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برگرفته از تارنمای شبکه ولتر، برگردان از مت فرانسوی: و. خوژمن

 | شبکه ولتر۲۰۱۳ششم اگست 
  

 ا» تنها در طول ماه گذشته در پی فرار های پیهم زندانیان از بند در نه کشور عضو انترپول، بطور مشخص در
 عراق، لیبیا و پاکستان، رییس عمومی این سازمان در زمینه امور امنیت، در سطح جهانی هشداری را صادر و
 هوشیارباش سرتاسری را اعلن نمود. دخالت القاعده در چندین عملیات که باعث فرار صدها تروریست و سایر

  کشور عضو این سازمان گردید تا آنها تحقیق۱۹۰جنایت کارها گردید، طی این اطلعیه انترپول، خواستار همکاری 
 نمایند که آیا این عملیات اخیر باهم مرتبط و در هماهنگی باهم اجرا شده اند یا خیر«. این اعلمیه را آژانس تعاون

 صادر نمود۲۰۱۳ آگست  ۳پولیس بتاریخ 

آژانس لیست دولت های مربوط را افشا نکرده است. عملیات مهمی را که آژانس به آنها اشاره دارد، عبارتند از

 تن زندانی از زندانهای تاج و ابوغریب در عراق فرار کردند۱۰۰۰ تا ۵۰۰ جولی ، ۲۳یک: 
  تن زندانی از زندان قوافیه )اطراف بنغازی در لیبیا( در پی یک قیام داخلی در هماهنگی با۱۱۱۷ جولی ، ۲۷دو: 

یک حمله از خارج زندان فرار کردند
 تن طالب از زندان ډیره اسمعیل خان )مناطق قومی پاکستانی( فرار کردند۲۴۳ جولی ۲۹/۲۳۰سه: در شب 

به قول شاهدان، عملیات فرار زندانی ها از جانب کماندو های نهایت تعلیم دیده انجام یافته اند

 دفتر های سرباز گیری نهادهای نظامی خصوصی، بیشتر از پیش برای » پیشبرد جهاد« در سوریه پول میپردازند.
 از همینجا ایده رهایی زندانیان برای جنگ های دوره یی استخراج گردیده است. از منابع موثق نقل قول شده که

عراقی ها اکنون در ساحه جنگ داخل شده اند

 واشنگت در سو ظنی که بر شانه های نیروهای خاص آمریکا مبنی بر سازماندهی این عملیات سنگینی میکند،
 نماینده گی سیاسی شان را مسدود کرده اند۲۲شرکت القاعده در آنها را دلیل اصلی میداند و بطور موقت 
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