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 ٢٠١۵ اکتوبر ٠٧

  

  »تروريست ھای خوب«خاطر حمله به ه  روسيه را ب"اوباما"
  متھم دانست

  

  

د شده ولی به ندرت در گزارشات منعکس گرديده که دولت اسالمی در عراق و در سوريه توسط ئيمتون بسياری تأدر 

سرويس ھای مخفی اياالت متحده تشکل يافته و اعضای به خدمت گرفته شده، توسط اياالت متحده و ھم پيمانانش 

 .ديده و تأمين مالی شده اندانگلستان، فرانسه، عربستان سعودی، ترکيه، اسرائيل و اردن آموزش 

 بود ٢٠١۴تنھا در سال . تا کمی پيش از اين دولت اسالمی در عراق و در سوريه به نام القاعده در عراق شھرت داشت

  ).دولت اسالمی در عراق و در سوريه، دولت اسالمی در عراق و شامات(که دولت اسالمی ناميده شد 

  

  روسيه عليه تروريسم وارد جنگ شد

ًاز اين پس، روسيه مستقيما در .  ما تماشاگر چرخش مھمی در ساز و کار جنگ در سوريه و در عراق ھستيماکنون

واشنگتن قاطعيت روسيه را به رسميت شناخت . ھمآھنگی با سوريه و عراق جنگ ضد تروريستی را آغاز کرده است

را نيز که واشنگتن از آنھا » ست ھای خوبیتروري«ه مند ھستند زيرا آنھا گل از روس ھا "اوباما"ولی می بينيم که 

  .پشتيبانی می کند ھدف می گيرند

  

  :برگرفته از وال استريت ژورنال : اطالعات ممتاز
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ئی، حمالت ھوائی روس ھا در سوريه شورشيانی را ھدف گرفته که از پشتيبانی سازمان امريکامقامات اداعی بر اساس 

  .سيا برخوردارند

ديده سنگری را تشکيل می دھد که متعلق به شورشيانی بوده که از سوی سازمان سيا و ھم يکی از بخش ھای خسارت 

  . پيمانانش تأمين مالی شده، آموزش ديده و جنگ افزار دريافت کرده اند

طور مشخص در اين مقالۀ وال استريت ژورنال گزارش می دھد که سازمان سيا از ه يک عنصر اطالعاتی مھم ب

در سوريه پشتيبانی می کند، يعنی طرحی که مستلزم عمليات اطالعاتی مخفی در » ر رژيمييتغ«تروريست ھا برای 

  :خاک سوريه است 

 

 برای مبارزه عليه رژيم اسد آموزش داده و جنگ افزار در ٢٠١٣ئی شورشيان را از سال امريکاآژانس جاسوسی «

ًپشتيبانی مشخصا از : ، ياداشت نويسنده ٢٠١۵مبر  سپت٣٠، WSJوال استريت ژورنال(» .اختيارشان قرار داده است

 ) صورت گرفته است٢٠١١ چآغاز جنگ در مار

  .د شده، ولی به ندرت در رسانه ھای بزرگ انعکاس يافته استئيًآن چه که بعدا شناسائی و تأ

  

  »تروريست ھای خوب « :  النصره ةجبھ

پنتاگون که امروز آشکارا اعتراف می کند که سازمان سيا از گروه ھای وابسته به شبکۀ القاعده در درون سوريه از 

تروريست ھای «  النصره پشتيبانی کرده است، در ادامۀ ھمين گفتار به روسيه اعتراض می کند که چرا ةجمله جبھ

  :دف گرفته و مورد اصابت قرار داده است ھ، که از پشتيبانی واشنگتن برخوردار ھستندرا » خوبی 

ئی، يکی از حمالت ھوائی روسيه يکی از مواضع شورشيانی را مورد اصابت قرار داده که امريکابه گفتۀ مقامات 

  (...).گردآوری می کردند اطالعات مورد حمايت سازمان سيا بوده اند و برای سرويس ھای اطالعاتی آتالنتيست ھا 

ی ملی سوريه، از ھفت نقطه ای که ھدف بمباران ھوائی روسيه بوده اند، تنھا يک نقطه در شرق به گزارش رسانه ھا

ولی نقاط ديگر به شکل . سلميه در منطقۀ حما واقع شده و حضور مبارزان دولت اسالمی در آنجا بسيار پر رنگ است

 ھای اسالمگرا مانند احرار الشام و يا گروه) تروريست ھای ميانه رو(گسترده در تصرف گروه ھای شورشی ميانه رو 

  )٢٠١۵مبر  سپت٣٠ WSJ. ( النصره يکی از شاخه ھای القاعده می باشدةجبھ

 جنايات بسياری بوده) جھاد طلب( النصره که بی گمان به شبکه ھای القاعده تعلق دارد، يک سازمان تروريستی ةجبھ

 النصره با پشتيبانی سرويس ھای مخفی اياالت متحده در ة، القاعده در عراق و جبھ٢٠١٢از سال . مرتکب شده است

  .  گذاشته اندءمليات تروريستی متعددی را به اجراھمآھنگی با يکديگر کار می کنند و در سوريه ع

 النصره را که بازوی مسلح تروريستی ارتش ةآنچه به رويدادھای اخير مربوط می شود، اين است که دولت سوريه جبھ

  . بمباران ضد تروريستی روسيه قرار داده است  در اولويت ھای اردوی،آزاد سوريه می باشد
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 به عنوان سازمان تروريستی شناسائی کرد، ولی چنين امری مانع ٢٠١٢ آغاز سال  النصره را درةواشنگتن جبھ

، به اعضای آن آموزش داد و تأمين مالی »شورشيان ميانه رو«پشتيبانی از اين سازمان نشد، با ناميدن آنھا به عنوان 

ژيستيک و استخدام اعضای جديد و آنھا را به عھده گرفت و جنگ افزار در اختيارشان قرار داد، به انضمام پشتيبانی لو

قطر، عربستان : البته اين کمک ھا با ميانجی گری ھم پيمانان اياالت متحده در خليج فارس صورت گرفته است . غيره

 .سعودی، ترکيه و اسرائيل

ر  النصره دةجبھ«، ٢٠١٢موضوع خنده آور اين است که در اتخاذ تصميم شورای امنيت در سازمان ملل متحد در مه 

سوريه به عنوان ھم پيمان القاعده در عراق و به عبارت ديگر دولت اسالمی در عراق و سوريه در فھرست سياه به ثبت 

  :رسيده است 

 برای جلوگيری از هتصميمی که موجب شد يک سری مجازات عليه اين گروه اعالم کنند، محاصر: به گفتۀ ديپلمات ھا 

  .ضای آن و توقيف دارائی ھای آنارسال اسلحه، ممنوعيت مسافرت برای اع

 النصره به ة عضو شورا با شناسائی جبھ١۵ در سازمان ملل متحد اعالم کرد که ھيچ يک از امريکات نمايندگی أھي

  .عنوان متحد القاعده در عراق مخالفت نکردند

 النصره يکی از مؤثرترين نيروھای مسلح در ة گزارش داد که جبھ)2012mai , Al Jazeera( ٢٠١٢الجزيره در مه 

  .جنگ عليه رئيس جمھور بشار اسد، در ماه گذشته وفاداری خود را به ايمان الظواھری رھبر القاعده اعالم کرده است

ه تروريستی حمله کرده است که نه تنھا در فھرست سياه اکنون روسيه مورد سرزنش قرار گرفته زيرا به يک گرو

می ) داعش(شورای امنيت در سازمان ملل متحد به ثبت رسيده، بلکه در پيوند با دولت اسالمی در عراق و سوريه 

  .باشد

  

  برد اين اتھامات تا کجاست ؟

دھند، در واقع، روسيه  با پشتيبانی در حالی که رسانه ھا دربارۀ پشتيبانی روسيه از اردوی ضد تروريستی گزارش می 

عليه اتحاديۀ اياالت متحده و ناتو وارد کارزار شده ) به شکل غير مستقيم(از دولت سوريه در جنگ عليه تروريست ھا

است، زيرا نه تنھا تروريست ھا پياده نظام اتحاديۀ نظامی غربی ھستند بلکه مستشاران و مزدوران مسلح غربی نيز در 

ًدر نتيجه عمال، روسيه عليه تروريست ھائی می جنگد که از پشتيبانی اياالت متحده مورد . ه سر می برندصفوف آنھا ب

  .پشتيبانی برخوردارند

حقيقت ناگفته اين است که با کمک نظامی به سوريه و عراق، روسيه به شکل غير مستقيم عليه اياالت متحده وارد 

 .کارزار شده است

 از اين دو کشور در مبارزاتشان عليه دولت اسالمی در عراق و سوريه که از پشتيبانی در اين جنگ نيابتی، مسکو

  . پشتيبانی می کند،اياالت متحده و ھم پيمانانش برخودار است

Article original en anglais : Obama Accuses Russia of Going After America’s “Good Guy 
Terrorists”,  publié le 1er octobre 2015 

:لينک متن اصلی   
http://www.mondialisation.ca/obama-accuse-la-russie-de-sen-prendre-aux-bons-
terroristes/5479471 
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