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تواند منحيث بخشی از پاليسی  حکومت اياالت متحده می: بلير
شھروندان ملکی را بکشد ،تعريف شده  

]تروريزم دولتی آشکار[  

 
ر" آمريکارئيس شبکۀ جاسوسی ملی نس بلي د "دي ه نماين رد ۀگان  کميتب راف ک ا اعت اھی مجلس آمريک ه  بخش آگ ک

  توانند در خارج از آمريکا توسط حکومت اين کشور به قتل برسند شھروندان آمريکايی می
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ه مجموعه مقصد از گفته ،بلير گفت د ک ا بدانن سی تعريف شده و ای از پالي ھای وی متيقن ساختن آمريکايی ھاست ت

  پذيرد ھا انجام می شيوۀ کاريی وجود دارد که ھمچو آدمکشی ھا ھميشه بر اساس کتاب

ار ،)آی  .ام.آر( پيت ھوايکتر  ،نماينده ای مردم ورد شيوۀ ک رده میدر م ق ک اد شده تحقي ارچوب  ی ي ه چھ پرسد ک

  ماع جاسوسان به قتل برسند؟اصلی و قانونی چی بود تا تحت آن آمريکايی ھا می توانستند توسط اجت

ه تحت ھيچ شرايطی ا  ،بلير تأکيد کرد ک اد از حکومت آمريک ه خاطر انتق ن کشور ب ا در خارج از اي ايی ھ آمريک

  :وی افزود ،کشته نمی شوند

مگر آنزمانيکه برای حکومت به يک تھديد مبدل شوند و  ،ما مردم را به خاطر بيان آزاد شان ھدف قرار نمی دھيم 

  .معلوم نيست ؛دقيقا کی اين اجازه نامه را ميدھد.  خاص به دست آورندۀاجازه نامھا  آن

 را "اوالکی -انور" آمريکا اقدام به کمکی حکومت يمن می نمايد تا ۀادار سؤال نھايت رو به مھم شدن است چرا که

ودو به ھيچ جنايتی از جانب حکومت آم ای متولد شده در آمريکا بود نويسندهکه  شده ب اند ،ريکا متھم ن ل برس ه قت .  ب

  شواھد سری در مورد موجوديت ارتباط اوالکی با تروريزم را نگھداشته است ، اوباماۀادار

ه   معلوم میطوری ،خالف تحريک نمودن آدمکشی ھای سياسی از يک جانببا وجوديکه متيقن سازی بلير  شود ک

ار يوه ای ک د و  ی آندر ش دان دي ا فق هھ ود  دارد توج شتر وج ده. بي االت متح ارج از  ،اي ا را در خ ايی ھ بال آمريک ًق

يده . مگر صرف به نام تخريب جانبی, آمريکا کشته است ل رس ه قت ايی ب ًاين موضوع که گويا قبال شھروندان آمريک

ھا به جای  ی کاری آنپاليسی و شيوه اشود   معلوم میکهطوري, نآبا وجود ًھيچگاھی صريحا پذيرفته نشده است ،اند

  ماندگار است و قتل شھروندان صرف يک اقتضای زمان می باشد خويش

 

 

 

 

 


