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  بيوۀ سفيد اکنون کاميکازھای دولت اسالمی را ھدايت می کند

 

 »بيوۀ سفيد « با نام مستعار  Samantha Lewthwaite سامانتا ليوتويت 

گرد مللی بيش از ھمه تحت پيه در سطح بين اليکی از زنانی است ک» بيوۀ سفيد «  با نام مستعار سامانتا لوت وايت

او کاميکازھا را به حساب دولت اسالمی برای   ،باور داشته باشيم The Daily Mirrorاگر به ديلی ميرور. قرار دارد

  .سوء قصد در سوريه آماده می کند

» بيوۀ سفيد«  و نام مستعار او  را انتخاب کرده استهشرافيدختر سرباز قديمی بريتانيائی، که به اسالم گرويده و نام 

 که يک مسلمان افراطی جامائکائی بود روی آن گذشاته شده جرمی ليندسیو اين نان مستعار به دليل ھمسرش  است

.  نفر شد٥٢بود که موجب مرگ   ٢٠٠٥ جوالی ٧ جزء چھار کاميکاز سوء قصد لندن به تاريخ جرمی ليندسی. است

در : مترجم . ( و چند سال بعد رد پای او را در کنيا پيدا کردند  واقعه ناپديد شد ساله فوراً پس از اين٣٠اين زن 

  )ستاويکيپديای فارسی گزارشی دربارۀ اين زن ديده می شود و در اين قطعه نوشته شده که او دارای سه فرزند نيز 

او دوباره ناپديد ...ی می شود در وست گيت در نايروبی فرد مظنونی تلقشبابخاطر حمله و گروگان گيری توسط ه او ب

  .مريکائی و کنيائی استا و از آن تاريخ تحت پی گرد سرويس ھای اطالعاتی بريتانيائی،  شد
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عالوه بر آموزش کانديداھای انتحاری، او به اردوی تبليغاتی برای گروه   Daily Mirrorبه گزارش ديلی ميرور 

  .کمک می کند، ولی اين نشريه نمی گويد که اين گزارشات را بر چه اساسی مطرح کرده استدولت اسالمی 

 مريکائیالمبرداری از صحنۀ بريدن سر دو روزنامه نگار در ف» بيوۀ سفيد« حدس می زند که نشريۀ مردمی بريتانيائی

 James Foley  و   Steve Sotloff  و مدافع حقوق بشر ديويد ھاينDavid Haines  توسط گروه جھاد طلبان

البته اين ويدئوھا بر اساس تحليل ھای شبکۀ ولتر ساختگی ھستند و صحنۀ بريدن : مترجم . (خونريز شرکت داشته است

  ).سر مشخصاً نشان داده نمی شود

ن از تمام اين موارد ممکن است صحنه پردازی باشد، ولی نکته ای که در آن ترديدی وجود ندارد اين است که او تا کنو

 بيتی در مدح اسامه بن ٣٢ يک قطعه شعر ٢٠١٣سال . چنگ سرويس ھای اطالعاتی گريخته و به افسانه پيوسته است

ليس بريتانيا آن را در حافظۀ ديسک سخت يک کامپيوتر در محل مسکونی او در مباسا در شرق و که پ سروده بودالدن 

  .کنيا کشف کرد

  ست ؟حاال کی با ھاليوود قرار داد خواھد ب
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