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 ٢٠١٢ سپتمبر ٠٣

  

 ۀواسطه  بی سالح کشتار جمع»یجاساز« طرح مي پلۀشبک

  در عراق را متوقف کرد بوش
  

شگر ریاف ا)Valeri Plame (مي پلی وال ه ھ اختیدي جدی، جنب اش س تان را ف اتۀگفته ب.  از داس ابع اطالع  ی من

هي جوی تالفیاو، اقدام»  و شرکاءنگزيبروستر جن« و شرکت مي پلی توسط والردي طرح کاخ سفی افشاکا،يمرا  در ان

 ینتقال وب مان استميس. دي آیحساب مه  بی کشتار جمعی محدود ساختن گسترش سالحھای براايمقابل کار سازمان س

)WMR (ودی رسوائۀ جنبني اۀدر گذشته، در بار ر داده ب راد.  خب شارکت اف ا مشخص شدن م ر آن، ب  از یعالوه ب

ازديکاخ سف ه ب ه ب د، شعبکي نزدیئ ھسته ی در گسترش سالحھایدي کلگراني در آن، ک ا گسترش ۀ بودن ارزه ب  مب

ازمان سیئ ھسته یسالحھا از اا،ي س از ب ال گ د»VX «ینري انتق ل کنن وۀمخت اه ن  از ٢٠٠٢مبر سال  اعصاب در م

  . کردیري به عراق جلوگهيترک

دھا بی محموله، که قرار بود در عراق جاسازني به کشف اهي در ترک»نگزيبروستر جن «ی اطالعاتۀشبک ه  شده و بع

شتار جمع تفاده شود، موفق شدني در دست صدام حسیعنوان سند اثبات وجود سالح ک ابع.  اس  یر سازمانھا دیمن

  . و سازمان او بودمي پلی بوش در ھدف قرار دادن والردي کاخ سفی اصللي امر، دلني که اندي گوی مکايمرا یاطالعات

عب سلۀش سترش ت ا گ ارزه ب سته حاتي مب ازمان جاسوسیئ ھ ازمان سی س فاتي از عملاي س اخ س رادي ک  ی جاسازی ب

  .عمل آورده  بیري در عراق جلوگی کشتار جمعیسالحھا

اتتي واقعدر ابع اطالع ايمرا ی امر، ھمانطور من زارش مک ه ھای گ د، محمول ای دھن از ب ل »VX «ینري اول گ مخت

انکي گاز را یمحموله ھا. دي گردلي تحوني به صدام حس١٩٨٩ و ١٩٨٨ یکننده اعصاب در سالھا ائيمرا ی کمپ  یک

  ).The Carlyle Group (در به عراق حمل کد،ي گردلي تشک»ليکارال« توسط گروه ١٩٨٧که در سال 

ه نظامدي تأئني ھمچنکايمرا ی جاسوسمنابع د، ک دھیررسميطور غه  بیلي اسرائاني کردن تاد مشترک فرمان  ی در س

دی در بغداد خدمت مکايمرا رائ.  کردن روه یلياس ه گ ا ب ات« ھ شترکیمتحد اطالع دام م دند و »  اق داد وصل ش در بغ

  . نگه داشته شدیبع، مخف مناني ھمۀگفته حضور آنھا در بغداد، ب
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   مترجمسيرنويز

دھه  بغرب ايمرا یفرمان اک صد دارد نم روز ق ورشي ام راق را در س ورده در ع راهي شکست خ ه اج .  در آوردء ب

  : ی نشانني در ای محودي ترجمه حم،ی سازی محقق مرکز مطالعات جھان،ی کاتورايلوي به گزارش سديرجوع کن

http://www.afgazad.com/Siasi-12/090112-T-HM-Salaah-Haaye-Kiemiaaie.pdf 

رای از شکست تالشھاپس ان غرب ب ستمر مھاجم ستقی م ته آقاۀ ھفته،ي در سوری نظاممي دخالت م ارک اني گذش  ب

سه، کايمراھور  جمیاوباما و فرانسوا اوالند، رؤسا د از دیکي و فران ري بع تفاددي تھدیگ ه درصورت اس د ک  ۀ کردن

ارت صحه  مخالفان، بهي برعلیائيميک حاتي از تسلهيسور ر علحيعب دون اني بسمي ترورهي ت ل، ب ه ني المل  منتظر ک

وم مب،ي ترتنيبد.  کشور حمله خواھند کردني بمانند، به اتي امنیمجوز شورا ه غرب دری معل  صدد است  شود ک

ه جناتي مشروعیبرا ه جناه،ي خود در سوراتي دادن ب شرهي علتي ب دتي ب وق .  دست بزن در حال حاضر دولت ف

شتار جمعی شده و قصد دارد سالحھالي غرب تبدی بازني آخرني ای اصلی به عامل اجرائه،ي ترکیارتجاع  ايبي لی ک

  . آن را ادامه دھدشتري ھر چه بیراني و وهيم سور منتقل نموده و قتل عام مردهي کشور به سورني اقيرا از طر

ال ماه  بهي دولت ترکاما وان فع تھاي سشاءيعن ن، یستي تروریاس اه ک ه چ درت درک آن را نداشت ک  غرب، چون ق

ردم تحت ادار ار ساختۀھمواره در بن چاه است، کشور و م اه ب.  خودش را در مخمصه گرفت انه ھ زارش رس  یگ

تانھاوضاع اه،ي سورهي غرب علسميالي امپریستي دولت در جنگ ترورني مشارکت ای در پ،یخبر ا آرام ی در اس  ن

ه ی دولتیروھاي نني مسلحانه بیھايريشدت متشنج شده، درگه  به،ي ترکیجنوب  و حزب کارگران کردستان شدت گرفت

ه تظاهي انطاکی در شھرھاهي مردم ترکگري بار د،]سنبله[وري شھر١٢ کشنبه،يامروز، . است سترده ا ب  ه بیھرات گ

ايمراضد جنگ  ورهي علک رکت ترکهي س دآن در هي و ش اظران س.  دست زدن د ادهي عقیاسين ا آرامني دارن اي ن  و ھ

ه سراسر ترکنياعتراضات در ھم ه رفت اکم اهي حد محدود نخواھد ماند و رفت ه، دولت ح ا ني را فراگرفت  کشور را ب

  . مواجه خواھد ساختی جدمشکالتی

ا روز وظ وجود،ني اب سان صلحدوست و آزادۀفي ام ر ان واهي ھ ه کارخ ه تب اي است ک اھ ون آمسي و دس  غرب زي جن

ار اطالعه  را بیگري و ھر کشور دهي سورهي علیستياليامپر ان طور مستند و مستدل روشن سازد، در ک اه یرس  و آگ

 .دي ننمای فروگذاری کوششچي توده ھا از ھیساز
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