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  است 6MIژورنالیست پاول کانروی کارمند 
  منږخو. و: برگرفتھ از تارنمای شبکھ والتر، برگردان از متن انگلیسی

  

کھ اخیرا از امارت عکاس اخبار سندی تایمز،  ارشگرزیا گ ژورنالیست فوتو نامتحت پاول کانروی 

رات بریتانیا در امور سرویس مخفی استخبا( .میباشد 6MIکارمند  کرد،فرار  ومرع اسالمی با

ھمتای ھمین سازمان جھنمی در پاکستان بنام . تکیھ بر ویکی پدیا. المللی کھ بنام اس آی اس یاد میشود بین

  ).م. آی اس آی شھرت دارد

راست یکجا با رھبر القاعده  از سمت) با واسکت آبی رنگ ضد گلولھ(در عکس باال، او در لیبیا 

  .دیده میشود) جمپر کماندویی(و عبدالحکیم بالحاج ) جمپر سیاه ضد گلولھ(الحراطی 

پاول کانروی از اھالی . یرلندی ازدواج نموده و در دوبلین بسر میبردمھدی الحراطی با یک خانم آ -

  .شمال آیرلند است کھ در لیورپول بزرگ شده است

انیا بخاطر شرکتش بقول صدراعظم سابق اسپانیا ھوزه ماریا ازنار، مھدی الحراطی ھنوز ھم در اسپ

  .مورد بازداشت قرار دارد ٢٠٠۴در انفجارات شھر مادرید در یازدھم مارچ سال 

از جانب با ریش مرتب و زیر پوشش یک سازمان غیر دولتی  ٢٠١٠در سال مھدی الحراطی 

  .جابجا شد ،کھ بھ نوار غزه امداد بشری میرساند» قطار آزادی«در قطار بحری بنام  6MIسازمان 

ھوتل ریکسوس در شھر  را در محاصره دستھ ھای القاعده ٢٠١١الحراطی در ماه آگست سال مھدی 

از  .نظامی فرانسوی دیده میشد انافسر بھ ھمراھیبقول خمیص قذافی، او  .کردمیطرابلس رھبری 
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قول یک منبع بلند رتبھ نظامی خارجی، ناتو بھ الحراطی ماموریت دستگیری رھبران لیبیایی کھ در 

مارتین و دستیار آمریکا قتل یک عضو سابق کانگرس  ھمچنان ،ینی مخفی ھوتل خزیده بودندزیرزم

از او ھمچنان دو تن  .را محول کردلوتر کینگ بنام والتر فانترای کھ او نیز در ھمان ھوتل بود، 

 آن جای شبکھ والتر یعنی تیری میسان و مھدی داریوش ناظم روایا کھ در ھوتل رادیسن، ھایھمکار

این  .از بین میبردباید بود، اقامت داشتند را نیز مبدل نموده  بھ مرکز شکنجھ گاه خویشکھ الحراطی 

در  .اتخاذ شده بود) م. ایتالیا(تصمیم چند روز قبل طی یک دیدار پنھانی فرمان دھی ناتو در ناپل 

ر ، دستیاشد سوال مطرح درین خصوص زمانیکھ ھنگام این دیدار حضور الن ژوپھ برمال شد، ولی

داشت کھ او اظھار را تکذیب کرد و دیدار آن در نوع شرکت وزیر خارجھ فرانسھ  موصوف ھر

  .است مشغول سپری نمودن مرخصی خویش

دھکده ترکیھ یک  دیکی مرزمھدی الحراطی در داخل خاک سوریھ در میان کوه ھا نز ٢٠١١اکتوبر 

توصیف آھنگ  ھاانخبرنگاران غربی بود و برای اندار ماه او مھم بمدت دو. ی ایجاد کردیی نمونھ و

تشکیل میداد کھ برای راه  ای قومیگروپ ساکنین دھکده را یک . سرود سوریھ را می» انقالب«

کانال پاول موریره از . اندازی تظاھرات و ظاھر شدن در مقابل مطبوعات پول دریافت مینمودند
  .اطی شتافتندبدیدار خاص الحر لو فیگاروو ادیت بوویھ از  پلوس

عبدالحکیم بالحاج معاون دست راست ایمن الظواھیری است کھ در شرایط حاضر دومین شخص  -

بھر حال او یک جانی ایست کھ در سراسر جھان بیشترین مورد تعقیب و  .فرمانده القاعده میباشد

  .طرابلس مقرر نمودرا فرمانده نظامی شھر  و ناتو نامبرده قرار داردبازداشت 

درین اواخر او بار بار بھ ترکیھ، کھ در محلھ اینچیرلیک در . الحکیم بالحاج تابعیت قطر را داردعبد

متشکل از  جایی کھ او گروپھای متعدد پایگاه ناتو برایش یک دفتر تخصیص داده شده و بھ سوریھ

بودند  بقول ایمن الظواھیری، این افراد او .سفر نموده استرا جمع آوری کرده، تن شورشی  ١۵٠٠

  .کھ مرتکب حملھ بھ دمشق و الیپو شدند

نام ھای شان سازمان وی یعنی دستھ جنگاوران اسالمی در لیبیا با القاعده مدغم شدند، در حالیکھ 

  .کماکان درج لیست تروریست ھای مقامات دولتی ایاالت متحده و دفتر داخلی بریتانیا میباشند

قانونی ھردو کشور یعنی ایاالت ل حوزه ری با تروریست ھای شناختھ شده، در داخکانروی در ھمکا

او میتواند دست کم . متحده و بریتانیا، بھ جرم شرکت و ھمکاری با سازمانھای تروریستی متھم است

  .برایش داده نشودالبتھ اگر معافیت یک اجنت شاھی  پانزده سال زندانی شود،
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  :یادداشت مترجم

دولت ھای فاسد کشورھای سرمایھ داری توسط دستگاه ھای جھنمی یز با این گزارش ھا متوجھ میشود کھ خواننده عز

نایت کار استخباراتی خویش زیر نام دموکراسی از کثیف ترین شیوه ھا و وطن فروش ترین مھره ھا و افراد بدنام و ج

. ا انسان روی زمین را بھ خاک و خون میکشانندبرای نیل بھ اھداف شان استفاده نموده و سرنوشت ملت ھا و میلیون ھ

این دستگاه ھا با حمایت بیدریغ و ھمھ جانبھ دولت ھای سرمایھ داری، یعنی وال ستریت و سایر نھاد ھای تمویل کننده 

آن دولت ھا با استفاده از پلید ترین شیوه ھای فریب مردم در تبانی تنگاتنگ با مطبوعات کھ خود نھاد ھای دستکاری 

برای تامین منفعت مشتی از مفت خواران جھانی شب و روز مشغول تخریب کاری اند و ھر نوع  ذھنیت عامھ اند

مورد حملھ قرار ) مانند قیام ھای مردمی شمال آفریقا( ثروتمندان رابر ضد استبداد و  جنبش و قیام کارگری و مردمی

  .بھ بدترین وجھ سرکوب مینمایندداده و 

کر عبارت از موجودیت یک اردوی اجیر در خدمت سرمایھ است کھ در تبانی با ناتو و اردوھای نکتھ دیگر قابل تذ

تجاوزگر کشور ھای توانمند برای تامین منافع آزمندانھ آنھا در مقابل زحمتکشان می ایستد و مانع پیکار آنھا برای 

ختلف این گروه ھا از جانب دولت ھا درین راستا توامیت، ھمکاری و ھم آھنگی میان بخش ھای م. حقوق شان میشود

لذا . با پول مالیھ مردم تامین میشود، یعنی در حقیقت مردم خود تامین کننده مالی این گروه ھا و نھاد ھای مخرب اند

کشور ھای جھان سوم، در راس سرمایھ  مذھبیون و ھا جمع وطن فروشنیز بطور غیر مستقیم مردم جوامع غرب 

  .غارت ھمھ دارایی ھای زحمتکشان جھان شریک اند در ،دارھای این کشورھا

جوامعی کھ بھ صفت اکتور ھای اساسی تغییرات جھانی ظاھر شده اند و رھبری جھان را بھ عھده (در جوامع غربی 

نقش کر و کور کننده رسانھ ھا برای مردم تا اندازه یی عمیق است کھ بخش اعظم مردم نھ تنھا از پلیدی ) گرفتھ اند

ت ھا و ثروتمندان کوچکترین اطالعی ندارند، بل بھ مداحان و توصیف گران بیشرم و بیمایھ شخصیت، نحوه ھای دول

ند، اما پا میکنند، توھین و تحقیر میشو ھا تبدیل شده اند کھ حقوق خود شان را زیر توانمندزنده گی و دارایی ھای 

خواننده عزیز شاید آگاھی داشتھ باشد کھ بھ تاریخ ( .کنندحکومت میبا مشت آھنین با ایجاد ترس بر آنھا سرمایھ دار ھا 

ماه مارچ سال روان ترسایی در کشور سویس رفراندمی برای ازدیاد مرخصی ھا از پنج بھ شش ھفتھ در سال براه  ١١

 این نوع موضع گیری مردم عوام در برابر. افتاد و اکثریت مردم بدست خود رای دادند کھ مرخصی بیشتر نمیخواھند

استثمار در کشور سویس و شاید کشورھای دیگر سرمایھ داری سابقھ دارد و از تطبیق سیاست ارعاب و ترس در میان 

  ).مردم خبر میدھد

این ھمھ دروغ کدام «: بھ یک جوان سویسی برای مطالعھ دادم، گفت من بھ زبان انگلیسیرا  دست داشتھ ھمین گزارش

اگر در سابق خبرنگار  خوب. »ضد دموکراسی مینویسند برنگارانی کھ برسازمان ضد دولتی است و یا گروھی از خ

شوروی یا آلمان شرقی مضمونی را بھ نشر میسپرد و مردم جوامع غربی آنرا نمی پذیرفتند، میشد تعبیر کرد کھ آنھا 

رمایھ تمویل در مجموع غیر از گزارش ھای نشرات رسمی کھ از جانب سکمونیزم شوروی را نمی پسندند، اما اکنون 

اینجاست کھ . این مرض ھمھ گیر است کھ باید برضد آن مبارزه صورت گیرد. میشود، بھ ھیچ منبع دیگری باور ندارند

  .نقش کار روشنگری برجستھ میگردد
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