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  »تروريست ھا خود ما ھستيم«: دروغ بزرگ در باب دولت اسالمی 

 

 به رياست اوباما، اياالت متحده جامعۀ بين الملل را برای جلسه ای امنيت در سازمان ملل متحد، دربه پشتيبانی شورای

تصويب موازين قاطع در سطوح ملی و بين المللی فراخواند تا استخدام مبارزان برای پيوستن به دولت اسالمی را 

 .محدود سازند

لت به مشاورت سرويس ھای مخفی خودشان اردوی اياالت ی نمی گويند که رؤسای دوئاين وجود، گزارشات رسانه با 

د کردند و کامالً آگاه بودند که سرويس ھای اطالعاتی و مخفی اياالت متحده معمار ئيمتحده را عليه دولت اسالمی تأ

ا کشورھا ي. اصلی ولی ضمنی اين شبکۀ وسيع تروريستی بوده و جھاد طلبان توسط اياالت متحده پشتيبانی می شده اند

  .مجبور ھستند قطعنامۀ پيشنھاد شده از سوی اياالت متحده را بپذيرند و يا اينکه در تبانی با برنامۀ تروريستی خود باشند
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 –امارات اسالمی در عراق و شامات (يم که عربستان سعودی و قطر به تروريست ھای دولت اسالمی  کنيادآوری 

از سوی ديگر اسرائيل در بلندی ھای . پول و جنگ افزار داده اند و آموزش نظامی آنھا را نيز به عھده داشته اند) داعش

ماندھی عالی ترکيه در ھمآھنگ سازی و استخدام جوالن گروه دولت اسالمی را پناه داده و ناتو نيز در پيوند با فر

عالوه بر اين در بريگادھای امارات اسالمی در . مزدوران مسلح و جھاد طلب و گسيل آنھا به سوريه شرکت داشته است

  .عراق و شامات نيروھای ويژۀ غربی و مشاوران نظامی حضور دارند

 شھامت آن را نيافتند که به پوچ دولت، ولی ھيچ يک از رؤسای تمام اين موارد شناخته شده و پرونده ھای آن موجود اس

مبر سپت ٢٤بودن قطعنامۀ شورای امنيت در سازمان ملل متحد اشاره کنند که توسط اياالت متحده پيشنھاد شد و به تاريخ 

  .به شکل ھمگانی به تصويب رسيد

ر سر عملی جنايتکارانه است که زير پرچم در واقع موضوع ب. نظر می رسده البته کلمۀ تخفيف دھنده ای ب» پوچ«

  .سازمان ملل متحد انجام می گيرد

غ ھای سياست امور خارجۀ اياالت متحده ديگر و دارد، درءاز آنجائی که ديپلماسی بين المللی غالباً به کالھبرداری اتکا

اين است که » حقيقت ممنوع « .  و ما شاھد فروپاشی تمام و کمال ديپلماسی جاری و ساری ھستيم فاقد اعتبار است

امارات . اين کشور می باشد» فرصتی برای سرويس ھای اطالعاتی«دولت اسالمی يکی از ابزارھای اياالت متحده و 

دشمن « اسالمی در عراق و شامات به شکلی که رسانه ھای غربی روی امواج می فرستند، نه يک سازمان مستقل و نه 

  .برای امنيت جھانی است» خارجی 

  .در حالی که ھمه از اين موضوع مطلع ھستند، دروغ بزرگ به حقيقت تبديل می شود

به استخدام افراد، عبور و مرور « قطعنامۀ شورای امنيت در سازمان ملل متحد کشورھای عضو را دعوت می کند که 

ضرورت « وی قطعنامه ر. »آنھا، تجھزات و کمک ھای مالی به مزدوران مسلح و تروريست خارجی خاتمه دھند

فوری و ويژه برای به کار بستن اين قطعنامه در رابطه با مبارزان تروريست خارجی که در تبانی با امارات اسالمی در 

  .» تأکيد دارد،عراق و شامات و جبھۀ النصره و ديگر سلول ھا و گروه ھائی که به شبکه ھای القاعده وابسته ھستند

مبارزان «  آنھا رابشار اسدھائی نيستند که مشخصاً برای سرنگون سازی دولت ولی آيا اين گروه ھا و شبکه ھا ھمان

  می ناميدند و توسط اتحاديۀ نظامی غربی آموزش ديده و به خدمت گرفته می شدند ؟» آزادی اپوزيسيون

  

 به رياست رئيس جمھور اوباما  ٢٠١٤مبر  سپت٢٤گردھمآئی شورای امنيت در سازمان ملل متحد به تاريخ 

کردن مأموريت ضمنی آنھا ويران  .امارات اسالمی در عراق و شامات پياده نظام اتحاديۀ نظامی غرب ھستند مبارزان 

 .ر کشورھا به سرزمين ھای کوچکتريينھائی عبارت است از تغ ھدف. سوريه و عراق به حساب اياالت متحده است
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 جان مک کين به ھمراھی سران شبکه ھای القاعده در سوريه: عکس 

رؤسای سياسی حاضر در نشست شورای امنيت در سازمان ملل متحد برای ابتکار اياالت متحده در زمينۀ مبارزه عليه  

ود خه تروريسم ابعاد ديگری ب«رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند روی اين امر تأکيد کرد که . تروريسم دست زدند

 »گرفته و از اين پس سودای تسخير سرزمين ھائی را در جھان در سر می پروراند

چندين کشور ھم پيمان با اياالت متحده مانند اردن، ترکيه، عربستان سعودی و قطر در حال حاضر از امارات اسالمی 

ارات اسالمی در عراق و شامات در عراق و شامات، و النصره پشتيبانی می کنند، حاال در حملۀ ھوائی اياالت متحده ام

  .را در خاک سوريه ھدف گرفته اند

  .عربستان سعودی و ترکيه با عراق مرز مشترک دارند. ترکيه و اردن با سوريه دارای مرز مشترک ھستند

  .دخالت نظامی مستقيم اين کشورھا سناريوی جنگ فزايندۀ مذھبی را از مديترانه تا آسيای مرکزی ترسيم می کند

. ن اساس، ترکيه پيش از اين اعالم کرده بود که در عمليات زمينی در داخل سوريه و عراق شرکت خواھد داشتبر اي

يک روز پيش از گردھمآئی شورای امنيت در (، که اخيراً برگزيده شده است، احمد داووداغلونخست وزير ترکيه 

رلمان ترکيه برای مداخلۀ نظامی در عراق و سوريه د پائياعالم کرده بود که دولت او در پی کسب تأ) سازمان ملل متحد

  .است

پشت پردۀ توجيه قانونی بر اساس قطعنامۀ شورای امنيت مبتنی بر » منطقۀ ممنوعۀ پرواز«به اصطالح فراسوی 

مبارزه عليه تروريسم، برای بمباران عراق و سوريه، ھدف ديگری نھفته است که عبارت است از ھدف گرفتن 

 امريکامعمار سياسی دولت اسالمی يعنی رئيس جمھور . ادی و به ھمين گونه شھروندان غير نظامیزيربناھای اقتص

ربستان سعودی، قطر در حال حاضر عبارک اوباما، نخست وزير بريتانيا کامرون و ھم قطاران آنھا در فرانسه، ترکيه، 

نيروھای نظامی برای مداخلۀ .  اندازی کرده اندعليه دولت اسالمی که خودشان آن را ايجاد کرده اند اردوگاه نظامی راه

  . سرباز به عراق اعزام خواھد کرد١٣٠٠٠بر اساس منابع دولت عراق، اياالت متحده حدود . زمينی نيز پيشبينی شده
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» تروريست ھا خود ما ھستيم « رھبران کشورھای غربی يا کامالً نادان و ابله ھستند و يا کامالً بزھکار و در تبانی ؟ 

از ). »Toys R Us, » Terrorists R Usشی در اياالت متحده وفربازی زبانی در زنجيرۀ فروشگاه اسباب بازی (

  .نظر می رسد که کامالً از وسعت نتايج اعمالشان بی اطالع ھستنده سوی ديگر، ب

يبانی از دروغ ھائی با پشت. يعنی جنايت عليه صلح: برگ، تبليغ جنگی يک عمل جنايتکارانه است نبر اساس اصول نور

که از کارگاه سياست خارجی اياالت متحده صادر می شود، رسانه ھای ھمگانی در تبانی با جنايات جنگی قرار می 

  .گيرند

در . ی به دست آوردئھوان بمبارامبر توافق پارلمان کشورش را برای  سپت٢٦ريتانيا داويد کامرون روز نخست وزير ب

نی شده است که حق شھروندی از افراد مظنون به فعاليت در جريان جھاد طلب باز پس گرفته کانادا و در بريتانيا پيشبي

محدود ساختن يا لغو گذرنامه ھای جھاد طلبان بريتانيا « در حالی که نخست وزير بريتانيا دولت سلطنتی را به . شود

آنھائی را که برای دولت اسالمی «ه  تھديد کرد کTheresa Mayوزير امور داخلی، ترزا می » [...]فراخوانده است 

  .»مبارزه می کنند از حق شھروندی بريتانيائی محروم خواھد کرد

طنز سرنوشت ساز اين است که، نخست وزير بريتانيا ديويد کامرون در تسھيل استخدام و سازماندھی جھاد طلبان 

 توانيم انتظار داشته باشيم که گذرنامۀ ديويد در انتظار تشکيل پروندۀ اتھامات جنائی، می. بريتانيائی فعال بوده است

  .توقيف شود» پشتيبانی از جنبش جھاد طلب« کامرون به دليل 

حقيقت ممنوع اين است که اياالت متحده . »شما با ما ھستيد يا با تروريست ھا «  جرج بوش اعالم کرد که ٢٠٠١سال 

يستی را به ھدف تخريب کشورھای مستقل ايجاد آنھا خودشان شبکۀ ترور: در يک طرح شيطانی غوطه می خورد 

ی ئبی آن که تبليغات رسانه . کردند و حاال عليه شبکه ھای تروريستی خودشان جنگ ديگری را راه اندازی کرده اند

  .وجود داشته باشد، اين برنامۀ نظامی زير پرچم مبارزه عليه تروريسم نقش بر آب خواھد شد

دولت «  اياالت متحده و ھم پيمان خدشه ناپذير آن بريتانيا ھستند، تروريست ھا  رئيس جمھور،تروريست ھای واقعی

و سازمان ملل متحد در تبانی با اين » ھائی ھستند که از تروريست ھا به ھدف جنگ و فتح کشورھا پشتيبانی کردند

  .طرح شيطانی است

  : آدرس الکترونيک متن اصلی

http://www.mondialisation.ca/le-grand-mensonge-de-letat-islamique-les-terroristes-cest-

nous/5405154 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤اکتبر   ٠٢

 ٢٠١٤مبر  سپت٣٠مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


