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 ٢٠١٤ جنوری ٠٧

 »زير چشمان ما«

  القاعده پياده نظام ابدی در ارتش ناتو
آنکارا فعاالنه . وغان با القاعده عرصۀ سياسی ترکيه را مشوش ساختطيب ارد آشکار شدن مناسبات نخست وزير رجب

يری ميسان اين  از ديدگاه تی. ژی ناتو از عمليات تروريستی در سوريه پشتيبانی می کرده استيسترات در چھارچوب

 .می جنگند موضوع حاکی از خصوصيت تصنعی گروه ھای مسلحی است که عليه دولت و ملت سوريه

 ٢٠١٤ جنوری ٦| )سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

  

که در متشکل شدن آن  مقامات اياالت متحده از اعضای ناتو اعالم کردند که جنبش بين المللی جھاد طلبانی را تا کنون 

 طی آزاد سازی کويت عليه خود ١٩٩١اند، سال  پشتيبانی کرده) ١٩٧٩(در دوران جنگ عليه شوروی در افغانستان 

 .آنھا وارد عمل شدند

) ١٩٩٨(و سومالی   القاعده را در حمله به سفارت خانه ھای اياالت متحده در کنيا،متحده وابسته به ناتو مقامات اياالت

اظھار داشته اند که پس از مرگ رسمی اسامه بن  مبر متھم می دانند، ولی در عين حال سپت١١و به ھمين گونه در حملۀ 

با اين وجود گوئی .  و سوريه با آنھا ھمکاری داشته انداه در ليبيدوبار برخی از عناصر جھاد طلب) ٢٠١١(الدن 

 . خاتمه داده است٢٠١٢مبر  طی دسیاين ھمکاری ھای تاکتيک واشينگتن به

القاعده ھميشه عليه ھمان دشمنانی که اتحاد آتالنتيک تعيين کرده  : اين تعبير را نفی می کند  واقعيت امور در نتيجه،

 . بر مال شد، ترکيه را به لرزه درآوردوع يک بار ديگر در رسوائی ھائی که اخيراً موض جنگيده است، اين

در کنيا و تانزانيا  مريکاادانيم که بانکدار القاعده، ياسين القاضی که از تاريخ سوء قصد به سفارتخانه ھای  امروز می

 و نخست وزير فعلی ترکيه اسبق ديک چنی تحت تعقيب قرار دارد، يکی از دوستان شخصی نخست وزير) ١٩٩٨(

شواھد امر چنين بر می آيد که اين تروريست زندگی مجلل و گسترده  در عين حال از. رجب طيب اردوغان بوده است

. می کند به مجازات ھائی که اياالت متحده عليه او صادر کرده، با ھواپيمای شخصی نيز مسافرت ای داشته و با تمسخر

دومين فرودگاه استانبول، پس از  ھار بار با آقای اردوغان مالقات داشته است، او از چ٢٠١٢بر اين اساس، او سال 

 .ست وزيری قرار می گيردخد استقبال رئيس گارد نکند، مور قطع دوربين ھای مراقبتی و بی آن که از گمرکات عبور

را که در ی و دستگاه قضائی ترکيه که اين اطالعات را منتشر کردند و فرزندان چند نفر از وزيران ليسوبه گزارش پ

 ياسين - وزير از کار برکنار شدند   توسط نخست- بازداشت کردند٢٠١٣مبر  دس١٧اين امور دخالت داشتند روز 
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رف کردن صندوق ھای مالی و برای سيستم گسترده ای را برای منح و رجب طيب اردوغان) بانکدار القاعده(القاضی 

 .سوريه فراھم آورده بودند تأمين مالی القاعده در

اسلحه که برای  آشکار شدن اين بازی مضاعف شگفت آور، در نزديکی مرز سوريه يک کاميون انباشته از ھم زمان با

 يکی از آنھا اعتراف می کند که بازداشت شده، بين سه فرد. القاعده فرستاده شده بود توسط ژاندارمری ترکيه متوقف شد

تعلق داشته، و يکی ديگر از آنھا خود را ) اخوان المسلمين(مسلمان  برادران» بشر دوستانۀ «بار کاميون به انجمن 

دستگاه  ليس ووسرانجام، نخست وزير پ. معرفی کرده که در حال انجام مأموريتی سّری بوده است ليس مخفی ترکيهوپ

ھای اطالعات سّری ادامه يابد و  ظيفۀ شان باز می دارد و دستور می دھد که عمليات سرويسقضائی را از انجام و

 .کاميون و بار آن به راھشان ادامه دھند

کرده تا بتواند در  عين حال نشان می دھد که ترکيه برای تأمين مالی القاعده از ھويت ايرانی استفاده می تحقيقات در

از پيش » کنتراس- ايران«ناتو طی عمليات ،  برای ھدايت عمليات تروريستی در ايرانسوريه عمل کند و به ھمين گونه

متبانيان از بين محافل نزديک به رئيس جمھور قديمی رفسنجانی مانند شيخ  در تھران افرادی را در تبانی با خود داشت،

 .رياست جمھوری رسيده است  که امروز به روحانی بودند

، نظريۀ ٢ ت می پذيرد که مخالفان سياسی سوريه در تبعيد در روز پيش از گردھمآئی ژنوشرايطی صور اين وقايع در

در عراق و شام عوامل سرويس ھای  نظريه چنين است که جبھۀ النصرت و امارات اسالمی: تازه ای را مطرح کردند 

تنھا ارتش .  تکيه کنندمی شود تا مردم به رژيم سوريه مخفی سوريه ھستند که برای تشويش عمومی به کار برده

 سوريه است که اقتدار آن را باز شناسی می کند و برای نمايندگی آن در گردھمآئی برای مخالف، در نتيجه ارتش آزاد

 .صلح نيز ھيچ مشکلی ندارد

ه از القاعده ب را دعوت می کنند که تمام تحسين و تمجيدھائی را که ھمين مخالفان در تبعيد طی سه سال در نتيجه ما

ناتو را نيز در مورد عموميت دادن به  فراموشی بسپاريم، و به ھمين گونه سکوت دولت ھای عضوه عمل می آوردند ب

 .تروريسم در سوريه نديده بگيريم

تروريسم بين المللی بی  تالنتيک از پشتيبانی ھای خودشان ازابتوانيم بپذيريم که غالب رھبران اتحاديۀ  در نتيجه، اگر

 .تروريسم بين المللی بوده است ول اصلیؤيد به ھمچنين بپذيريم که ناتو مساند، بااطالع بوده 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ جنوری ٥

 


