پشتيبانی اياالت متحده و ناتو جوامع علوی، شيعی و مسيحی را ھدف گرفتنددر سوريه، اسکادران ھای 

ی ھستند و بنگاه خبری واتيکان اين موضوع را ئجوامع علوی و مسيحی اھداف اصلی در برنامۀ قتل ھای زنجيره 

  .د کرده استئيتأ

محالت .  ماھھا طعمۀ آن شده استمسيحيان حلب قربانی مرگ و تخريب ناشی از جنگ بوده اند که شھر آنھا طی

 توسط شورشيان که عليه ارتش دولتی می جنگند، مورد حمله قرارگرفته و موجب مھاجرت شھروندان مسيحيان اخيراً 

  .شده است

به روی خانه ھا و «برخی گروه ھای خشن بين اپوزيسيون ھا، جائی که در عين حال جھاد طلبان نيز حضور دارند 

ً ه حيان تيراندازی می کنند تا آنھا را مجبور باماکن متعلق به مسي  اين اماکن را در اختيار بگيرند فرار ساخته تا متعاقبا

  ).٢٠١٢بر و اکت١٩آژانس خبری واتيکان، . گزارش مرتبط به پاکسازی قومی(

» ً . گيدن کنندمجبور به جنرا  عليه شھروندان دست به جنايت می زنند تا آنھا به گزارش اسقف، مبارزان سلفی دائما

ھا وقتی تروريست . افراط گرايان سنی فناتيک با افتخار تمام به ويژه عليه علوی ھا  به جنگ مقدس پرداخته اند

 را تا موسی برشمارد و دعائی را هنونی می شوند، از او می خواھند که شجرنامظجويای ھويت مذھبی فرد خاص و م

آژانس خبری (».صورت علوی ھا ھيچ شانسی برای زنده ماندن ندارنددر اين . بخواند که علوی ھا آن را نمی خوانند

  )٢٠١٢ جون ۴واتيکان، 

گزارشات متعدد سيل اسکادران ھای مرگ سلفی و وابستگان القاعده به سوريه را به پشتيبانی اخوان المسلمين از آغاز 

  .د می کندئي تأ٢٠١١ چشورش طی ماه مار

رھای خاورميانه و جھان اسالم  برای مبارزه در کنار شورشيان سوريه اردوی استخدام داوطلب مسلمان در کشو

ارتش ترکيه استقرار، آموزش داوطلبان را به عھده می گيرد و آنھا را به داخل خاک سوريه . سازماندھی شده است

  .ھدايت می کند

  

  شرکت ھای خصوصی امنيتی و استخدام مزدوران

 

 

يتی فعال در کشورھای خليج، استخدام و آموزش مزدوران را به عھده بر اساس گزارشات، شرکتھای خصوصی امن

  .دارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

اگرچه کار و فعاليت اين شرکتھای خصوصی تنھا به استخدام مزدور برای سوريه منحصر نمی شود، برخی 

  .گزارشات حاکی از ايجاد اردوی تمرين و آموزش در قطر و در امارات متحد عربی است

ک بل«که پيش از اين » ين سرويسدھم«، وتوسط » ارتش سّری در حال تشکل می باشديک«در شھر نظامی زايد، 

توافقات امارات متحدۀ عربی برای ايجاد اردوگاه نظامی به ھدف آموزش ). ٢(ناميده می شد ھدايت می شود» واتر

  .ريه و سوا ماه پيش از حمالت نظامی به ليبي٩ باز می گردد، يعنی ٢٠١٠ جوالیسربازان مزدور به 

بر اساس گزارشات اخير، شرکتھای خصوصی پيمانکار که توسط ناتو و پنتاگون به خدمت گرفته می شوند، در 

  ) :٣(يميائی شرکت دارندکو آموزش کاربرد سالح ھای » يسيوناپوز«آموزش اسکادران ھای مرگ بين 

اياالت :  به سی ان ان اعالم کردند که ٢٠١٢مبر  دس٩ ديپلمات عالی مقام، يکشنبه يکی از مقامات اياالت متحده و چند

ف  پيمان کاران را برای آموزش شورشيان سوريه به خدمت گرفته اند، ھد،متحده و برخی کشورھای اروپائی ھمپيمان

  .نام شرکتھای خصوصی را مطرح نکردند. يميائی در سوريه استکآنان امن سازی ذخيرۀ سالح ھای 

  

  :پی نوشت 

نه ھا خيلی از تيپ بدر يا لشگر بدر می گفتند که توسط جمھوری اسالمی ايران ايجاد شده زمانی در رسا: مترجم)١

. دراينجا می بينيم که در واقع چه کسانی آن را ايجاد کرده بودند و شايد ھم ھر دو با ھم ھمکاری می کرده اند. است

  .  و جمھوری اسالمی در عراق با ھم ھمکاری می کرده اندامريکايعنی 

  تولد ارتش سری برای مداخله در خاور ميانه و افريقا در امارات متحدۀ عربی .نليو دينوچیما) ٢

http ://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/90 

  ذارديميائی خود را به نمايش می گکآزمايشگاه سالح ھای . زاد سوريه ارتش آ )٣

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/327 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جنوری ٢٣

  ٢٠١٣ جنوری ١٧مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 

 

 

 

 


