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٢٠١٤ اگست ٠١  

 تدارکات مقدماتی النصره برای ايجاد خالفت مستقل
Al-Nosra prépare la création de son propre califat 

 

( م از آغاز تا امروزبلوای دين اسال: تفسير عکس توسط گاھنامۀ ھنر و مبارزه  ) 

دولت اسالمی، که سابقاً امارات اسلالمی در عراق و شام ناميده می (روی ھای امارات اسالمی در واکنش به پيش

تصميم گرفته است که خالفت خاص خود را راه اندازی کند، اين ) القاعده در سوريه( النصره ةدر عراق، جبھ) شد

 . اعالم کردجوالی ١١النی طی يک پيغام راديوئی به تاريخ موضوع را امير النصره ابو محمد آل جو

 دو عمليات کاميکاز در دمشق ٢٠١٢ چطی مار.  به وجود آمد٢٠١٢سال » جبھه برای پيروزی مردم در شامات«

.  از سوی رسانه ھای غربی به عنوان عمليات زير پرچم دروغين توسط دولت سوريه تعبير شدءصورت داد که ابتدا

در آن دوران از اعضای امارات اسالمی در عراق تشکيل شده بود که برخی از آنھا مليت سوری داشتند و اين جبھه 

  . اھل درعا بودند و با خواست راه اندازی و تداوم جھاد در کشور خودشان به ميدان آمده بودندغالباً 

که معاون گروه اخوان المسلمين نظر می رسد که اين جبھه به ابتکار محمد فاروق طيفور ايجاد شد ه اين گونه ب

جبھۀ النصره دستورات سياسی را از دفتر اخوان المسلمين در استامبول دريافت می کرد و اطالعات نظامی . است

  .را نيز از ناتو
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 ،)تا متارکه با اخوان المسلمين( توسط دولت قطر، سپس توسط دولت عربستان سعودی ءتأمين مالی اين جبھه ابتدا

 کمک ھای خصوصی شخصيت ھای مذھبی و رؤسای شرکت ھای تجاری بزرگ خليج، و از تاريخ سپس از طريق

  .بازگشت شاھزاده بندر از سوی سرويس ھای مخفی سعودی تأمين مالی می شود

 به يد می کند، به اين مناسبت نيز واشينگتنئ پيوندھای خود را با القاعده تأ النصره رسماً ة، جبھ٢٠١٢پايان سال 

  .مبر، اين سازمان را در فھرست سازمان ھای تروريستی به ثبت می رساند دس١١تاريخ 

با اين وجود، فرانسه با افسران لژيون خارجی خود آنھا را در زمينۀ نظامی آموزش می دھد و به شکل ديپلماتيک 

  .نيز به پشتيبانی از آنھا ادامه می دھد

تمام « مبر، اعالم کر که  دس١٢ستان سوريه در مراکش، ئی دووزير امور خارجۀ فرانسه لوران فبيوس طی گردھمآ

. » مفيدی انجام می دادند یزيرا در محل کار مؤثر« عليه موضع گيری اياالت متحده، » عربھا باد مخالف بودند 

يخ معز رئيس اتحاديه، ش). ١(» نيز روی ھمين خط قرار داشت] ملی سوريه[خيلی روشن بود، و رئيس اتحاديه «

 ٢٩. از واشينگتن درخواست کرد که موضع گيری خود را بازبينی کند) که البی گرای شرکت شل است(ال خطيب 

طور ه ب.  النصره امضا کردندةگروه شورشی شکايت نامه ای عليه تصميم اياالت متحده را برای پشتيبانی از جبھ

 النصره در فھرست ةبتکار عمل را در ثبت نام جبھ به موضع گيری اياالت متحده پيوست و امشخص، فرانسه رسماً 

  .سازمان ھای تروريستی سازمان ملل متحد به عھده گرفت

 به دائماً . ل دارد حکم شرعی صادر می کندو النصره دادگاه ھای اسالمی برپا کرده و در مناطقی که تحت کنترةجبھ

  .بريدن سر و مجازات در ميادين عمومی مبادرت می ورزد

). ٢(گروگان می گيرد را ک ھای لوژستيک در اختيار النصره قرار می دھد، اگر چه النصره ترک ھا ترکيه کم

 جون ١٤ترکيه تنھا از .  ارتش ترکيه به ھمکاری النصره شھر ارمنی نشين کسب را تسخير کرد٢٠١٤ چمار

به ) می يا دولت اسالمیامارات اسال(ی از تاريخ حملۀ داعش ننصره قطع کرد يع مناسباتش را با جبھۀ ال٢٠١٤

  ).٣(عراق

ويژه موشک ھای ضد تانک ميالن ساخت مشترک فرانسه و  ه ب، النصره سالح ھای مدرن در اختيار داردةجبھ

اين گروه با دريافت اطالعات ماھواره ای که ناتو دست . لمان و موشک ھای زمين به ھوای دوش برد و کوتاه بردا

  .رار می داد می توانست از چنگ پيگردھای ارتش عرب سوريه بگريزد در اختيار آنھا ق٢٠١٤ جونکم تا 

در بخشی از ( النصره در حال حاضر بر آن است که رقيبان خود را در دو منطقه حذف کند، در شمال کشور ةجبھ

به شکلی که بتواند خيلی سريع خالفت خود را ) در صحراھای اطراف درعا(، و ديگری در جنوب )منطقۀ حلب

  . سازدبرقرار
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