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 par Thierry Meyssan - تی يری ميسان: نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ اگست ١٨

  

 و خليفه» بھار عرب«جان مک کين رھبر ارکستر 
  

می ناميدند و سپس » بارزان آزادیم«ھمه به تناقض آنھائی که تا ھمين چندی پيش امارات اسالمی در سوريه را 

با اين وجود اگر چنين تحليل ھائی از انسجام درونی . اخيراً خشونت آنھا را در عراق محکوم کردند، پی برده اند

به اين معنا که ھمين افرادی که به : ژيک آن را بايد کامالً منطقی تلقی کنيم يبرخوردار نيست، ولی از ديدگاه سترات

وزی معرفی می شدند، می بايستی به عنوان دشمنان امروزی معرفی شوند، حتی اگر ھر دو گوش عنوان متحد دير

تی يری ميسان در اينجا پشت پردۀ سياست اياالت متحده را فراسوی جان مک کين . به فرمان واشينگتن باشند

 John McCain   ليفه ابراھيم را مورد و مخاطب ديرينۀ خ» بھار عرب«مريکائی به عنوان رھبر ارکستر اسناتور

 .بررسی قرار می دھد

  )سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

 

ند و يا اين که ھر دو برای اديگر آيا بارک اوباما و جان مک کين آنگونه که ادعا می کنند، رقيبان سياسی يک

 ژی امپرياليستی کشورشان ھمکاری می کنند ؟يپيشبرد سترات
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 ٢٠٠٨ن، نامزد ناموفق رياست جمھوری اياالت متحده در سال جان مک کين به عنوان رھبر جمھوری خواھا

چنين امری، چنان که خواھيم داد، تنھا بخشی از زندگينامۀ واقعی او را روايت می کند، يعنی آن . شناخته شده است

  . پردۀ حائل برای ھدايت طرح ھای سّری به نام دولت به کار می بردۀبخشی که به مثاب

می بردم، طی حملۀ غربی ھا، اين فرصت را يافتم تا به يکی از گزارشات سرويس اطالعات  به سر اوقتی در ليبي

 ناتو برای راه ٢٠١١ بروری ف٤در اين گزارش نوشته شده بود که روز . خارجی دسترسی پيدا کنم و آن را بخوانم

س پرونده ای که در اختيار بر اسا.  و سوريه، در قاھره گردھمآئی برگزار کرده استادر ليبي» بھار عرب«اندازی 

اين گزارش نام شرکت کنندگان ليبيائی را در . داشتم، رياست اين گردھمآئی به عھدۀ جان مک کين بوده است

 در آن دوران بود که به محض ورود به ا دولت ليبي٢ ۀ شمارّ  مرد محمود جبريلانمايندۀ گروه ليبي. فھرست آورده بود

به ياد می آورم که بين نمايندگان . گھانی به رئيس اپوزيسيون در تبعيد تبديل می شوداين گردھمآئی با تغيير جبھۀ نا

 نيز در فھرست نوشته شده Bernard-Henry Lévyفرانسوی حاضر در اين گردھمآئی، نام برنارد ھانری لوی 

شخصيت . اشته استاگر چه بايد يادآور شوم که برنادر ھانری لوی ھرگز ھيچ مقامی در بطن دولت فرانسه ند. بود

ھای ديگری در اين گردھمآئی حضور داشتند، از جمله بين گروه نمايندگی سوريه نيز نام تعداد کثيری از سوری 

  .ھای مقيم خارج در فھرست ديده می شد

 برای ٢٠١١انقالب سوريه  اسرار آميز در فيس بوک به نام  پس از خروج از اين گردھمآئی، يک حساب کاربری

اگر چه اين حساب . ، فراخوان صادر کردبروری ف١١در دمشق، روز ) مجلس ملی(ابل شورای مردم تظاھرات مق

 نفر آن را پی گيری می کنند، تنھا حدود ده تا دوازده نفر در مقابل جمع عکس ٤٠٠٠٠کاربری مدعی شده بود که 

 البته برخوردھا يک ماه و تظاھرات به شکل مسالمت آميز پراکنده شد، و. ليس حاضر شدندوبرداران و صدھا پ

  ).١(اندی بعد در درعا آغاز گرديد

 در ١٩٩٦سال ) ٢ (ا، تظاھراتی که به مناسبت کشتار اعضای گروه مبارز اسالمی در ليبي٢٠١١ بروری ف١٦در  

ازی فردای آن روز، دومين تظاھرات نيز به تيراند. زندان ابو سليم برپا شده بود، در بنغازی به تيراندازی انجاميد

انجاميد، و اين بار تظاھرات به يادبود افرادی راه اندازی شده بود که در حمله به سفارت دانمارک برای اعتراض 

 که از مصر آمده بودند، ادر ھمين موقع، اعضای گروه مبارز اسالمی در ليبي. عليه کاريکاتور محّمد کشته شده بودند

پس از سه . ھار پايگاه نظامی در چھار شھر مختلف حمله کردندکاگول به سر و به شکل ناشناس در آن واحد به چ

، يعنی حملۀ )٣(روز نبرد و ارتکاب به جنايات خشونت بار، شورشيان قيام سيرنياک عليه طرابلس را اعالم کردند 

 معمر قذافی معرفی» رژيم«عليه » انقالب دموکراتيک«تروريستی که رسانه ھای غربی با دروغ پردازی به عنوان 

  .کردند

مالقات کرد و به ) حزب سعيد حريری(» کوران آينده«او با اعضای .  جان مک کين در لبنان بودبروری ف٢٢در 

سپس بيروت را . نظارت کنند) ٤(آنھا مأموريت داد تا ارسال اسلحه به سوريه را پيرامون نمايندۀ مجلس عقاب صقر 

ائی را برگزيد، به ويژه دھکدۀ عرسال که می بايستی برای ترک کرد، او به بازديد مرز سوريه پرداخت و دھکده ھ

  .مزدوران مسلح در جنگ آينده به عنوان پايگاه پشت جبھه به کار بسته شود

جز آغازی برای اجرای نقشه ای ه گردھمآئی ھائی که به رياست جان مک کين تشکيل شد، به روشنی چيزی نبود ب

رھبريت در پشت « شده بود، يعنی طرح جنگی که مطابق بر دکترين که از مدتھا پيش توسط واشينگتن طرح ريزی

می بايستی ھم زمان ) ٥ (٢٠١٠مبر در نو  Lancaster Houseو به انضمام معاھدۀ النکستر ھاووس » صحنه

  .  گذاشته شودء و سوريه توسط بريتانيا و فرانسه به اجرااعليه ليبي
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  ٢٠١٣ یسفر غير قانونی به سوريه در ماه م

 سناتور مک کين به شکل غير قانونی از راه ترکيه، به نزديکی شھر ادلب در سوريه رفت تا با ٢٠١٣ ی ماه مدر

مسافرت او تنھا پس از بازگشت به واشينگتن به شکل رسمی اعالم . مالقات کند» اپوزيسيون مسلح«رھبران 

 ).٦(شد

 که خالف عنوان آن يک سازمان سازماندھی شده بود Syrian Emergency Task Forceاين سفر توسط 

اداره می ) AIPAC(مريکا و اسرائيل اصھيونيستی است که توسط يک کارمند فلسطينی از کميتۀ روابط عمومی 

  ).٧(شود

  

.  را می بينيمSyrian Emergency Task Forceجلوی صحنه سمت راست، رئيس . جان مک کين در سوريه

  .ر مرکز عکس، محمد نور استفردی که در چھار چوب ورودی ايستاده، د

روی عکس ھای منتشر شده در آن دوران، تصوير محمد نور را می توانيم ببينيم، او سخنگوی بريگاد طوفان شمال  

سناتور ). ٨( زائر شيعۀ لبنانی را در اعزاز گروگان گرفته بود١١که ) جبھۀ النصره، يعنی القاعده در سوريه(است 

گان گير و عضو القاعده اظھار داشت که او را نمی شناسد و گويا که او به دعوت در پاسخ به مناسباتش با گرو

  .خودش در آنجا حضور داشته است

موضوع آدم ربائی سر و صدای زيادی به پا کرد و خانواده ھای زائران ربوده شده به دادگستری لبنان عليه سناتور 

انجام، توافقاتی صورت گرفت و زائران ربوده شده آزاد سر. مک کين به دليل ھمکاری با آدم ربايان شکايت کردند

  .شدند

ھدف از مسافرت . فرض کنيم که اظھارات سناتور مک کين حقيقت داشته و محمد نور از او سوء استفاده کرده است

از اکيداً «غير قانونی او به سوريه مالقات با ستاد فرماندھی ارتش آزاد سوريه بوده، و به گفتۀ او اين سازمان 

ولی بی گمان آنھائی که در . مبارزه می کنند» ديکتاتور علوی«عليه » آزاديشان « تشکيل شده و برای » سوری ھا

يد مالقاتی که واقعاً صورت گرفته منتشر کرده ئ داشته اند چنين عکسی را برای تأسازماندھی اين مسافرت شرکت

  .اند
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ر جلوی صحنه سمت چپ، ابراھيم البدری نشسته و سناتور د. جان مک کين و ستاد فرماندھی ارتش آزاد سوريه

  .نرال سليم ادريس استجفرد بعدی، با عينک، بريگاديه . تبا او در حال حرف زدن اس

آزاد سوريه را در عکس ببينيم، و در  وجود اين که بی ھيچ ابھامی می توانيم ارتشبد سالم ادريس، فرماندۀ ارتش با 

در بازگشت از اين . صحنه ببينيم که سناتور مک کين با او حرف می زند ا نيز در جلویعين حال ابراھيم البدری ر

و می توانيم به آنھا  ميانه رو ھستند« والن ارتش آزاد سوريه ؤ شگفت زده اظھار داشت که تمام مسکين سفر مک

 .»اعتماد کنيم

  

 تروريستی به ثبت رسيده که بيش ٥دعا در فھرست ، نام ابراھيم البدری و الياس ابو ٢٠١١ اکتبر ٤، از  سندبنابراين

ر به فردی تعلق ال ميليون د١٠جايزه ای معادل ). Rewards for Justice(از ھمه تحت پيگرد اياالت متحده ھستند 

، نام ابراھيم البدری در ٢٠١١ اکتبر ٥فردای آن روز، ). ٩(خواھد گرفت که بتواند به دستگيری او ياری رساند 

 ).١٠(تۀ مجازات ھای سازمان ملل متحد به عنوان عضو القاعده به ثبت رسيد فھرست کمي

، دولت ابوبکر البغدادی، با نام مستعار ابراھيم البدریعالوه بر اين، يک ماه پيش از پذيرائی از سناتور مک کين، 

 ارتش آزاد —» وميانه ر« بسيار — ھم زمان که عضو ستاد فرماندھی —اسالمی در عراق و شام را تشکيل داد 

 ٥٠٠ او عمليات حمله به زندان ھای تاج و ابوغريب در عراق را رسماً به عھده گرفت و —سوريه باقی مانده بود 

اين حمله در ھمآھنگی و تقريباً ھم .  نفر از جھاد طلبان زندانی را فراری داد که بعداً به سازمان او پيوستند١٠٠٠تا 

ت کشور ديگر صورت گرفت و ھر بار جھاد طلبان فراری به سازمان ھای زمان با عمليات ھای ديگری در ھش
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 کشور ١٩٠ليس بين الملل پيغامی برای واين موضوع به اندازه ای شگفت آور بود که پ. مبارزان در سوريه پيوستند

  ).١١(عضو فرستاد و درخواست کمک کرد 

ی بين ارتش آزاد سوريه، جبھۀ النصره، امارات من به سھم خودم، ھميشه بر اين باور بودم که عمالً ھيچ تفاوت

وقتی . تمام اين سازمان ھا از افرادی تشکيل شده که دائماً پرچمشان را عوض می کنند. اسالمی و غيره وجود ندارد

» بشار سگ«خودشان را عضو ارتش آزاد سوريه معرفی می کنند، زير پرچم دوران استعمار فرانسه از واژگونی 

دست می گيرند و ه وقتی خود را به عنوان عضو جبھۀ النصره معرفی می کنند، پرچم القاعده را ب. حرف می زنند

و يا وقتی خود را امارات اسالمی می نامند، پرچم خليفه . اعالم می کنند که خواھان گسترش اسالم در جھان ھستند

ولی ھر نامی که داشته . ن پاک خواھند کردرا به اھتزاز در می آورند و اعالم می کنند که منطقه را از تمام نااھال

  .تجاوز، شکنجه، بريدن سر، به صليب کشيدن: باشند نوع ارتکاب به عمل آنھا يکسان است 

در مورد آنچه از  Syrian Emergency Task Forceبا اين وجود، نه سناتور مک کين، نه ھمراھان او از 

آنھا حتی . ع نساختند و جايزۀ تعيين شده را نيز درخواست نکردند می دانستند، وزارت خارجه را مطلابراھيم البدری

  . از آنچه می دانستند مطلع نکردند کميتۀ ضد تروريست سازمان ملل متحد را نيز

در ھيچ يک از کشورھای جھان، با ھر رژيم سياسی، برای ھيچ کس قابل قبول نخواھد بود که رھبر اپوزيسيون در 

  .ليس بين الملل به سر می بردوتروريست بسيار خطرناکی باشد که در پی گرد پرابطۀ دوستانه و رسمی با 

  

  سناتور مک کين کيست ؟

ولی جان مک کين نه تنھا رھبر اپوزيسيون سياسی رئيس جمھور اوباما است، بلکه يکی از کارمندان عالی رتبه می 

  !باشد 

، شاخۀ جمھوری )International Republican Institute(در واقع او رئيس نھاد بين المللی جمھوری خواھان 

سازمان «اين به اصطالح .  می باشد١٩٩٣ جنوری، از )١٢) (  NED/CIA(سيا /خواه بنياد ملی برای دموکراسی

رسماً توسط رونالد ريگان برای گسترش برخی فعاليت ھای سازمان سيا در رابطه با سرويس ھای » غير دولتی

بودجۀ آن . خالف اظھاراتش اين نھاد يک آژانس مابين دولتی است. و استراليائی ايجاد شدمخفی بريتانيائی، کانادائی 

  .نيز توسط کنگره در رديف بودجۀ مرتبط به وزارت امور خارجه به تصويب رسيده است

 را و به ھمين علت که اين آژانس در پيوند با آژانس مخفی آنگلو ساکسون می باشد، چندين دولت در جھان فعاليت آن

  .در کشورھايشان ممنوع اعالم کرده اند
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متھم به تدارک واژگون سازی رئيس جمھور حسنی مبارک به حساب اخوان المسلمين، دو نفر از کارمندان نھاد 

و سام ) نفر دوم سمت راست (John Tomlaszewskiبين المللی جمھوری خواه در قاھره، جان تامالسزوسکی 

) Ray LaHoodمريکا و لبنان، از جبھۀ دموکرات ری الھود ا حمل و نقل پسر وزير (Sam LaHoodالھود 

 Lindseyھر دو نفر را کنار جان مک کين و ليندسی گراھام . مريکا پناھنده شدندابه سفارت ) نفر دوم سمت چپ(

Graham حمد آنھا توسط برادر م.  و سوريه می بينيمابرای ليبي» بھار عرب« در گردھمآئی تدارکات مقدماتی

  .مرسی در زمانی که به رياست جمھوری رسيد، آزاد شدند

او در تمام انقالب ھای . فھرست مأموريت ھای جان مک کين برای وزارت امور خارجه براستی شگفت آور است 

 .رنگی بيست سال گذشته حضور فعال داشته است

، جان مک کين کودتا عليه رئيس جمھور او» دموکراسی«چند مثال در اينجا کافی خواھد بود، ھميشه به نام آرمان 

، )١٣(رو شده البته با شکست روب در ونزوئال را سازماندھی کرد که  Hugo Chávez قانونی ھوگو چاوز 

، تالش )١٤( در ھائيتی Jean-Bertrand Aristideواژگون کردن رئيس جمھور قانونی ژان برتراند آريستيد 

و اخيراً کودتا عليه رئيس جمھور ) ١٥( در کنياMwai Kibaki کيباکی برای سرنگونی رئيس جمھور قانونی موای

  . را سازماندھی کردViktor Ianoukovytchقانونی اوکرائين، ويکتور اينوکوويچ 

در ھر دولتی در جھان، وقتی شھروندی با ابتکار عمل برای سرنگونی دولت ديگری اقدام می کند، در صورتی که 

شان دھد، آن فرد می تواند انتظار تشويق و تبريکات ويژه داشته باشد، ولی اگر نتايج رژيم تازه خود را متحد ن

ولی سناتور . اقدامات او برای کشورش مضر تشخيص داده شود، چنين امری می تواند موجب محکوميت او شود

رو ه ست روبخاطر فعاليت ھای ضد دموکراتيکش عليه دولت ھای ديگر و در جاھائی که با شکه مک کين ھرگز ب

برای . به عنوان مثال، در ونزوئال. شده و نتيجۀ کار عليه واشينگتن کمانه کرده، مورد نکوھش قرار نگرفته است

  .اياالت متحده، جان مک کين خيانتکار نيست ولی يک مأمور است

به . او اپوزيسيون رسمی بارک اوباما تلقی می شود: و مأموری که از بھترين پوشش باورنکردنی برخوردار است 

و می تواند بی آن ) مريکا استااو پر سفر ترين سناتور (ھمين عنوان، او می تواند به ھر کجای جھان مسافرت کند 

يد کنند، او نيز ئمخاطبان او سياست واشينگتن را تأ اگر .خود راه دھد با ھر کسی که بخواھد مالقات کنده که بيمی ب

وليت آن را به رئيس ؤند، در اين صورت مسمريکا مخالف باشاتداوم آن را تضمين می کند، و اگر با سياست 

  .جمھور اوباما نسبت می دھد

زندان به سر  سال به عنوان اسير جنگی در ٥جان مک کين شھرت خاصی دارد زيرا در کوران جنگ ويتنام طی 

او قربانی برنامه ای بود که ھدف آن نه کسب اطالعات بلکه تزريق يک . برده و تحت شکنجه قرار گرفته بوده است

  .نجامد و عليه کشور خود حرف بزند می بايستی به تغيير شخصيت او بيبرنامه. گفتمان بود

 توسط پروفسور البرت بيدرمن Rand Corporation برای بنياد تحقيق و توسعه وريااين برنامه از الگوی ک

Albert D. Biderman برای دکتر مارتين سليگمن Martin Seligman  )16 ( در پژوھش ھائی که روی

 زندانی در زمان ٨٠٠٠٠اين پژوھش ھا روی . زندانيان گوآنتانامو و زندان ھای ديگر انجام گرفت به کار برده شد

شد که بعداً به سربازانی ) »موش ھای آزمايشگاھی«(زد زندانيان جرج بوش انجام گرفت، و موجب تحوالتی ن

جان مک کين که در ويتنام از پا درآمده بود، خيلی خوب اين موضوع . حاضر به خدمت برای واشينگتن تبديل شدند

القی او می داند چگونه می توان روح و روان جھاد طلبان را دستکاری کرد، بی آن که به امور اخ. را درک می کند

  .و وجدان آگاه فکر کنيم
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  ژی اياالت متحده در رابطه با جھاد طلبان در شامات کدام است ؟يسترات

پس از آن که به رئيس جمھور . ، اياالت متحده تصميم گرفت که عراق، متحد قديمی خود را تخريب کند١٩٩٠سال 

ت متحده يک موضوع داخلی عراق تلقی می  کرده بود که حمله به کويت از ديدگاه اياالءوقت عراق صدام حسين القا

با اين وجود، به دليل مخالفت اتحاد . شود، از ھمين موضوع برای تشکيل و بسيج اتحاديه ای عليه عراق استفاده کرد

  .جماھير سوسياليستی شوروی رژيم را سرنگون نکرد و به برقراری منطقۀ ممنوعۀ پرواز بسنده نمود

اياالت متحده دوباره به . ی تحت تأثير قرار دادن کميتۀ آزاد سازی عراق کافی نبود، مخالفت فرانسه برا٢٠٠٣سال 

والن اصلی کميتۀ ؤالبته، جان مکين يکی از مس.  کرداين کشور حمله کرد و اين بار رژيم صدام حسين را سرنگون

 کرد تا کشور تالش) ١٧(پس از واگذاری مأموريت تخريب عراق به يک شرکت خصوصی . آزاد سازی عراق بود

  .را به سه دولت تجزيه کند، ولی به دليل مقاومت مردم مجبور شد که از اين طرح قطع نظر کند

 تالش کرد Biden-Brownbackبرانبک  -، دوباره برای اجرای ھمين طرح پيرامون قطعنامۀ بيدن٢٠٠٧سال 

ھدف يعنی تجزيۀ عراق به سه دولت به ھمين علت برای دستبابی به اين ). ١٨(رو شده ولی دوباره با شکست روب

ژی کنونی است يعنی به کار بستن عوامل غير دولتی يسترات ژی ديگری را به کار بستند، که ھمينيمستقل، سترات

  .مانند امارات اسالمی

  

 منتشر شده، سفير قطر در طرابلس وزارت امور خارجه اش را آگاه می سازد ٢٠١٣مبر در اين پرونده که در سپت

او پيشنھاد می کند .  به سر می برندافريقائی ھا برای جھاد آموزش ديده اند و در ليبيا نفره از ١٨٠٠ گروه که يک

  .که آنھا را در سه گروه به ترکيه بفرستند و سپس به امارات اسالمی به سوريه گسيل شوند

گزارشات داخلی وزارت .  بود تدارک ديده شدهابراھيم البدریعمليات از مدت ھا پيش از مالقات جان مک کين با 

 جھاد ٥٠٠٠منتشر شده نشان می دھد که ) ١٩ (يوآن موريارتی و جيمزامور خارجۀ قطر که توسط دوستان من 

ش ديده اند، و در ھمان دوران دو و نيم  آموز٢٠١٢ زير نظر ناتو در سال اطلب با سرمايه گذاری قطر در ليبي

  .ده استر نيز به حساب خليفه واريز شالميليون د

، کنگرۀ اياالت متحده طی يک گردھمآئی سّری، و با نقض حقوق بين الملل، برای تأمين مالی ٢٠١٤ جنوریدر 

اگر چه از محتوای ). ٢٠( رأی داد٢٠١٤مبر رات اسالمی در عراق و شام تا سپتو اما) القاعده(جبھۀ النصره 

داشته است، اطالعی نداريم، و ھيچ يک از رسانه ھا پرده از آن بر) ٢١( سّری که آژانس رويترزجلسۀتوافقات اين 
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نيز شھامت عبور از سانسور را نيافتند، ولی به احتمال زياد بخشی از آن مرتبط است به ارسال سالح و آموزش 

  .جھاد طلبان

عربستان سعودی مفتخر از اين بودجۀ اياالت متحده روی شبکۀ رسمی تلويزيون، ال عربی اعالم کرد که امارات 

و ) وزير امور خارجه(، برادر شاھزاده سعود آل فيصل عبدالرحمان آل فيصلاسالمی تحت فرماندھی شاھزاده 

  ).٢٢(اداره می شود ) سفير عربستان سعودی در اياالت متحده و در انگلستان(شاھزاده ترکی الفيصل

گروه ھای جھاد طلبی که در خالف . امارات اسالمی مرحلۀ تازه ای را در زمينۀ مزدوران مسلح تجربه می کند

افغانستان، بوسنی ھرزگوين و در چچنی پيرامون اسامه بن الدن جنگيدند، نيروی موقتی يا کمکی نيستند، بلکه يک 

 و سوريه پيرامون شاھزاده بندر بن ا عکس گروه ھای پيشين در عراق، ليبيهب. ارتش کامل را تشکيل می دھند

 اختيار دارند و کارمندان اداری برای امور مدنی که از فارغ التحصيالن سلطان، خدمات اطالعاتی پيشرفته در

  .مدارس بزرگ غربی بوده و می توانند امور اداری تمامی منطقه را به عھده بگيرند

 نو توسط عربستان سعودی خريداری شده و به ھمکاری سرويس ھای مخفی ترکيه به سالح ھای اوکرائينی کامالً 

 جونآخرين جزئيات طی گردھمآئی در عمان با خانوادۀ بارزانی در اول ماه . ل داده شده استامارات اسالمی تحوي

حملۀ مشترک عليه عراق توسط امارات اسالمی و دولت محلی کردستان چھار روز بعد ). ٢٣( ھمآھنگ شد٢٠١٤

مرز خود % ٤٠از امارات اسالمی بخش سنی کشور را تصرف کرد، و دولت محلی کردستان نيز بيش . آغاز گرديد

مناطق سنی نشين را  خاطر اعمال خشونت بار و جنايات ھولناک جھاد طلبان،ه اقليت ھای مذھبی ب. را گسترش داد

  .ترک کردند و گريختند، و بر اين اساس بود که مقدمات تجزيۀ عراق به سه کشور فراھم آمد

ه برای دفاع از تماميت عراق، دست امارات اياالت متحده، و عدم مداخل -پنتاگون با نقض قرارداد دفاع عراق

  .اسالمی را برای فتوحات و کشتارھايش باز گذاشت

يک ماه بعد، در حالی که پيشمرگان دولت محلی کردستان بی آن که در نبردی درگير شده باشند عقب نشينی کردند، 

ور اوباما دستور داد که و وقتی ھيجان و احساسات عمومی در سطح جھانی قوياً تحريک شده بود، رئيس جمھ

 ه فرماندWilliam Mayvilleنرال ويليام ميويل جبا اين وجود، به گفتۀ . مواضع امارات اسالمی را بمباران کنند

اين بمباران ھا به ندرت بتواند قابليت ھای کلی امارات اسالمی و فعاليت ھايش را در «عمليات ھای ستاد فرماندھی 

  ).٢٤(» ورد اصابت قرار دھدديگر مناطق عراق يا سوريه م

روشن است که آنھا ارتش جھاد طلبان را ھدف نمی گيرند، و تنھا روی مرزھائی که از پيش ترسيم کرده اند نظارت 

در نتيجه، در حال حاضر . می کنند تا بازيگران منطقه از اين مرزھائی که برای آنھا تعيين شده پا فراتر نگذارند

در واقع مداخلۀ . جز تعداد اندکی خودرو چيز ديگری ھدف گرفته نشده استه ست و ببمباران ھا تنھا نمادينه ا

کردھای حزب کار کردستان ترکيه و سوريه بودند که مانع پيشروی امارات اسالمی شدند و راھی را برای آنھائی 

  .که از قتل عام می گريختند ايمن سازی کردند

مدعی شد  Gulf Daily Newsروزنامۀ گلف ديلی نيوز . جريان داردتبليغات پيرامون امارات اسالمی و خليفۀ آن 

 تحقيقات بعدی ۀدر نتيج). ٢٥( مطالبی در اين مورد منتشر کرده است Edward Snowdenسنودن که ادوارد 

گلف ديلی نيوز در . ھيچ مطلبی در اين مورد منتشر نکرده است) سنودنادوارد (مريکائی اآشکار شد که جاسوس 

مقالۀ منتشر شده تنھا در پی . نتشر می شود، دولتی که تحت اشغال گروه ھای نظامی سعودی به سر می بردبحرين م

  .وليت ھای آنھا بوده استؤشاھزاده عبدالرحمان آل فيصل و مسپاک سازی پروندۀ عربستان سعودی و 
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 مسلح در جنگ ھای مذھبی به مزدوران. امارات اسالمی با ارتش ھای مزدور قرن شانزدھم اروپا قابل مقايسه است

 يک مزدور مسلح دوران خليفه ابراھيم. حساب اربابان می جنگيدند، گاھی در اين جبھه و گاھی در جبھۀ ديگر

است، جای شگفتی نيست که او ) عضو قبيلۀ سديری ھا(اگر چه او در کنار شاھزاده عبدالرحمان . مدرن است

و بر اين ) پس از گشت مختصری در لبنان، حتی در کويت( دھد حماسۀ خود را در عربستان سعودی ادامه می 

  .عمل می کند) پسر شاه عبدهللا (Mithabاساس به نفع جانشينی سلطنتی قبيلۀ سديری ھا عليه شاھزاده ميتاب 

  

  جان مک کين و خليفه

  

 مسلح شاھزاده عبدالرحمان ابراھيم البدری، الياس ابودعا، الياس ابو بکر آل بغدادی، الياس خليفه ابراھيم، مزدور

او می تواند تمام اعمالی را که . آل فيصل، که توسط عربستان سعودی، قطر و اياالت متحده تأمين مالی می شود

  . زير پا بگذارد،و در رابطه با دولت ھا به عنوان جنايت و شقاوت شناسائی کرده استيمنشور ژن

ی دو صفحه را به سناتور مک کين اختصاص داده و او را در آخرين مجله ای که منتشر شده، امارات اسالم 

از بيم آن که اين . ناميده و حمايت او را در اشغال عراق توسط اياالت متحده يادآور شده است» صليبی«و » دشمن«

اتھام در اياالت متحده ناشناخته بماند، سناتور فوراً بيانيه ای منتشر کرد و امارات اسالمی را به عنوان 

 ).٢٦(معرفی نمود» ناکترين گروه تروريسم اسالمی در جھانخطر«

 آن عکس از دوران می  تنھا اگر...دوست داشتيم به آن باور کنيم. اين دعوا تنھا برای سرگرم کردن عمومی است 

  . را نمی داشتيم٢٠١٣

  

  : يادداشت ھا

اتی اعتراضی از سوی دانش آموزان ما گزارشاتی فرستاديم مبنی بر اين که تظاھرات اعتراضی در درعا تظاھر )١

در نتيجه، . دبيرستان، پس از بازداشت و شکنجۀ محصلينی راه اندازی شده بود که عليه جمھوری شعار داده بودند

ولی . بسياری از ھمکاران ما سعی کردند ھويت اين دبيرستانی ھا را کشف کنند و با خانواده ھای آنھا تماس بگيرند

دست نياوردند، تنھا شاھدانی که وجود داشتند با رسانه ھای بريتانيائی ه ن تالش توفيقی بھيچ يک از آنھا در اي

مصاحبه کرده بودند و اين مصاحبات نيز به شکل ناشناس انجام گرفته بود، و با توجه به چنين شرايطی گزارشات 
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بررسی پرونده ھای .  استما امروز مطمئن ھستيم چنين رويدادی ھرگز وجود خارجی نداشته. قابل بررسی نبود

سوری مرتبط به آن دوران نشان می دھد که در واقع تظاھراتی به راه افتاده ولی برای درخواست افزايش حقوق 

فراخواستی که در اين تظاھرات مطرح شده از سوی دولت پاسخ مثبت . کارمندان و بازنشستگان صورت گرفته

ای از تظاھرات دبيرستانی ھا مطلبی منتشر نکرده، و اين داستان در اين دوران ھيچ روزنامه . دريافت کرده است

 .دو ھفته بعد، تنھا از تخيل شبکۀ الجزيره تراوش کرده است

، تالش کرده بودند که معمر قذافی را برای حساب ا، يعنی القاعده در ليبيااعضای گروه مبارزان اسالمی در ليبي )٢

ديويد شايلر .  شدءموضوع از سوی يک افسر ضد جاسوسی بريتانيا افشااين .  بريتانيا به قتل برسانند٦ام آی 

David Shyler .» تصميم ٦ دادم، چون که ام ای ءمن از خدمت در سرويس مخفی بريتانيا استعفا: ديويد شايلر 

  ).٢٠٠٥مبر  نو١٨شبکۀ ولتر (» أمين مالی کندگرفته بود که آدمکشان عضو گروه اسامه بن الدن را ت
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  ٢٠١٢مبر  دس٥، شبکۀ ولتر، » ھدايت می کندنمايندۀ مجلس لبنان قاچاق اسلحه به سوريه را«4)
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