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  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٤ جون ٠٨

 

  نموشماجرای مھدی 

  جھاد طلب و سرويس ھای اطالعاتی آتالنتيست

 

ول کشتار موزۀ يھوديان بروکسل می ؤ را به عنوان مسنموشمھدی جزائری ال -طلب فرانسوینشريات غربی جھاد 

ولی از . بازداشت او موجب موجی از واکنش اسالم ترسائی در اروپا شد.  به وقوع پيوست٢٠١٤ می ٢٤داند که روز 

 برای يک نموشمھدی . ا تروريسمديدگاه تی يری ميسان، اين رويداد ھيج ارتباطی نه با جريان ضد سامی داشته و نه ب

به دور از چھره پردازی سياسی . سرويس اطالعاتی دولتی کار می کند و دو مأمور اسرائيلی را ھدف قرار داده است

برای چنين اتھامی يعنی مبنی بر گزارشات رسانه ھای غربی، که می گويد او تروريستی است که از سوريه آمده، تی 

اد طلبان را به سرويس ھای اطالعاتی آتالنتيست زير عالمت سؤال می برد و اين واقعه يری ميسان ضميمه سازی جھ

 .ژی نظامی نو واشينگتن قابل بررسی می دانديرا در چھارچوب سترات

 ٢٠١٤ جون ٦|شبکۀ ولتر

 

  

رد نظامی با  می، رئيس جمھور اوباما برخو٢٨.  نظامی اياالت متحده به ترديدھائی دامن زده استستراتيژيکرويکرد 

صلی معرفی ا ن روش مبارزات تروريستی را به عنوان دشمناوروسيه و چين را به تأخير انداخت و اظھار داشت  

جنگ «مبر بازمی گرداند، يعنی به دورانی که جرج بوش ت سپ١١اين شيوۀ بيانی، اياالت متحده را به دوران ). ١(کرد

چند روز پيش از اين سخنرانی . تازه ای را بر پا کرد» جنگ صليبی« و اعالم نمود» تروريسم«خود را عليه » بی پايان
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در رسانه ھای اروپائی، اين رويداد به .  می، سه نفر در موزۀ يھوديان بروکسل به قتل رسيده بودند٢٤اوباما، روز 

 .عنوان سوء قصد ضد سامی معرفی شد

نظر ه ا ھمراه با سالح ھائی  دستگير کرد و اينگونه ب می، گمرکات فرانسه در ايستگاه جادۀ مارسی، مرد جوانی ر٣٠

 يک بزھکار پيش پا افتاده نموشمھدی نون، ظشخص م. استرسيده که اين سالح ھا گويا در بروکسل به کار برده شده 

که يکی از ) يا داعش(او طی يکسال در بطن امارات اسالمی عراق و شام . است که پيش از اين چندين بار زندانی شده

او منطبق بر قوانين ضد تروريستی چھار روز در . شعبات القاعده را تشکيل می دھد عليه جمھوری سوريه جنگيده است

  .ليس تجسسی امتناع کردوبازداشت بود، ولی از پاسخگوئی به پرسش ھای پ

سوی و از تبار  يک جوان بزھکار ديگر که او نيز فرانمحمد مراح را به مورد نموشمھدی رسانه ھای اروپائی مورد 

و پس از ...الجزائری بود، و در زندان به اسالمگرائی روآورده و جھاد طلب شده بود و سر از افغانستان درآورده 

 بی ،ليس فرانسه به شکل مرموزیو توسط کوماندوی پ٢٠١٢ چارتکاب به سوء قصد ھای تولوز و مونتوبان در ماه مار

 کاشف به عمل آمد که او برای سرويس ھای اطالعاتی بعداً . شد، کشته شدآن که اعتراف کرده باشد و محاکمه شده با

  ).٢ (؟فرانسه کار می کرده، و روشن نشد که آيا سرويس ھای اطالعاتی در آن سوء قصدھا نقشی داشته اند يا نه

 ضد مسلمان  نظامی به پرخاشگری ھایستراتيژیمی توانستيم فکر کنيم که رويکردھای تازۀ اياالت متحده در زمينۀ 

، رسانه ھای بزرگ از پيغام ھای اسالم نموشمھدی با اين وجود، به محض بازداشت . جرج بوش نخواھد انجاميد

تنھا کافی بود که . کاربران انترنت نوشتند که دين اسالم در بنيادھايش تروريست و ضد سامی است. ترسائی لبريز شد

ند تا رفتار و گفتاری را که در گذشته آموخته بودند، دوباره زنده  تروريست اسالمی معرفی کنيکنون را ظاين شخص م

 وقتی منتشر می شود که می تواند از اين ديدگاه، گزارشات تازه دقيقاً . شود، به ويژه نزد طرفداران جبھۀ ملی فرانسه

  . نظامی بارک اوباما را توجيه کندستراتيژيک سياست کامالً 

   

  ظواھر گول زننده اند

دو قربانی اصلی مأموران اطالعاتی اسرائيل بودند که .  سوء قصد بروکسل نه ضد سامی و نه تروريست استدر واقع، 

 طی يک نموشمھدی بازداشت ). ٣(ی صورت گرفته استئارتکاب به قتل آنھا با خونسردی کامل توسط يک حرفه 

از می شود و يک خشاب تفنگ نون در اثر بی احتياطی بظ شخص مبکسعادی، پس از اين که ل روزمره و وکنتر

نون ھنگام بازداشت مقاومتی از خود ظمشخص . ممکن است، ولی احتمال ضعيفی وجود دارد. تھاجمی کشف می گردد

او يک . نشان نداده و از سالح کمری که در کتش به ھمراه داشته استفاده نکرده و به سادگی تسليم مأموران شده است

ين حمل می کرده و کاسکت او نيز  مشابه ھمان کاسکت قاتل موزۀ يھوديان در کالشنيکوف، يک تپانچه، يک دورب

  .بروکسل بوده است

 ھای او کشف می کند که ھيچ دليل بکسليس يک مدرک از امارات اسالمی در عراق و در شام در وعالوه بر اين، پ

لو می » تروريست«يچ ابھامی به عنوان وجود نداشته که اين مدرک را به ھمراه داشته باشد يعنی مدرکی که او را بی ھ

  .دھد

ليس پاسخ وطبق قانون ويژۀ ضد تروريستی که طی چھار روز در بازداشت به سر می برد به ھيچ يک از پرسش ھای پ

 تنھا اعتراف کرد که اين سالح ھا را در نموشمھدی به گفتۀ وکيل دعاوی او، . استفاده کرد» حق سکوت«نگفت و از 

او در عين حال از . وکسل به سرقت برده، و در سوء قصد موزۀ يھوديان بروکسل شرکت نداشته استاتومبيلی در بر

  . امتناع کردجيمبازگرداندنش به بل
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يک جھاد »  اتفاقیکامالً «از يکسو قتل جاسوسان اسرائيلی در بروکسل، از سوی ديگر بازداشت : طور خالصه ه ب

ليس پاسخ نمی گويد، ولی قادر نبوده که آثار جرم وائی که به پرسش ھای پطلب آموزش ديده و آگاه به حقوق خود تا ج

 . جای پرسش ھای بسياری خواھد داشتاين موضوع تناقض بزرگی را آشکار می سازد و قوياً . خود را از بين ببرد

  

 Mehdi Nemmouche -نموشمھدی 

  

 شبح جھاد طلبی در اروپا 

 و به اين شرط که او ھمان فردی باشد که مرتکب سوء قصد موزۀ يھوديان در بروکسل شده،  نموشمھدی تا ماجرای 

 ٥با اين وجود، . ھيچ موردی تروريستی که از سوريه برای ارتکاب به جنايت به اروپا آمده باشد، وجود نداشته است

ليس اتحاديۀ اروپا تا وپ. دادند، وزرای امور داخلی اتحاديۀ اروپا برای بررسی اين موضوع گردھمآئی تشکيل جون

تعداد قابل توجھی .  اروپائی را شناسائی کرده است که طی سه سال گذشته برای جنگ به سوريه رفته بودند٣٠٠٠کنون 

ارتش عرب سوريه اعالم کرده است که .  از شمار حقيقی مبارزان خيلی نازل تر استنظر می رسد، ولی احتماالً ه ب

 .نھا را در جنگ کشته است نفر از آ١٢٠٠٠دست کم 

خطر اين گروه از مسلمانان اروپائی که برای ارتکاب به اعمال تروريستی و تخريب به سوريه رفته بودند، در بازگشت 

اين مرد .  ارتباطی نداردنموشمھدی به کشورھايشان بسيار جدی است، ولی چنين موضوعی به ماجرای دستگيری 

انتقال او به سوريه وقتی صورت پذيرفت که اطالعات داخلی فرانسه گسيل جھاد . دجوان برای جھاد به سوريه رفته بو

  .طلبان را تشويق می کرد و تسھيالتی برای رفت  آمد آنھا در نظر گرفته بود

 در محل، به گروه امارات اسالمی در عراق و در شام پيوست که تحت فرماندھی ابوبکر البغدادی بود که نموشمھدی 

) برادر وزير امور خارجۀ عربستان سعودی و سفير سعودی در واشينگتن(زاده عبدالرحمان آل فيصل در خدمت شاھ

.  با ھوشی فراتر از متوسط، توسط مربيان شناسائی شده و به خدمت سرويس مخفی درآمده بودنموشمھدی ). ٥(است

تان سعودی سازماندھی می شود، امارات اسالمی در عراق و در شام توسط افسران اياالت متحده، فرانسه و عربس

اسرائيلی در بروکسل باشد، مفھوم » ھمکار«اگر او قاتل دو .  به يکی از مأموران خود آنھا تبديل شده بودنموشمھدی 

  .حساب يکی از اين سه کشور صورت گرفته استه آن اين است که ب

ل فرمانده نظامی حزب هللا، عماد مغنيه در سال رسانه ھای سعودی تأکيد داشته اند که يکی از قربانيان اسرائيلی در قت

 در دمشق دست داشته است، و اينگونه تعبير می کند که اين عمليات انتقام جويانه بوده و از سوی مقاومت لبنان ٢٠٠٨

چنين رد پائی پوچ است، امارات اسالمی در عراق و در شام گروھی وھابی مذھب بوده و عليه . صورت گرفته است
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عالوه بر اين اگر حزب هللا خواھان انتقام . را مرتکب می شود می جنگد و به شکل سيستماتيک شيعه کشی حزب هللا

  .جوئی بود، پدرخواندگان و بانيان را می کشت و نه مجريان

عالوه بر اين بايد دانست که قتل بين سرويس ھای اطالعاتی رايج است، به عنوان مثال برای متوقف ساختن عملياتی که 

ازه نمی دھد که بدانيم چرا و به چه علتی چنين افرادی جدر حال حاضر ھيج اطالعات رسمی ا.  شرف تکوين استدر

  .ھدف قرار گرفته اند

به اين معنا که ضميمه : کشتار موزۀ يھوديان نشان می دھد که خطر وخيم تر از يک عمليات سادۀ تروريستی است 

آتالنتيست، در حالی که منطبق بر موازين رايج سرويس ھای مخفی می سازی جنايتکاران در بطن سرويس ھای مخفی 

اگر اين پديده توسعه يابد، می توانيم شاھد گسترش خشونت دولتی در اروپا باشيم که البته . توانند ھر قانونی را نقض کنند

  .نسبت دھد» تروريسم«ھمواره در وضعيتی به سر می برد که آن را به 

  .باشد » ستراتيژيکتنش به عنوان سياست « بارک اوباما در زمينۀ نظامی می تواند ھمان  جديدستراتيژيکسياست 
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