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  :سوريه 
   تروريست ھای القاعده 

  با پشتيبانی اياالت متحده و ناتو
   به کار می برندکيميائیعليه مردم سوريه سالح ھای  

 

 

 

ئی، تمام ماجرا بر امريکاپس از ده سال جنگ  و اشغال عراق، مرگ بيش از يک ميليون نفر به انضمام ھزاران سرباز 

جای بسی .  آغاز شد،در اختيار دارد» سالح کشتار جمعی«که که اين ملت  ن، مبنی بر ايناساس دعاوی دروغي

شرمساری است که می بينيم غرب با رياکاری تمام به تروريست ھا در سوريه اسلحه می دھد، و آنھا را از نظر مالی و 

وريه  سالح ھای کشتار جمعی به کار سياسی  پشتيبانی می کند، در حالی که اين تروريست ھا از اين پس عليه مردم س

  .می برند

 و به کار بستن اين نوع ابزارھای جنگی توسط تروريست ھا به پشتيبانی کيميائیحمله به سربازان سوريه با سالح ھای 

  . کشته بر جای گذاشت٢٥ناتو در شمال حلب، حدود 

 را به سوريه فرستاده اند، بايد ا شده در ليبي غارتکيميائیاگر سالح ھای . حلب در مجاورت مرز ترکيه واقع شده است

 کيميائیبه عبارت ديگر سالح ھای .  ترکيه وارد سوريه کرده باشندطريق تحت نظارت اياالت متحده ازایآن را از ليبي

ربوده شده  ھمان مسيری را پيموده است که ھزاران تروريست ليبيائی پيموده اند تا آشکارا در سوريه دست به عمليات 

 شھرھای نزديک به مرز ترکيه مانند شھر حلب به عنوان ھدف برای بر اين اساس، به ھمين علت بوده که احتماالً . بزنند

  . انتخاب شده استکيميائیبمباران 
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  به ناتو مرتبط می شود، حتی اگر موضوع را در حد يک  وارد شده به کشور، مستقيماً کيميائیعالوه بر اين، ھر سالح 

ارانه تلقی کنيم، زيرا اين سالح ھا از کشوری که عضو ناتو بوده عبور کرده، يعنی ترکيه، و حتی می عمل سھل انگ

 ای عبور کرده است که سر تا سر نوار مرزی در کنار تروريستھائی حضور . آی.م از مقابل مأموران سیئيتوانيم بگو

  .دارند که توسط غرب پشتيبانی می شوند

  

  ائی در دستان تروريست ھاسالح ھای کشتار جمعی ليبي

 به دست تن رسيده بود، خزانۀ اسلحۀ ليبيا به نقطۀ پايافريقا در شمال ا وقتی که رژيم ليبي٢٠١١به مدد ناتو سال 

، يکی از شعبات ا به فرماندھی گروه اسالمگرايان مبارز ليبيااز آن تاريخ، مبارزان ليبي. افراطگرايان مذھبی افتاد

  . اسالمی را در جھان عرب مسلح کرده اند، مالی در غرب تا سوريه در شرقالقاعده، افراطگرايان

گتن پست طی نواشي. عالوه بر اين سالح ھای کاليبر کوچک، سالح ھای سنگينتر از طريق ھمين شبکه پخش شده است

  :»  پراکنده شده استاموشکھای ليبي«مقاله ای اعالم کرد که 

 قبضه سامانۀ ٨٠٠  ھفتۀ گذشته به من گفتند که بخش مھندسی اخيراً . ای.آی .تروريست در سی -دو افسر قديمی ضد«

بوکو «ئی به نام افريقاضد ھوائی دوش پرتاب را مونتاژ کردند، برخی از اين دوش پرتاپ ھا به گروه جھاد طلب 

ای تجارتی به مقصد که غالبا به عنوان يکی از شعبات القاعده باز شناسی شده اختصاص داشته تا به ھواپيماھ» الحرام

  » .نيجر، چاد و شايد نيجريه حمله کنند

شناخته .  راھی سوريه نيز می شوددر حالی که اين سالح ھا به سوی نيجر، چاد و شايد نيجريه قاچاق می شود، مطمئناً 

 ٢٠١١ نومبر . به سوريه رفته اندا، از ليبيا متعلق به گروه مبارزان اسالمگرای ليبياشده است که تروريست ھای ليبي

 با گروه اپوزيسيونی که خود را ارؤسای اسالم گرايان ليبي«روزنامۀ بريتانيائی تلگراف طی مقاله ای گزار شداد که 

  :»  مالقات کرده است،ارتش آزاد سوريه ناميده

رتش آزاد ، با رھبران ااعبدالحکيم بلحاج، رئيس شورای نظامی طرابلس و رئيس اسبق گروه مبارزان اسالمگرای ليبي«

اين موضوع را يکی از افسرانی گفته است که با او . سوريه در استانبول و در مرز ترکيه و سوريه مالقات داشته است

  ».او را به آنجا فرستاده بوده است) ارئيس جمھور موقت ليبي( کار می کرده، و اضافه کرد که مصطفی عبدالجليل

  :»  به شورشيان سوريه اسلحه می دھندارھبران جديد ليبي «يک مقالۀ ديگر در تلگراف گزارش داده است که

موضوع مذاکرات آنھا تأمين اسلحه و پول برای .  مذاکرات سّری داشته انداشورشيان سوريه با مقامات جديد ليبي«

  ».شورش آنھا عليه رئيس جمھور بشار االسد و رژيم او بوده است

و افسران ترکيه و شورشيان سوريه در آن شرکت داشتند از نمايندگان در اين گردھمآئی که در استانبول برگزار شد  

  .ليبيائی درخواست کمک کردند، و آنھا نيز اسلحه و داوطلب در اختيار آنھا گذاشتند

يکی از منابع ليبيائی که نمی خواست ھويتش فاش گردد گفت که طرحی برای ارسال و حتی ارسال مبارزان ليبيائی به «

  ».رد، يک عمليات نظامی آماده شده است که تا چند ھفتۀ ديگر خواھيد ديدسوريه وجود دا

 . تروريست ليبيائی وارد سوريه شده اند و به عمليات نظامی پرداخته اند٦٠٠کمی بعد در ھمين ماه، تقريبا 
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 امور خارجۀ ، او در فھرست تروريست ھای وزارتاھراتی از گروه مبارزان مسلمان ليبي-ليبيائی مھدی ال: تصوير 

اياالت متحده، سازمان بين الملل و وزارت امنيت داخلی بريتانيا  به ثبت رسيده و در حال حرف زدن با ھم مسلکان 

يه به عھده ھراتی در حال حاضر فرماندھی يک بريگاد ليبيائی را در سور- ال. تروريست خود در خاک سوريه است

اين آن چيزی است که . ده و مردم سوريه را نيز  تحت سلطلۀ خود گيردولت سوريه را تخريب کرددارد و بر آن است تا 

  .می نامند» تھاجم خارجی«به شکل سنتی 

…. 

اگر چه . گتن پست گزارش کرده بود، حاال در صحنۀ نبرد سوريه پيدا شده استن که واشيادر ليبي» موشک ھای گم شده«

شورشيان سوريه موشکھای ضد : و ضد ھوائی دوش پرتاب اسلحه «نشرياتی مانند گاردين در مقاله ای تحت عنوان 

گزارش داده است که موشکھا در سر تا سر سوريه مستقر شده است، ولی سعی دارد ھر گونه » ھوائی دريافت می کنند

 و تروريست ھای القاعده که اين سالح ھای را به سوريه منتقل کرده اند تقليل ارابطه  بين غارت انبارھای اسلحۀ ليبي

 عکس، تايمز اعترافات تروريست ھا را مبنی بر دريافت اسلحه، به انضمام موشک زمين به ھوا را منتشر کرده هب. دھد

  .است

  :نوشته است » نند انقالبشان را به سوريه صادر می کامبارزان ليبي«تايمز طی مقاله ای تحت عنوان 

فيراس تعميم که مدتی را در مناطق تحت .  را کتمان نمی کنندابرخی سوری ھا صادق تر ھستند و کمک ھای ليبي«

ی گذرانده است، می گويد سالح ھای آنھا سنگينتر از سالح ھائی است جکنترل شورشيان برای مالقات با مبارزان خار

بين سالح ھائی . ه اسلحه فرستاده اند و از اين سالح ھا در جبھه استفاده می شودآنھا برای سوري. که ما در اختيار داريم

 . بوده است٧که فيراس تعميم ديده  موشک زمين به ھوای ساخت روسيه موسوم به سام 

مبر اين را بی پاسخ می گذارند، ولی طی دس غالبا با بی اعتنائی پرسش ھای مرتبط به ارسال اسلحه امبارزان ليبي

در حال حاضر ما برای جمع آوری سالح در «:  به روزنامۀ فيگارو گفت ايکی از مبارزان ليبي. د کردندئيوع را تأموض

وقتی اين کار به پايان رسيد، امکاناتی فراھم خواھيم ساخت که بتوانيم سالح ھا را به اين جا . دام کرده ايمق االيبي

  ».بياوريم

 انبارھای اسحله را در سطح گسترده به روی ام که، مداخلۀ ناتو در ليبيئي بگوبه شکل خالصه و کامال روشن می توانيم

 باز گذاشته است، يعنی گروھی که در فھرست ااسالمگرايان افراطی به رھبری گروه مبارزان اسالمگرايای ليبي
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نيا به ثبت رسيده تروريست ھا در وزارت امور خارجۀ اياالت متحده، سازمان ملل متحد و وزارت امنيت داخلی بريتا

کامال آشکار شده است .  برای جبھۀ ناتو در سوريه اسلحه ارسال می کندادر حال حاضر مبارزان اسالمگرای ليبي. اند

و روشن است که . که اسلحه و سربازان داوطلب مزدور به ھمکاری ناتو از طريق مرز ترکيه وارد سوريه می شوند

  يز از ھمين طريق وارد کارزار سوريه شده استسالح ھای سنگين و موشکھای ضد ھوائی ن

»  به گزارش بازرسان دست نخورده باقی ماندها ليبيکيميائیسالح ھای «، گاردين در مقاله ای تحت عنوان ٢٠١١نومبر 

 طی شورشی که به سرنگونی قذافی انجاميد ا ليبيکيميائیبه گفتۀ بازرسان ذخيرۀ گاز خردل و محصوالت « : نوشت 

  ».ده باقی مانده و به غارت نرفته استدست نخور

ناپديد شدن برخی سالح ھای ارتش قذافی، در صورتی که چنين قدرت آتشی «: با اين وجود در ھمين مقاله نوشته شده 

فتد، موجب نگرانی ھائی در رابطه با امنيت منطقه  بيافريقابه دست اسالمگرايان افراطی و شورسيان فعال در شمال 

ی نيز بيم دارند که اين سالح ھا توسط وفاداران به قذافی برای بی ثبات سازی کشور مورد استفاده قرار برخ. خواھد شد

ماه گذشته ديدبان حقوق بشر از شورای ملی موقت درخواست کرد که در مورد سالح ھای سنگين به انضمام . گيرد

روز چھار .  واکنش نشان دھد،مانده اندذافی بی حفاظ قموشکھای ضد ھوائی که طی دو ماه پس از فروپاشی رژيم 

 مون اعالم کرد که سازمان ملل متحد بازرسانی را برای کسب اطمينان از - شنبه، دبير کل سازمان ملل متحد بان کی

دست افراد ه  خواھد فرستاد، زيرا جای نگرانی است که اين سالح ھا با به ليبيکيميائیی و ئوضعيت سالح ھای ھسته 

  ».فتدناباب بي

، »در دست افراط گرايان نيست« در کنترل دولت است و کيميائیدر حالی که بازرسان اعالم کرده اند که سالح ھای 

  .، می بينيم که به سوريه اسلحه فرستاده انداولی با تکيه به اعتراف خود دولت ليبي

ر شده باشد که اين سالح ھا از اگر آشکا.  از کجا به سوريه منتقل شده استکيميائیحال بايد دانست که سالح ھای  

 منتقل شده اند، در اين صورت ناتو و به ويژه اياالت متحده و ترکيه نيز  در انتقال سالح ھای کشتار اانبارھای ليبي

خاطر آن غرب بيش از ده سال تمام ه  ھمان سناريوئی که بجمعی به تروريست ھای القاعده شرکت داشته اند، يعنی دقيقاً 

ده بود، و برای جبران آن از بسياری از آزاديھايش قطع نظر کرد و برای پيشگيری از چنين فاجعه ای از ترس فلج ش

  .ھزاران سرباز را به کشتن داد

 ھر کيميائی توسط تروريست ھائی که از پشتيبانی غرب برخوردار ھستند، منشأ سالح ھای کيميائیکاربرد سالح ھای 

 غرب را دچار ريزش ساخت و نھادھايش را نيز به خطر انداخت و عالوه بر اين چه باشد، قانونيت از پيش متزلزل شدۀ

برای چنين . ش ساخت کرده بودند، مخدواعتماد ھمکارانش را که از طرح سياسی، مالی، صنعتی و ستراتژيک پشتيبانی

ه توسط وال استريت و شھرک لترناتيوھای نوين خارج از نظم بين المللی کاھمکارانی عاقالنه تر خواھد بود که با ايجاد 

 .جو کنند و تجارتی لندن اداره می شود، با دقت تمام در خروجی را جست

Tony Cartalucci 

Land Destroyer 

Article original: SYRIA: US-NATO Backed Al Qaeda Terrorists Armed with WMDs. 

Chemical Weapons against the Syrian People, le 19 mars  2013 
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