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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

  
  Gilles Munier - نوشتۀ ژيل مونيه

  ی حميد محو:برگردان از
  ٢٠١٣ مارچ ٢١

  

 مريکا سی آی ایاسازمان اطالعات مرکزی 

  حضور خود را در عراق افزايش می دھد

  

  برای پشتيبانی از خدمات ضد ٢٠١١، رئيس جمھور اوباما از تاريخ »وال استريت ژورنال«بر اساس تحقيقات 

 .تروريستی در عراق فرامينی صادر کرده است

 که توسط نيروھای ويژۀ اياالت متحده آموزش ديده اند تشکيل شده است و یقطعاتاين سازمان ضد تروريستی از 

مأموريت اين سازمان مبارزه عليه گروه ھای مقاومت، به ويژه گروه .  تحت نظارت  نوری المالکی می باشدمستقيماً 

ھی از شبح که متشکل از گرو» بيداری عرب«در محل، خدمات ضد تروريستی از اعضای . القاعده در ميان رودان

 چنين موردی –مريکائی ھا ھمکاری می کردند ا پيش از اين با –نظاميان قبيله ای است که در خدمت رژيم بغداد ھستند 

  .قتل ھای ھدف گيری شده که اعضای خودشان نيز قربانی آن بوده اند را روشن می سازد

، ...در عراق تقويت می کند) جبھۀ النصرت شبکۀ سوريه(آی ای حضورش را به بھانۀ مبارزه عليه جبھۀ النصرت سی 

مجاھدين . اين شبکه در فھرست وزارت امور خارجۀ اياالت متحده به عنوان سازمان تروريستی به ثبت رسيده است

 مشاور امنيت ملی در – گذشته، فالح الفياح چار م٤. يکی با ھمقطاران سوری خود دارنددالقاعدۀ مغرب مناسبات نز

 مبارز اسالمگرای عراقی آموزش ديده وارد سوريه می ٣٠٠اه تقريبا م به واشينگتن اعالم کرد که ھر –دولت مالکی 

  .شوند
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 ٤٠ ، ٢٠١١عالوه بر ايستگاه سی آی ای در بغداد که از تاريخ خروج نيروھای آمريکائی از عراق در اطراف پايان

،  نوری ) مأمور، که در جھان به عنوان بزرگترين تلقی می شد٧٠٠با (صد از اعضای خود را کاھش داده بود در

مريکائی و تعداد خيلی بيشتری مرسونر حساب کند که با ا نظامی ٢٢٠المالکی متخصص بازی دو گانه، می تواند روی 

  .دفتر ھمکاری ھای امنيتی در عراق کار می کنند

  

  مبارزهگاھنامۀ ھنر و

  ٢٠١٣ چ مار٢٠

  ٢٠١٣ چ مار١٢مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 خاورميانه: منطقه 

  خدمات اطالعاتی: مضمون 

  عراق: تحليل 
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