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 Political سياسی

  
  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ می ٠۵
  

 C I A  مورانأم
 سال گذشته کمونيستھا را در سطح جھانی مفتضح، ايزوله، تضعيف، قتل عام و نابود ۶٠گالديو چيست و چگونه در 

 ه است؟کرد

ال مھم برای تمامی مبارزان راه آزادی ؤچند س! الھای خوب به معنی پيدا کردن نصف راه حل استؤمی گويند طرح س

 !ويژه کمونيستھاه و ب

طبقاتی در شرايطی که گالديو را بنيانگذاری و سازماندھی می ۀ بخش و مبارزئيتصوير جھان از آرايش نيروھای رھا 

 کردند چگونه بود؟

  می شد؟ءاجرا  در چه شرايطی ودر خدمت کدام اھداف واقعی ئی و ترورھای گالديو در کشورھای اروپاعمليات 

سای جمھور از وجود اين سازمانھای تروريستی ؤاگر ثابت شود که مھم ترين رھبران اروپا يعنی نخست وزيرھا و ر 

ترور می شدند،  "پرچم دروغين" زير ئی اروپافوق سری دولتی آگاه بودند و با آگاھی و حمايت آنھا شھروندان بی گناه

نام کمونيستھا و چپھا در رسانه ھا منتشر می کردند تا سرکوب ه و اين جنايتھا را با دروغ آگاھانه و برنامه ريزی شده ب

  دمکراسی غربی چه می توان گفت؟ۀ کمونيستھا را مشروعيت بخشند، در بارۀھمه جانب

 شود؟  توده ھا در اين موارد چگونه بررسی و ارزيابی میئیر تحميق و مغز شوقدرت و نقش رسانه ھای عمومی د 

   

 مھمترين ترورھای گالديو در خاک اروپا کدامند؟

...  در خاک اروپا اعتراف کردندگالديو سرانجام به ترورھا و فعاليت ١٩٩٢تا ١٩٩٠ رھبران اروپا در بين سالھایۀھم 

ر يير نام و تغيي از بين رفته يا با تغ گالديو از بين رفته است؟ آيا گالديو واقعاً ولی مدعی شدند بعد از فروپاشی شوروی

 ژيک تجديد سازماندھی شده است؟ياولويتھای سترات

چرا ناتو که سازمانی دفاعی بود و برای مقابله با تجاوز فرضی شوروی به اروپای غربی ساخته شده بود بعد از  

شدت تقويت شد و تبديل به سازمان جنگ افروز ه از بين نرفت که ھيچ، ب  شوروی،فروپاشی دشمن ايدئولوژيکشان يعنی

 دولتی در کشورھای متمدن و ۀ تئوری توطئه و ترورھا و جنايات سازمانده شدۀ طلب وتھاجمی شد؟ در بارهتوسع

 دمکراتيک چه می توان گفت؟

  : عبارتند ازگالديواھداف اعالم نشده ولی واقعی  

  ن کمونيستھانابود کرد:  يک
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آنھا را از احزاب چپ گريزان کرده و به ... ژی بی ثبات سازی و پاشيدن تخم ترس در ميان توده ھا تيبا انجام سترا:  دو

آغوش احزاب راست و ارتجاعی بيندازند که اولويت شماره يک اين احزاب نه آزادی و رفاه توده ھا بلکه مسائل امنيتی 

 !نام امنيت توده ھا از منافع خودشان دفاع می کننده  بسرمايه و سرمايه داران است که

 بر اروپا و جھان امريکارھبری ) ال اروپا يا جھان توسط کمونيستھاخطر اشغ( در جنگ با خطری که وجود ندارد :سه

  !را تضمين می کنند

 می برند؟ نقش ما الن خود پناهت مھمی که مطرح می شود اين است که مردم چرا گول می خورند و به آغوش قاسؤال

   از اين توطئه ھای جنايت کارانه چه می تواند باشد؟ئی و مشروعيت زداءجھت افشا

 می ٢٩٧ ۀ حسن مرتضوی صفحۀ ترجم»عصر نھايت ھا«مھمترين تاريخدان قرن بيستم در کتاب اريک ھابسباوم  

ترش دھد، ديگر انقالب جھانی  شوروی قصد دارد به ھر طريق ممکن نفوذ خويش را گسۀبا اين که روسي: " نويسد

در . بازگشت به سنت ھای انقالبی گذشته نيستۀبخشی از برنامه اش نيست و ھيچ چيز در شرايط داخلی آن کشور نشان

... بايد تفاوتھای بنيادی آنھا در نظر گرفته شود... لمان قبل از جنگ و خطر شوروی امروزاھر نوع مقايسه ميان خطر 

 !"لمانی ھاستاروسھا در ايجاد فاجعه ای ناگھانی کمتر از  خطر بنابراين، قطعاً 

  !١٩۴۶، از سفارت انگلستان در مسکو به وزارت امورخارجه لندن فرانکو رابرتز

اتحاد شوروی تمايل " چنان در موضع دفاعی قرار داشتند که حتی ... روسھا بعد از جنگ با وجود ويرانی ھمه جانبه

 در ١٩۴٧در سال " ...  .رت را در چين بگيرند، اما به ھر حال اين رويداد رخ دادچندانی نداشت که کمونيستھا قد

در ... گزارش ژدانف در مورد وضعيت جھان در کنفرانس بنيانگذاری کمينفرم کوچکترين اشاره ای به چين نشده است

که چيانکاشک   ھنگامی١٩۴٩ اپريلدر !...  نظير ھند و مصر و سوريه نوشته اندئی ھمدلی کشورھاۀکه در بار حالی

 در عقب نشينی به کانتون به او – تنھا فرد از کارکنان ديپلماتيک –پايتخت را در نانکينگ ترک کرد، سفير شوروی 

 اثر »عصر نھايتھا« کتاب ٣٠٠ص !" ی چين را اعالم کردئ تشکيل جمھوری توده شش ماه بعد مائو رسماً ! ملحق شد

  یايريک ھابسباوم، ترجمه حسن مرتضو

با اين آگاھی که مھمترين سياستمداران جھان غرب از ضعف توان تھاجمی روسيه داشتند چگونه می توان پذيرفت که  

 انگليس، بزرگترين ۶ – آی – و سازمان جاسوسی ام امريکا در ھمکاری با سازمان سيا از ئی کشورھای اروپاۀھم

 خطر جدی تجاوز و اشغال اروپای ۀخود به بھانارتش سری تروريستی رسمی و دولتی در جھان را در کشورھای 

 شوروی بودند تا کمونيستھای ۀ سال در آماده باش کامل منتظر حمل۶٠مدت ه و ب! غربی توسط روسھا نصب کرده اند

 را قتل عام کنند؟ تاريخ ھم اثبات کرد که شوروی ھرگز نه برنامه و نه امکان حمله و تجاوز و اشغال ئیاروپا

وقوع پيوسته آيا نمی توان گفت که ه با توجه به اين فاکتھای مستندی که پشت سر ماست و ب! را داشتکشورھای غربی 

 سال در شرايطی که فرياد می زدند تئوری توطئه در کشورھای دمکراتيک ۶٠ به مدت امريکارھبری ه غرب ب

قول لنين ھمانند ه ب رده اند؟ تاريخی را طراحی، سازماندھی و عملی کۀغيرممکن شده است بزرگترين تئوری توطئ

 که پشت شعارھا و فريادھای صلح طلبانه، جنگ جنايتکارانه را سازماندھی می کردند؟ کسانی

ثير اين آگاھی در نوع فعاليت افراد منفرد و سازمانھای چپ أژی آنھا چيست و تي ھنوز ھم فعال باشد ستراتگالديواگر  

 چه می تواند باشد؟

 امريکاو کشورھای دوست ... فريقا ای التين، آسيا، امريکاروپا فعال بوده؟ يا در ساير قاره ھا مثل  تنھا در اگالديوآيا 

 فعال بوده است؟ در مورد يونان و ترکيه ھزاران صفحه مدرک مستند گالديوشاخه ھای ... مثل يونان، ترکيه ، ايران 

  ولی در مورد ايران چرا ما ھيچ چيزی نشينيده ايم؟... کودتاھای نظامی و کشتار چپھا و کمونيستھا موجود است ۀ در بار
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 ی التين گالديو در شصت سال گذشته چه کرده است؟امريکادر 

 تنھا در خاک اروپای غربی و متمدن و دمکرات برای کشتار شھروندانی که تنھا جرمشان دگرانديشی و باور به گالديو

و !  انبار اسلحه در مکانھای مختلف برای روز مبادا پنھان کرده بودجامعه ای انسانی و سوسياليستی بوده بيش از صدھا

دار مبارزه برای مچنين جنايتکاران بی رحمی چگونه می توانند پرچ! ران کادر تروريست تربيت کرده بودابيش از ھز

  دمکراسی و حقوق بشر در سطح جھانی باشند؟

طور ه بارھا ب! انجام پذيرفته نه در خفا...  سوپرمارکتھا در وسط شھرھا، ايستگاه مرکزی قطارھا،گالديوترورھای  

 اين ۀتصادفی شھروندان در جنگلھای اطراف شھرشان انبارھای اسلحه پيدا کرده اند و در رسانه ھای عمومی در بار

مواره ھ!  حقيقت نشده استۀراز عجيب که انبار اسلحه پيدا شده نوشته اند ولی ھرگز پيگيری الزم برای رسيدن به ريش

!...  فوق سری استألۀليس محلی دستور داده اند که تحقيقات را متوقف کنيد زيرا اين يک مسواز باالترين مقامھا به پ

اشاره شده و ... رالھای ارتش و جن و ء در سطح وزرائیبارھا به وجود ارتشی مافوق سری در درون کشورھای اروپا

من !  و تحقيقات ادامه نيافته !...وليت برکنار شده اندؤصدا از کار و مسين افراد بی سرو به مطبوعات راه يافته ولی ا

چگونه توانسته اند رازی به اين ...  مورد مھم از اين اعترافات به وجود ارتش مخفی را ثبت کرده ام١٩در تحقيقاتم 

 بزرگی و آشکاری را در اين مدت طوالنی پنھان نگھدارند؟

 و موساد که به مدت بيش ۶ آی –ريست دولتی تربيت شده توسط سازمان سيا و ام چگونه ممکن است ده ھا ھزار ترو 

از نيم قرن در اورپا عمليات تروريستی انجام داده اند و شھروندان زيادی را به خاک و خون کشيده اند ولی در ھيچ 

در کش يافته که مشمول دادگاھی محکوم نشده اند؟ و پيگيری خيلی از پرونده ھا با وجود ھزاران مدرک مستند آنق

 مرورزمان و فراموشی عمدی شده است؟

 و موساد ۶ – آی – مکتب سازمان سيا و ام ۀ پرورش يافتچرا به خاطر پيدا کردن چند تروريست مسلمان که اساساً  

 ئیھاولی تروريست ...  حاضر ھستند چندين کشور را بمباران و با خاک يکسان کنند امريکانيروھای ناتو و  ...ھستند

که در خاک اروپا صد ھا شھروند بيگناه را کشته اند به کمک سازمان سيا و دولتھای اروپائی برای جلوگيری از محکوم 

 دنبالشان نمی گردد؟ه و ھنوز کسی ب...  فراری داده شده اند؟ جاپانفريقای جنوبی و اشدن به کشورھای 

ممکن شده و در سکوت مطلق عشاق سينه چاک دمکراسی چرا پيگيری اين پرونده ھای تروريستی درخاک اروپا غير 

 و حقوق بشر، مدفون شده است؟

عھده داشتند به جامعه معرفی نشدند؟ چرا ه  که فرماندھی اين جنايتکاران را بگالديوکدام از رھبران تروريست  چرا ھيچ

تور تعقيب و محاکمه و مجازات اروپائی، ھيچ کشوری دس -ئی امريکابعد از اعتراف به وجود اين سازمان تروريستی 

 نکرد؟ آيا ضد کمونيست بودن کافی است که جنايت کارترين ء ليست تروريستھای خود را افشا ...که سھل است

   قرار دھد؟امريکااروپا و " متمدن ودمکرات و قانون پرست"تروريستھا را تطھير کند و در پناه حمايت دولتھای 

 عمليات تروريستی، بخش بودجه و حمايت مالی، بخش ئی، برنامه ريزی، بخش اجرا ساختار فرماندھیۀچرا ما در بار 

 چيزی نمی دانيم؟ ... گالديو جمعیتدارکات و سازندگان بمبھای انفجاری و سالحھای کشتار

ر  با يک اعتراف سطحی به وجود اين سازمان تروريستی دولتی دامريکاآيا تمامی شواھد دال بر اين نيست که اروپا و  

 خود در سطح جھان ۀ بتواند در ابعاد بسيار بغرنجتر به حرکات جنايتکارانگالديواروپا به چشم جھانيان خاک پاشيدند تا 

 ادامه دھد؟

   

 نقش گالديو در ترور نخست وزيرھا و رھبران نافرمان و کودتاھای نظامی و در سالھای گذشته کدامست؟
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يتاليا بوده، او به اين نتيجه رسيده بود که تنھا شرط ايجاد يک دولت  کسی است که پنج دوره نخست وزير اآلدومورو

طبيعی است که اين امر کابوس جنايتکاران ضد . قوی و پايدار در ايتاليا ھمکاری با حزب کمونيست ايتاليا است

تھامات و  سيل اامريکابالفاصله از طرف دستگاه تبليغاتی .  بودامريکاکمونيست حاکم بر دستگاه سرکوب دولتی 

به دليل اين جرم نابخشودنی !... و او را خطرناکتر از سالوادور آلنده ناميدند تھديدات بی پايان عليه آلدومور شروع شد 

 روز اسارت و تحت فشار قرار ۵۴يعنی تشکيل يک دولت پايدار با ھمکاری کمونيستھا، توسط گالديو ربوده شد بعد از 

 رسمی پارلمان ايتاليا و اروپا جھت ايجاد ۀچرا ناتو و سازمان سيا به نام...ختندجسدش را در خيابان اندا... گرفتن

پيوندد که وقوع به  ترور سازمان سيا ھنوز ھم جواب نمی دھد؟ آيا چيزی مھمتر از اين می تواند بۀ در پروندئیروشنا

له در قلب أداند چرا اين مسچ کس نمی خواھد ب را بربايند و بکشند و ھيئیمھم ترين نخست وزير يک کشور اروپا

  دمکراسی جھان اتفاق افتاده است؟

 ترکيه اتفاق گالديودست ه  رئيس جمھور اسبق ترکيه بتورگوت اوزالدھد مرگ  مدارک زيادی ھست که نشان می 

 را به خاطر کوچکترين نافرمانی اينگونه مجازات می کند می امريکا رھبران اروپا يا دوست گالديواگر !...افتاده است

 توانيد تصور کنيد با رھبران نا فرمان جھان سوم يا انقالبيونش چگونه برخورد کردند و خواھند کرد؟

چند نفر از آنھا ھنوز ھم زنده .  تجاوز کردندازييلندی در اندونا ھا به تعدادی از زنان ھجاپانیدر جنگ دوم جھانی  

 می خواھند که به اين جنايت خود اعتراف کند و مھتر از آن جاپانلنديھا از دولت استند در ھر فرصت ممکن ھھ

 غرامت ضربات وارد شده بر جسم و روان اين افراد را بپردازد؟

 شھر  در ايتاليا با انفجاری مھيب در ايستگاه مرکزی١٩٨٠ در سال گالديو سال بعد تنھا در يک عمليات تروريستی ٣۵ 

ی به اين عظمت آنھم در قص العضو شد چرا جنايت تروريستي نفر کشته شد و بيش از دويست نفر زخمی و نا٨۵بولونيا 

  انجام شده مورد پيگرد قرار نمی گيرد؟ئیخاک يک کشور دمکراتيک و متمدن اروپا

 اروپا و ساير نقاط جھان شده  يکی از مھمترين داليلی می باشد که موجب نابودی احزاب چپ درگالديوفعاليت ھای  

کدام از احزاب و سازمانھای چپ و کمونيست در اين باره   اساسی برای کمونيستھا اين است چرا ھيچسؤال! است

 ۀويژه سازمانھای چپ ايران در باره ب!  چپھا در اين مورد نکرده اندیدی نکرده اند؟ ھيچ کار سيستماتيکتحقيقات ج

چرا سازمانھای ! که دراين مورد تحقيقات جدی کرده باشند نشنيده اند تا چه رسد به اين ھيچ چيزی گالديوارتش سری 

 و کشورھای اروپا امريکا جنايات ۀ تروريستھای دولتی، کمپين جھانی در باری حيثيت خود و افشاۀچپ برای اعاد

طئه ھای سازماندھی شده ھنوز ھم راه نمی اندازند؟ عمليات زير پرچم دروغين و توه درکشتار شھروندان بی گناه خود ب

 !...ادامه دارد... در اکثر نقاط سوزان جھان مانند اوکراين و سوريه و خاورميانه و آسيای مرکزی و قفقاز و 

در پرتو اين آگاھی آيا بازبينی حوادث مھم نيم قرن اخير ايران ضروری نيست؟ آيا اين آگاھی نور جديد به تمامی  

 تمامی نيروھای مترقی ملی مذھبی ۀی در زمان شاه و خمينی نمی اندازد؟ و ھمينطور به پروندپرونده ھای کمونيست کش

 ...که خواھان ايرانی مستقل و آباد و آزاد بودند؟ 

چرا امپرياليستھا می توانند دروغ خودشان را به پيش ببرند و به نام منافع قربانيانشان جابزنند ولی ما نمی توانيم حقيقت 

 خودمان به پيش ببريم؟ چرا قربانيان اين نظام به آغوش ھارترين جناح ئیتقيم قربانيان را در جھت رھاو منافع مس

  امپريالستی يعنی راستھای افراطی و نئوليبرالھا پناه می برند؟

  

 و شرکای غربی اش امريکا امپراتوری ۀروسيه يا چين يا ھر دولت مخالف سلط...  و انگليس امريکااگر به جای  

   و غرب چگونه بود؟امريکا عکس العمل ،ی از اين ترورھا را در اروپا انجام داده بودنديک
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سوی اھداف ه چرا اين جنايتکاران می توانند گذشته که سھل است برای اينده ھم مدل سازی کنند و با دقت بسيار باال ب 

سيستماتيک مطالعه، درک و ھظم طور ه ولی ما حتی بعد از گذشت شصت سال ھنوز گذشته را ب! خود حرکت کنند

  ی با مشکالت آينده؟ئ جدی و ريشه ۀنکرده ايم تا چه رسد به مدل سازی و مبارز

ژيست ھای تاريخ نظامی است در کتاب ي که در قرن پنجم قبل از ميالد می زيسته و يکی از بزرگترين ستراتسون تزو 

 :ھنر جنگيدن می گويد

 و نابودی ءاين فلسفۀ احيا.  مرگ وزندگی استۀاين پاي. شورداری استاين مھمترين مھارت ک.اين جنگ است «

  .را خوب بدانی بايد که آن. است

اگر خودت رابشناسی و دشمنت را نشناسی؛ . در امانی در ھر نبردی  اگر خودت و دشمنت رابشناسی؛: مئيگو مامی

پس در ھر نبردی، شکست   را بشناسی؛اگر نه خود و نه دشمنت. برای رسيدن به ھر پيروزی، شکستی خواھی خورد

   »خواھی خورد

آموزند،  گويند كه به كمك تجربه می ھا می احمق«: ژ معروف انگليسی در جنگ دوم جھانی می گويدي، ستراتليدل ھارت 

 ».برداری نمايم  ديگران بھرهۀدھم از تجرب من ترجيح می

به اصطالح منطفی، جنگ را امکان ناپذير می پندارند داليل ه که در خواب خوشخيالی ب  برای کسانیالوين تافلر 

شايد شما به جنگ  : " جنگھای قرن بيست و يکم، با اين جمله از تروتسکی به پايان می رساندۀکتابش را در بار

 ه".مند است ای نداشته باشيد، اما جنگ به شما عالقه عالقه

   

 قھا چيست؟ بخش خلئیتاثير اين بحثھا برای سازماندھی مبارزات رھا

 و جواب سؤال، مذاکره ديگر جوابی پيدا کنند بھتر است در جلسات سؤالھا و صدھا سؤالکه می خواھند به اين  کسانی 

 .در پالتاک شرکت کنند"  اجتماعی  گفتمان سياسی" و بحثھای احمد پوری در اطاق 

 ! بودپريل ا ٢۶وقت اروپا در روز ه  اين گفت و شنودھا در ساعت ھشت شب بۀاولين جلس

http://goftemanse.blogspot.nl/  

 را که من مطرح می ئیفرضيه ھا...  حقيقت را بيان کندۀ نمی تواند ھمئیدانم که ھيچ مدل تئور دوستان ارجمند من می 

اقص وکمبودھای زيادی دارد زيرا اين مسائل برای اولين بار در اين  نوو احتماالً ... کنم از اين قاعده مستثنی نيستند

 ه...والنه و کار جمعی سازنده می توان بر اين مشکالت فايق آمدؤتنھا با نقد مس... د مطرح می شودسطح و ابعا

ث ھا می تواند  بشريت اين بحئی کشورمان و رھاۀبرای آيند. با شرکت فعال خود سعی کنيد اين بحث ھا را پربارتر کنيد

  ! در کار نخواھد بودئی و آزادئیی ھرگز سازماندھی و رھائبدون آگاھی ريشه . بغايت مفيد باشد

والنه، رفيقانه و علمی نه با ھوچی گری و مسابقه در راديکاليسم ؤالبته به شيوه ای مس... من بزنيمبه اين بحث ھا دا 

 ه... ادعاھای بی پايه و پوپوليستی از طريق مسموم کردن فضای اپوزيسيون با

   

************************************************ 

 گالديوسازمان ھای جاسوسی و   می باشد که با اکثر رھبران گالديو ۀلم ھای مستند در باراين يکی از بھترين ف

 به بخش کوچکی از گالديون و رھبرا لم مستند وزيران اطالعات در اين ف!  مصاحبه کرده اندامريکاکشورھای اروپا و 

که  د اين ئيأاين نوک کوه يخ است که خوشبختانه با ت!  تحت رھبری اين دولتھا اعتراف می کنندگالديوجنايات 

 پرويز ثابتیجھت درک اھميت اين اعترافات می توان به اعترافات جناب ! جنايتکاران حاکم بر جھان مستند شده است 
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ساواک بود تمامی جنايات و قسمتی از س يرئ پرويز ثابتی که .  سی سال مراجعه کرد جنايات ساواک بعد ازۀدر بار

 ه! شکنجه ساواک را انکار کرد

جوانانی که به حق ! لم را ترجمه کند بھترين خدمت را برای آگاھی ايرانيان در اين مورد مشخص می کنداگر کسی اين ف

 پناه می امريکائیرزه با جمھوری اسالمی به آغوش جنايتکاران ند ولی برای مباااز جمھوری اسالمی جنايتکار متنفر

بلکه رھبران !  نيستامريکان ا مخالفئی دروغھای ماليخوليا گالديولم می توانند مشاھده کنند که جنايتھایبرند در اين ف

   ه!دسای اين سازمانھای جاسوسی خودشان به نوک کوه يخ اين جنايات اعتراف می کننؤ و رامريکااروپا و 

Operation Gladio - Full 1992 documentary BBC 

http://www.youtube.com/watch?v=GGHXjO8wHsA  

  

  2014 – 04 – 23) لنداھ(احمد پوری 

  com.gmail@apouri: ايميل

: ن دستیولفيت  0031703803058 / 0031703050415:ن دفترکار سازمان پناھندگی پرايمولفيت

0031655362313  

http://www.prime95.nl/MainW/2014/04/21/2831/ 

http://www.youtube.com/watch?v=GGHXjO8wHsA 

 

  و جوابھای احمدسؤالگوھا و  و عالوه گفته اين مسائل بھتر است اين مقاله را ب ۀدوستان ارجمند برای درک ھمه جانب

  .مالحظه بفرمائيد" گفتمان سياسی اجتماعی " پوری در پالتاک، اطاق اينترنتی 

 سال گذشته کمونيستھا را در سطح جھانی مفتضح، ايزوله، تضعيف، قتل عام و نابود ۶٠گالديو چيست و چگونه در 

 کرده است؟

https://www.facebook.com/notes/ahmed-pouri  

 ... ، در سايت گفتمان سياسی اجتماعیگالديو ۀگو در بار و فايلھای صوتی بحث گفت

************************** 

شمار می رود ؛ او فردی بود که توانست القاعده را در ه يکی از خطرناک ترين جاسوسان دوران معاصر ب« تام دانيال

 ! :اللواء الصوری و با روشی بسيار ساده؟ عراق فريب دھد با نام مستعار شيخ أبو
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سلفی جھادی  سالم وا ۀو مطالعه در بار" رشد دادن ريشش"پرورش و مريكا بود که در اغاز با ا" CIA"مور أاو م

) تيسير جودت عبد الھادی ( پاسپورت جعلی سفر وبا ھويت جعلی با نام ۀموزش ھای ويژه و تھيآوأفكار القاعدة و کسب 

ه آنھا به عنوان موفق شد خود را ب و   در القاعدة نفوذ کردCIAوسيله وبا کمک سازمان جاسوسی ه شھروند لبنانى ؟ ب

و به . !  معرفی ومطرح کند،مده استآی التين امريکايک لبنانی که در مكزيك زندگی می کرده و اکنون برای جھاد از 

بمب گذاری  که به طراحی انفجار و.  در منصب يک فرمانده در القاعدة شناخته شد»أبو اللواء «سرعت تام يا ھمان 

ھمچنين ھمزمان با اين . پرداخت ودر اين راه دھھا نفر از جوانان را جذب کردعليه زيارتگاھھا ومقدسات شيعه می 

مريكا می پرداخت اما در اين مرحله وضعيت فرق می کرد اطرح ھا به ارسال مسلحين القاعدة جھت حمله به پايگاھھای 

 . ..م می کردنھا را فراھآ کشته شدن ويا بازداشت ۀئيھا زمينامريکااو با اطالع رسانی زود ھنگام به 

نيز  ! أبو أيوب المصری که ادعای دوستی نزديک با او داشت و ترور أبو مصعب الزرقاویکه در کشته شدن  كما اين

. موزش شان بودآ تجمع آنھا برای نماز در مناطق محل یثنادر اخطيب و إمام جماعت گروه القاعدة " تام. "دست داشت

 مطرح است که چه تعداد سؤالو اکنون اين . ق برگشت و راز او بر مال شدموريتش از عراأبعد ااز پايان م" تام " 

  !؟...خصوص افغانستان نفوذ کرده باشده ھمانند اين فرد ممکن است در جوامع اسالمی ب

 


