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 *پتر مولباور: نويسنده

  حميد بھشتی: ازبرگردان
  ٢٠١۴ جون ٢٠

  

 می گويند؟» ايزيز» «ايزيل«جای ه چرا در المان به داعش ب

  شوشش برای حل معمای داعک
  .لفی تروريستی فراتر از حاکميت بر عراق و سوريه استھدف اين گروه س

ل  نموده و قصد فتح بغداد را نيز وگروه سلفی تروريستی مزبور که شمال شرقی سوريه و شمال غربی عراق را کنتر

دولت اسالمی در عراق و « نھاده است که معنی لغوی آن » الدولت االسالميه فی العراق و الشام«دارد نام خود را 

می باشد و اگر بخواھيم اين را دقيق تر بيان کنيم در محدوده » دولت اسالمی در عراق و در شمال«نبوده، بلکه » ريهسو

 می باشد که نه فقط شامل بر سوريه است Levanteشمال مقصود ھمان لوانته ۀ فرھنگی عربی در اين رابطه تحت واژ

  .ه اسرائيل را نيز در بر می گيردبلکه لبنان، اردن، نوار غّزه، ساحل رود اردن و البت

  

 ،  القاعده و جبھه النصر بود (ISIL)تجزيه ميان ايزيل ۀ ن کنندييسال پيش سرپيچی از پذيرش مرزھای کشوری دليل تع

. يزيل فقط به حاکميت بر مناطق سنّی نشين شرق سوريه و غرب عراق رضايت نمی دھدو اين بيانگر آن است که ا

آما آنگاه اين که بر سر . سلفيست ھای مزبور خواھان فتح مناطقی نيز می باشند که اکثر ساکنين آنھا مسيحی و يھودی اند

  .وريه صورت گرفت روشن می گرددآنھا چه خواھد آمد، از جمله با کشتار قومی که توسط اين گروه در جنگ داخلی س

ھدف آنھا حاکميت . ايزيل می باشد فقط به کسب حاکميت بر لبنان و سوريه رضايت نمی دھدۀ جنبش سلفيستی که گردانند

اربابان بر سراسر گيتی است که آنگاه دگرانديشان اگر دارای حقی باشند فقط در خدمت گذاری خالصه شده و بايد به 
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، تفاوت اساسی ميان درگيری در اوکرائين که دعوا بر سر يک زبان ئیبا توجه به اين ھدف نھا. سلفيست جزيه بپردازند

  .و منافع قابل محاسبه در جغرافيای سياسی است، با درگيری در عراق و سوريه روشن می گردد

  

به نحو قابل تأملی از واکنش در قبال وارد شدن شبه ) نالمادر (ت برق آسای ايزيل يبا اينحال عکس العمل در قبال حما

 پايان دادن به وابستگی به گاز روسيه بسيار می ۀدر اروپا در بار.  کريم در فدراسيون روس ضعيف تر استۀجزير

ين  اقدامات تحريمی نسبت به قطر و عربستان سعودی که مھم ترين پشتيبانان مالی سلفيست ھا در اۀانديشند اما در بار

دو کشور می باشند، سخنی در بين نيست و از ممنوعيت ورود شيوخ اين دو کشور يا قفل کردن حساب ھای بانکی آنھا 

جای آن علی رغم شواھد فراوانی که برای فساد در قطر وجود دارد برقراری مسابقات ه ب. در اروپا حرفی در بين نيست

ل نمی رود و عالوه بر آن اجازه نيز می دھند که شيخ آل ثانی اؤ در آن کشور به زير س٢٠٢٢فوتبال جھانی در سال 

  . گرددDeutsche Bank المانبزرگ ترين سھامدار بانک 

  ٢٠١۴ جون ١٢ -قلم پتر مولباور در سايت تله پُليزه ب
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 پتر مولباور

 از زبان یالمان مطبوعات و ھا رسانه از شماری در کنون تا وی مطالب و است شناسی قوم کارشناس مولبار پتر* 

  ھمکاری زير فرھنگی ۀسسؤم دو با و گشته منتشر باواريا راديو و استاندارد زوددويچه، تاتس، سپاکس، در جمله

  .است داشته

Kindlers Literatur Lexikon  و Harvard Guide to African-American History. 

  


