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  ، بومرانگ ديگری بر سر غرب»خالفت اسالمی«
خالفت «دست جالد ه  بامريکائی، روزنامه نگار جيمز فولی قوی قتل دھشتناک و در عين با مرحله بندی زيباشناسی

 غرب در زمان ۀسان بومرانگ رھا کرده شمشير براق بر باالی سر او ب.  نمادين بوددر عراق کامالً ) داعش(» اسالمی

خود  سوی سر ه سوی ھدف خودخواھانه و کوته بينانه می نمود، که اکنون با سرعت به سمت عقب، درست به  ب،خود

اما آيا الزم بود او در . ول قتل خود دانستؤ ھم پيش از مرگ مقامات غرب را مسدر ضمن، فولی. آن در پرواز است

 محصول تيپيک -خواننده رپ از حومه لندن:  توجه استۀلحظات آخر حيله گری کند؟ در اينجا ھويت جالد نيز شايست

  .تمدن مدرن اروپا

 فعاليت خود را تا ھمين اواخر به عراق و سوريه ۀ با داعش که حوزامريکار ھمه  روابط متقابل غرب، مقدم بۀتاريخچ

 به ھوس گسترش خالفت خود به سراسر محدود می دانست و نام سابق ھمين منطقه را برخود گزيده، اکنون، ظاھراً 

ی اين سازمانھا در ھر دو. را يادآوری می کند» القاعده«جھان افتاده و مثل دو قطره مشابه آب، اوضاع شبيه به 

 اتحاد جماھير شوروی و اکنون ء ابتدا- ابزار مبارزه با مخالفان ژئوپليتيکۀمثابه آزمايشگاه سازمانھای غرب ب

. چگونه خاتمه يافت، بر ھمه روشن است» القاعده«خونين واشنگتن با » عروسی«داستان  .سوريه، زاده شده اند

 با پرورش امريکا. ، خوب می آموزد» کسی که از ھيچ آموزگار نياموختھر«اما، ھمانطور که می گويند، تاريخ به 

زيرا، چون مقياس . داعش برای جنگ عليه بشار اسد، تصور می کرد که اين بار حساب و کتابی در کار نخواھد بود

جديد  ۀرقيب در مقايسه با قدرت اتحاد شوروی کوچکتر است، به تبع آن، تزريق قدرت بيش از حد به بازوی شاخ

نظر ه بلی، اين نيرو برای ممانعت از تحرک شديد محصول جديد خود در خاورميانه کافی ب. الزم نخواھد بود» القاعده«

خوبی ه مثل ھميشه ب«، خالف تصور، امريکا افول جھان تک قطبی ۀبا اين حال، بسياری از سياستھای دور. می رسيد

  .»پيش نمی رود

.  با چنگک بود، در رابط با مورد داعش، غرب به يغماگری گسترده مشغول استتسرق» القاعده«در واقع اگر مورد 

ه اين آخری، ب.  افراطی فردای آن استئی، نماد جھاديسم ديروزی، ابزار منسوخ غرب، اما داعش، اسالمگرا»القاعده«

اکنون »  اسالمیخالفت«. لحاظ روش عمل، بسيار پيشرفته و با آخرين ابزارھا و اداوات جنگی تجھيز شده است

 ۀدر ساي. ل خود داردواراضی وسيعی برابر با نصف قلمرو عراق و سوريه ھمراه با ميليونھا ساکنان آن را تحت کنتر

 و تربيت امريکا مقيم اروپا و ۀجنگ تحميلی غرب عليه سوريه، در صفوف آن نه تنھا ھزاران نفر از مردم خاورميان

 فقط تعداد ،۶ام آی .  تبار که به اسالم گرويده اند، می جنگندامريکائی و ئیاروپايافته در آنجاھا، بلکه، ھزاران نفر 
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ھم اکنون روشن شده که بخشی از به اسارت درآمدگان .  نفر برآورد می کند۴٠٠ در خدمت داعش را انگليساتباع 

جرج، نفر (داری می کند  با اسامی مستعار جون، پُل و رينگو نگھروه متشکل از سه جھادگرای انگليسسوری را يک گ

اما، . زودی به خانه بازگردنده ممکن است آنھا ب).  به نزد حوريان بھشتی اعزام شده است، احتماالً »بيتلھا«چھارم 

  .راحتی تکرار شوده ، شايد ھم در ابعاد بسيار وسيعتر، ب»برجھای دو قلو «ۀفاجع.  آنھا بسيار سخت خواھد بودئیشناسا

.  ھم زدنده  آنچه که انتظار می رفت، بلندپرواز از آب در آمدند، و تمام تعادل خاورميانه را بسرکردگان داعش بيش از

ابوبکر . زودی در سازمان جديد جھادگرايان جھانی مستحيل خواھند شده که پيداست، ب آن چنان» القاعده«بقايای 

 جادوگران ناشی خارج ئی جادوۀ از شيشراً  نوظھور، که اخيۀ عراق، سرگرده داعش و خليفۀ شھر سامرۀ، زدادالبغدادی

طبق گزارشات رسمی . سر برده استه  بکمپ بوکا امريکائیئی بوده و در زندان امريکا در بازداشت نظاميان شده، قبالً 

، رئيس کنت کينگاما سرھنگ .  بازداشت گرديد٢٠٠۴ سال بروریعنوان يک زندانی عادی در ماه فه پنتاگون، او ب

ه بالفاصله پس از آزادی از زندان، او ب.  در آنجا زندانی بود٢٠٠٩ تا سال البغدادین، تأئيد می کند، که سابق اين زندا

بر اساس .  برای سرنگونی بشار اسد، به تالشھای گسترده در ميان جھاديون دست زدامريکاموازات اجرای برنامه 

ری موساد گذراند و ھمچنين در کالسھای آموزش  نظامی را زير رھبۀ آموزش فشردۀ يک سالۀبرخی داده ھا، او دور

ئی انتشار امريکا، سناتور جون مک کين ھمراه با البغدادیعالوه بر آن، تصاوير .  آئين سخنوری دوره ديد الھيات و

رد پای «.  با اعضای القاعده در افغانستان را يادآوری می کنندزبگينيو بژزينسکیاين تصاوير، عکس ھای . يافت

عمر  داعش، استعدادی که سازماندھی بسياری از پيروزيھای شيخ ۀدر زندگی يکی از فرماندھان جنگی زبد» امريکا

گرجستان پانکير  ۀاو چچن، و زاده در.  استترخان باتيراشويلینام اصلی او .  مديون اوست، ديده می شودالشيشانی

باتيراشويلی در سال . ش گرجستان طی کرد در ارتامريکا آموزش جنگی را زير رھبری متخصصان نظامی ۀدور. است

  . افسری عليه روسيه جنگيدۀ اطالعات نظامی ارتش گرجستان با درج ۀ، در صفوف نيروھای ويژ٢٠٠٨

 او در اين خالصه می شود، که، به باور ھمفکران وی، ۀتفاوت ويژ.  جديد استاسامه بن الدن، ھمان ابوبکر البغدادی

 و نه حتی خاندان بن الدنکه نه  در حالی.  مستقيم محمد پيامبر استۀ تعلق دارد و نوادھاشمی به خاندان البغدادی

امروزه اين عامل در شرايط خاورميانه . آلسعود، حاکمان فعلی زمينھای مقدس مکه و مدينه ھيچ نسبتی با او ندارند

مراتب قوی تر از مقابل ه يروھای ب نقش مھمی بازی می کند و ھمين عامل ھم سبب فرار نامريکاملتھب از سياستھای 

از قضا، بی دليل نيست که ضعيف ترين حلقه در رابطه با حرکت داعش در چشم انداز . دسته ھای او گرديده است

کشور در اثر ازدواج با  حاکم بر اين ھاشمی مردم عادی عرب، خاندان ۀعقيده چرا که ب. نزديک اردن شمرده می شود

 اميدوار چرکسھا ۀ دوم، در واقع، فقط می تواند به وفاداری گارد ويژملک عبدهللا. »لوده اندخون خود را آ« ھا انگليس

که، بخش قابل توجھی از قبايل بدوی، يکی ديگر از تکيه گاھھای خاندان او، پرچم جھادی داعش را  طرفه اين. باشد

در اين . ان آنھا در استان معان ظاھر شوند اسکۀحتی واحدھای ارتش منظم اردن ھم بيم دارند در منطق. برافراشته است

  .حال، سخن گفتن از وفاداری بخش فلسطينی جمعيت کشور که تا کنون از بی حقوق رنج می برد، بی مورد است

 ھشدار دھنده ای در خصوص خطر ۀ واشنگتن پست مقالۀت در روزنامگس ماه ا٢٩، جان کری امريکا ۀوزير خارج

ن در جنگھا، به پيشرفته ترين سالحھای سنگين مجھز شده و در نظر ندارند خود را به  آۀآبديد«داعش که جنگجويان 

خطر بزرگی ھستند که حتی «در اين مقاله او تأکيد می کند، که آنھا . چاپ رسانده ، ب»عراق و سوريه محدود نمايند

 می توان جلو امريکارھبری ه گ ب يک ائتالف بزرۀ گستردۀفقط با حمل« او، ۀنوشته ب. » را ھم تھديد می کنندامريکا

اما قابل توجه اين است، که او . خوب، چگونگی اجرای آن مھم است. »سرطانی داعش را گرفتۀ ريشه دوانی غد

ف داير ئي مشابه ھمان ادعای کاين تقريباً !). ؟(ول پيدايش اين گروھبندی معرفی می کندؤرا مسسازمان اطالعات سوريه 

در ھيچی و در . قرار می دھند» آتشبار توپخانه«دفاع مردمی دانتسک خودشان خود را ھدف بر اين است، که نيروھای 
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نتيجه گيری وزير خارجه نيز به ھمين .  به ھمآھنگی رسيده اندپوچی، و در بيھودگی استدالل خود، شاگرد و معلم واقعاً 

را راه و روش !) ؟(ميانه رو سوريه مخالفان ... ، حمايت از نيروھای عراق و کری، مثالً . ترتيب شگفت آور است

 ۀطور مستقيم منبع تکميل ذخيره سوريه ب» ميانه رو«و اين در حاليست، که مخالفان .  با داعش قلمداد می کندئیرويارو

 در خاورميانه، حتی فيل که نه، بلکه، امريکاسياست . پرسنلی و تسليحاتی ھمان داعشی ھستند، که بايد با آن مقابله نمايند

  . فروشگاه استۀ يک نوع دايناسور منقرض در قفسۀسممج

 از -رھبری واشنگتن بی توجه به ھيچ چيز، به پشتيبانی خود از گروھھای پيرو ايدئولوژی واحد با داعشه غرب ب

 سازمان سيا در سوريه ۀسرکردگی شيخ زھران اليوشی، فرد مورد عالقه ب» جبھه اسالمی«و » جبھةالنصره«جمله، 

دست مرگ سپرد و بعد از فرار از آنجا، ه  کاالمون بۀ جنگ در تنگۀ او پيکارجويان خود را در بحبوح.ھدادامه می د

تفاوت فقط در اين است که آنھا .  دمشق به دھان اژدھای مرگ می فرستدۀ شرقی در حومۀھم اکنون جوانان را در غوط

ين ضربه ای را به منافع غرب در عراق وارد نمی بر اساس اين منطق وقيحانه، اگر داعش نيز چن. مخالف غرب نيستند

ھدف واشنگتن در . عليه داعش از سوی کری داده نمی شد آورد، در آن صورت، ھيچ فراخوانی ھم برای بسيج عمومی

 جھانی قبل از دادن ۀبنا بر اين، جامع.  مشھود استاين واقعيت از جلب نيروھای ناکافی کامالً . ھم کوبيدن داعش نيست

  .نديشدنيک بي صداقت فراخوان دھندگان ۀبه اينگونه فراخوانھا، الزم است، در بارپاسخ 

 داعش برآيد و اين، خالف تصور ۀدرک اين نکته الزم است که در سراسر خاورميانه فقط يک ارتش می تواند از عھد

اين .  عرب معنی نداردۀعجنگيدن آن در داخل جام. بسياريھا، ارتش مجھز به تکنولوژی پيشرفته جنگی اسرائيل نيست

 ۀ به سخن ديگر، بايد به ھم.البته بايد آن را از ھمه وظايف خود آزاد نمود. ارتش، ارتش عربی سوريه بشار اسد است

حمايتھا از مخالفان ضد اسد خاتمه داده شود و مذاکرات جدی برای اتحاد ارتش عربی سوريه با ارتش آزاد سوريه، يا 

در ھر حال، اين کار به غرب کمک می کند تا سيمای خودش را .  آن باقی مانده، آغاز گرددحداقل با ھر آنچه که از

 سوريه، ھم مجرب است، ھم نزديک ئینيروی ھوا.  سوريه را تقبل نمايدئیحفظ کرده و تأمين مالی نامحدود نيروی ھوا

سرھای زيادی، . زودی بسته خواھد شده ا بام.  فرصتھا برای انجام اين کار ھنوز باز استۀپنجر. منده  عالقو ھم واقعاً 

  .اما متأسفانه، مثل ھميشه، سرھای بيگناھان در اثر ضربه بومرانگ خواھد شکست
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