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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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 Political سياسی

  

  یريش. م. ا: برگزدان از

  ٢٠١٢ اگست ٠٨

  

  »القاعده« و امريکا ۀ متحداالتيا) ١(»اتحاد مقدس«
  

 امريکا ۀ متحداالتيدولت ا«: اعالم کرد جون تؤرکر ارتؤرک در ماه رالي آدمه،ي ترکی نظامی آکادمی مستعفسيرئ

 کشور انجام ني بزرگ در ایستي تروراتي عملنيکه چند» القاعده« و ه،ي به سورستھاياز ھجوم ھمه انواع ترور

 در دمشق ثابت ی انتحاریستھاي با استفاده از تروریستي تروراتيانجام عمل: او اضافه کرد. » کندی میبانيداده، پشت

 یجاه  بستھايرا با جازدن ترور»  السالوادوریويسنار« گرفته اند ميو متحدان عرب آن تصم کنند که غرب یم

 السالوادور با استفاده ی ثبات سازی باتي عملی که آنوقت فرماندھستيادآوريالزم به .  تکرار کنندهيمخالفان در سور

 بر هي  در عراق و سورامريکا ی بعدراني سف"روبرت فورد" و "جون نگروپونته" را ی انتحاریستھايروراز ت

  .عھده داشتند

 و امريکا ۀ متحداالتي اري اخی کند که در زمانھای مدي اوبورن تأئتري تلگراف، پیلي دیسي انگلۀ روزناممفسر

 ۀ در مقال" اوبورنتريپ".  کرده انددي تشدهي دولت سورهي خود با القاعده را در مبارزه علۀاني مخفی ھمکارسيانگل

 داده در ی رویستي تروراتي که عملسدي نوی، م» دھدی سوق مرمنتظرهي متحدان غیسوه  ما را بهيبحران سور«

  قبالً یستي سازمان ترورني دارد که ایاتي با ھمان عملیاري سال نو، خاص القاعده است شباھت بسۀدمشق در آستان

 نفوذ هي به سورهي از راه ترک،ايبير لد» القاعده «اني شبه نظام،یسي انگلۀ مجلۀنوشته ب.  دادیدر عراق انجام م

 ی میابي ارزسي انگلی برای بزرگاريرا خطر بس»  لندن و القاعدهنگتن،ياتحاد سه جانبه واش «بورن، اوتريپ. کردند

  .کند

 یلي دیسي انگلۀي مسلمان تندرو، که در حال حاضر در لبنان اقامت دارد، در مصاحبه با نشری روحان،ی البکرعمر

 لبنان قي از طریري سعد حریرھبره ب» المستقبل« با جنبش یدر ھمکار» القاعده «یان کرد که اعضاتلگراف اذع

 ني در بغداد، صحت ای کنفرانس مطبوعاتدر عراق ۀ امور خارجري وز،یباري زاريشوھ.  شده اندهيوارد خاک سور

 شوند و از ی وارد مهي به خاک سوریستي تروراتي انجام عملیبرا» القاعده «اني کرد که شبه نظامديموضوع را تأئ

  . کنندی کشور حمل مني عراق اسلحه به ایمرزھا

  : از مقاالت خود نوشتیکي در راً ي اخني گاردیسي انگلۀروزنام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ی مقاله، سامۀسندينو. » خواھد داشتی کشور در پني مردم ای برای عواقب وحشتناکهي در سوری نظامۀمداخل «

ه ب هي و ترکامريکا ۀ متحداالتيا: سدي نویم» القاعده« و امريکا ۀ متحداالتيد محکم ا با اشاره به اتحازي نیرمضان

 یرلي ھکه یدر حال.  سازندیشدت متشنج مه  را بهي اوضاع سوری قطر و عربستان سعودی نفتیرھاال دحساب

 انيشبه نظام از اي سازد، سازمان سی متقاعد مهي در سوری نظامۀ را به ضرورت مداخلی جھانۀ جامعننتيکل

 آن فرماندھان ئی و متحدان ناتوامريکا ۀ متحداالتيواضح است که ا.  دھدی نموده و آنھا را آموزش میبانيپشت

 گرفتند و سپس آنھا را در مراکز ی مختلف به مزدوری را از کشورھای معمولتکاراني و جنایستي تروریسازمانھا

 ۀي اتحادی ناظران کشورھاتأي عراق، عضو ھیتيمقام امن). ٢( و لبنان آموزش دادندهي در خاک ترکژهي ویآموزش

 کشور انگشت به ني و افغان در ای عراق،ی حمص، از حضور مزدوران پاکستانز خود ادي بازدانيعرب، در جر

 ی است که، پس از آزادسازديالزم به تأک.  آنھا شناختاني خود در عراق را در مندگانيدھان ماند و چند تن از ربا

 شمار ، کشورھا، از جملهگري و دی عربی صدھا نفر مزدور از کشورھاه،ي سوری دولتیروھايتوسط نحمص 

  . شدندري  دستگی سرباز فرانسویاديز

 به ی و مزدوران خارجی افراطوني جابر، مطمئن است که اعزام مذھباي ھلمز،ي تای ساندیسي انگلۀ روزنامخبرنگار

ه  جابر بايھل. دي گردی المللني کار ناظران بی اجباراني خشونتھا و پاديد ھمجوار، منجر به تشی از کشورھاهيسور

 لبنان، تونس، ۀ دھھا تبعه،ي سوری عبور از مرزھایبرا عربستان وخي کند که در پاسخ به فراخوان شی مدي تأکژهيو

 در ی خالفت اسالمی برقراری که براینياادگراي بناني از متي مصر، اردن و کو،ايبي ل،ی عربستان سعودر،يالجزا

  . کشور گذشتندني ای جنگند، از مرزھایجھان م

 مخالفان ی مالني و قطر بر سر تأمیعربستان سعود: سدي نوی خود می سال جارجنوری ماه ۀ در مقالسي انگلمزيتا

 یلتھا دوني بانهيتوافق مخف.  توافق کردندانهي مبارزه با دولت بشار اسد، مخفی براحاتي تسلدي با ھدف خرهيسور

 عرب هي عضو اتحادی کشورھاۀ خارجی وزراداري پس از ده،ي مخالفان سورندگاني و قطر و نمایعربستان سعود

 ضمن یسي انگلۀ روزنامني در مصاحبه با اهي مخالفان سورۀندينما. دست آمده  گذشته بجنوریدر قاھره در ماه 

 اضافه کرد، که یو. »ونه مساعدت را دادند ھمه گشنھادي پی عربستان سعودندگانينما«:  اوضاع، گفتحيتوض

 فعاالنه هي به مخالفان سوری در کار کمک رسان،»انيشورش« به هي با سورهي از مرز ترکسلحه با ارسال ازي نهيترک

  . کندیشرکت م

 مصاحبه با ی طهي مرز سوریکي در نزدی از شھر ھتائهي مخالف در پارلمان ترکۀندي اوغلو، نمابي ادیمحمدعل

 بياد. »ديني بی مهي را به وفور در سورهي ساخت ترکیشما سالحھا«:  گفتی عربۀتحدم امارات »شنالين «هينشر

مقامات .  کرددني دهي از سور٢٠١١مبر سال  در ماه سپتهي خلق ترکی حزب جمھوریندگي نماتأيھمراه ھه اوغلو ب

 ني بی مرزی گذرگاھھاني از سکنه بی خاللي پر از اسلحه را که بار خود را در منطقه حایونھاي کامهي سوریرسم

:  خود افزودۀ در مصاحبهي پارلمان ترکۀندينما.  نشان دادندیندگي نماتأي ھني کرده بودند، به ای خالهي و سورهيترک

  .» وارد کردندني را اخوان المسلمحاتي تسلھا،ي سورۀبه گفت«

 اطالع ٢٠١١ سال اگست موساد، در ماه - لي اسرائی به سازمان جاسوسکي، نزد»دبکا «یلي اسرائینترنتي ایتارنما

 ني خمپاره انداز و ھمچن،ی نفری موشک ضدھوائیستمھاي ضد تانک و سی موشک اندازھاهيداد که ناتو از راه ترک

 ی می آموزش نظامهي در خاک ترکهيان سوريشورش«: سدي نوی میلي اسرائیتارنما.  فرستدی مهيمسلسل به سور

 هي سور»انيشورش« مختلف، ی مسلمان از کشورھای ھزاران ماجراجوی با اغواامريکا ۀ متحدالتايناتو و ا. »ننديب

 هي و سورهي ترکني عبور امن آنھا از مرز بطي و شرای آموزش نظامهي ارتش ترکن،ي کنند و عالوه بر ای متيرا تقو
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  .را بر عھده دارد

 پرسنل اني فرار در مۀي روحتي اسد و تقومي رژ فشار برديمنظور تشده  بی عربستان سعودن،ي گاردگزارشه ب

 اعالم کرده و »هيارتش آزاد سور «اني به شبه نظامی ھر گونه کمک مالۀ ارائی خود را برای آمادگه،يارتش سور

 ۀروزنام.  مذاکره قرار داده استرد موی عربی کشورھاگري و دنگتني گستاخانه را با واشۀ برنامني ااضير

 نه ء را ابتداهي مخالفان سوری مالنيفکر تأم: سدي نوی نامبرده نشده، میبه منابع سه کشور عرب با استناد یسيانگل

 از اني فرارعيتشج. ند، مطرح کردندامنده  عالقهي سوری دولتمداربي بلکه، متحدان عرب آنھا که به تخرھا،يسعود

 یگو با مقامات سه کشور عرب و  از گفتن،ي گاردۀنوشته ب.  کشور ھمزمان بودني با ارسال اسلحه به اهيارتش سور

 خودکار، نارنجک اندازھا و یاز جمله تفنگھا( و قطر ی که ارسال اسلحه از عربستان سعوددي آی بر منيچن

 ميتصم« اظھار داشتند، که نيمصاحبان عرب گارد.  آغاز شدی سال جاریاز اواسط ماه م)  ضد تانکیموشکھا

 تي به حماء آنکارا ابتدارا،يز.  گرفته نشدی به آسانهي ترکی اسلحه در اراضیبارھا ارسال اسلحه از انۀ در بارینھائ

 سي تأسۀ اجازهي کند، که ترکی مدي مقاله تأکۀسندينو. »دي ورزی اصرار مامريکا و ی عربی کشورھای از سویاسيس

 شبه یاندھان گروھھا ھا با فرمیزني ارسال اسلحه و انجام رایھنگ ھمآی در استامبول برای مرکز فرماندھکي

 اسلحه در لي خود شاھد تحوی سال جارجون ماه لي در اوایسيخبرنگاران انگل.  را دادهي سوری در اراضینظام

  . بودندهي مرز ترکیکينزد

 را هي مخالفان سوری برازاتي ارسال اسلحه و تجھاي سازمان سمز،ي تاورکيوي معتبر نۀ روزنامگزارشه ب

 یاديز» زحمات «اي مأموران مجرب سازمان سمي تهي روزنامه، در جنوب ترکني اۀنوشته ب.  کرده استیسازماندھ

  :سدي نوی مدتي شمکي ار، مقالهۀسندينو.  کنندی تحمل مهي با سورهي ارسال اسلحه از مرز ترکیرا برا

رنجک انداز انواع تفنگ، نا.  باشدی مهي شعبه سورني اخوان المسلم،»انيشورش« ارسال اسلحه به ی از مجاریکي 

 ی و قطر می عربستان سعوده،ي ترکی را در ھمه حال دولتھاهي مخالفان سورازي ضد تانک مورد نیستمھايو س

 ی شبکه ھالي به تشکن،ي ھمچنايسازمان س.  کنندی کمک ماي سموران بارھا به مقصد، مأني رساندن ایبرا. خرند

 اطالعات را آندره نيا.  کندی گروھھا کمک میه برخ بشار اسد، بهي مبارزه علی برای و ضد اطالعاتیاطالعات

 هي در جنوب ترکنکي اايمأموران سازمان س«: سدي نویاو م.  کندی مدي تأئزي پست ننگتونياستون، خبرنگار ھاف

 و ارسال ی را در امر ھمکاری عربۀ قطر و امارات متحد،ی عربستان سعودی دولتھاچمستقر شده اند و از ماه مار

 حزب ري معاون دبۀگفته عالوه بر آن، ب. » کنندی می راھنمائ»هيارتش آزاد سور «ی به واحدھای جنگیمحموله ھا

 انجام ی نفر مزدور عرب، افغان و ترک را برار ھزا۶ در حدود اي اوغلو، سازمان سني بلنت اسه،يزحمتکشان ترک

  . استخدام کرده استهي در سوریستي تروراتيعمل

 احساس ني بدون کمتر»ی از دموکراستي حمااديبن« ارشد ی و کارمند علمايازمان س مارک گرشت، مأمور سروئل

 ی که سرنگونسدي نوی ژورنال متي وال استرۀ نامۀ، در ھفت»القاعده« و امريکا ۀ متحداالتي از اتحاد ایشرمندگ

به . اق ممکن بود اردن و کردستان عره،يرک از سه طرف تاي ھمزمان سازمان ساتي عملی بشار اسد با اجراميرژ

 هي سورمي رژی را که خواھان سرنگونی کسچي اسد، ھهي علاي نچندان بزرگ سازمان سی مخفاتي او، عملۀديعق

در  (ی علوانيعي شتي اسد به اقل،ی قدرت نظامألۀدر مس« کند، که ی مدي تأکژهيوه گرشت ب.  کندیاست، قانع نم

.  باشدی مھار شورشھا در چند جبھه می الزم برای انسانیوري است و فاقد نیمتک)   کشورتي جمع٪١۵ - ١٠حدود 

 ضد تانک، ضد حاتي در ارسال تسلی ھمآھنگتيتقو« کند که ی مهي توص»ی از دموکراستي حمااديبن«کارمند 

. ستي مشکل نچوجهيھه  باي سازمان ستيري با مدهي به سوری مرزۀ از مناطق کمتر حفاظت شدی و ضد نفریھوائ
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 موانع ۀمثابه  برھاي و کوی خالی پست، دشتھایکوھھا (هي سوریائي جغرافتي و موقعی انسانیروينخاطر کمبود ه ب

 مطمئن یئامريکاجاسوس سابق . » خواھد بودري پذبي مخالفان آسی در مقابل قدرت آتش کافمي، رژ)ینيعقب نش

. ستي الزم نهي سورهي علی بزرگاتيعمل. ا نداردي سازمان سادي به کار زیازي اسد نی سرنگونی برااتياست که عمل

 ١٩٨٧-١٩٨۶ ی در افغانستان را در سالھای ضد شوروی خود به گروھھای کمکھااي سازمان سکه ی زمانیحت

 ه،ي سورهي خصمانه علاتيعمل.  شرکت داشتنداتي نفر در عملستي و در خارج، در حدود بنگتني داد، در واششيافزا

 ی با سازمانھای در ھمه حال، در صورت ھمکار،ی داشته باشد، ولاجي احتايشتر سازمان سي بتيممکن است به فعال

  .»ستي نفر الزم ن۵٠ از شي متحدان، مشارکت بیاطالعات

عنوان مخالف دمشق در ه  اردن، بني با اسد، و ھمچنهي ترکري باور است که قطع ارتباط نخست وزني بر اگرشت

افزون بر .  کندی ملي اسد را تسھی دارد، کار سرنگونامريکا ۀ متحداالتي ھم با ایجھان عرب، که روابط مستحکم

ألۀ  از کردھا در ھر مسامريکا تي حمای باور دارد که کردستان عراق بھتر است به ازااي عامل سابق سازمان سن،يا

  . عمل بدھدی آزاداي س،امريکا ی مرکزیمورد اختالف با بغداد و تھران، به سازمان جاسوس

  

   مترجمتأمالت

 ھوشنگ د،ي شھقي رففي تأل،ی و اجتماعیاسي به کتاب واژه نامه سدي، رجوع کن»اتحاد مقدس«در خصوص  -١

  .١٣، صفحه )ني آئکي نريام (یناظم

 بعد از ري اخۀ ھفت دھباي تقرني در ھمی حتش،يداي نه فقط از ھمان آغاز پامريکا دولت شماري بیتھاياگر جنا -٢

 سال در اقصا نقاط کي ني و کنتراھا در السالوادور و در طول ھمتناميتا جنگ و يارو ژاپن و جنگ کیبمباران اتم

 جھان و ی در اغلب کشورھاني خونی نظامی کودتاھا صده،ي و امروز سورايبي تصور لرقابلي غعي فجاژهيوه عالم، ب

 ی ثروتھای محابای انسانھا، غارت بیونيلي و چند کشور، کشتار منيقتل و ترور رھبران و مقامات طراز اول چند

 را به تعقل تي بشرۀ نتوانست ھمرهي و غرهيو غ (war street) »تيواراستر «یھاي درصدکيسود ه  بتي بشرۀھم

 ترجمه و انتشار مقاالت ف،ي احتمال که تألني وادارد، ای بشرخي دولت تارني دفن خونخوارتریراو تفکر و تعامل ب

 ۀالني محیاستھاي و ھواداران سرواني بر ھمه آشکار خود، بتواند پرغم مستنداته  دست، بني از ایو نوشتارھائ

 ی و جمود فکری را از لختا را بر سر عقل آورد و آنھی جھانسميالي امپر»ی گستریدموکراس« و »یحقوق بشر«

   .برھاند، برابر صفر است

 ۀ درمقابل حمالت گسترد دستني از ای ھزاران ھزار کارھائدي تولاي که آدي آی مشي سؤال پني وصف، اني ابا

 را،يز.  استی پاسخ قطعا منفست؟ي ن»دنيآب در ھاون کوب« استعمار، یستي غرب و تھاجمات تروری خبرسميترور

 ی کند، سقوط وانحطاط جای می طیقھقرائ ري مس،ی در مدت زمان لحظه اخ،ي که امروز تکامل تارنيصرفنظر از ا

 نھنگان تي حاکمۀي در سایخصوص، در جوامع غربه  بت،ي از جمعیگ بزرتي و تکامل را اشغال کرده و اکثریترق

 جھان تي از جمعیمي ھنوز بخش عظی خود را از دست داده است، ولی و عقالنی تعادل روانی نظام-ی مالۀيسرما

ون  اکننانيا. شندي اندی آن ملي و انتخاب بدی اقتصاد- ی نظام اجتماعني تری وحشلم از مظای رھائیبه جستن راه ھا

 خواھند شهي جوانه خواھند زد، ری باران بھارني ھستند که با اولی سالم مانده درجنگل سوخته ای ھاشهيسان ره ب

 ۀمنزله  در واقع، بب، مطالنگونهيو ا...  را به مأمن خود باز خواھند گرداندی طراوت و نشاط و سرسبزد،يدوان

  !رد بباوستهيبگذار پ.  ھمه آنھاستی برایھمان باران بھار

 گناتچنکوي اگوريا
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