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 ؟» امارات اسالمی«ناصر ترکيبی در کدام ع
Qui compose l’« Émirat islamique »? 

  

اشباع » امارات اسالمی«در حالی که افکار عمومی را از گزارشات مرتبط به جبھۀ متحد بين المللی برای مبارزه عليه 

 ھای عرب نبوده، بلکه يا افسران اصلی آن ديگر از مليت. زيرکانه تغيير شکل می دھد» امارات اسالمی«کرده اند، 

به روشنی » امارات اسالمی«از ديدگاه تی يری ميسان، چنين تحولی در ترکيب نيروھای . نیيگرجستانی ھستند و يا چ

بر اين اساس، اين دو کشور برای اجتناب از . نشان می دھد که ناتو می خواھد از آن در روسيه و چين استفاده کند

 .ھايشان بايد از ھم اکنون عليه جھاد طلبان اقدام کنندسرايت ھرج و مرج به سرزمين 

  )لبنان(بيروت |شبکۀ ولتر

 

 از بطن شبکۀ القاعده در ءاين سازمان ابتدا.  به عنوان سازمانی با مليت عرب به ميدان آمدءابتدا» امارات اسالمی« 

 و به تدريج تبديل شد  يان عراق می جنگيدبلکه عليه شيع) اياالت متحده(نه عليه اشغالگران عراق  عراق بيرون آمد که 

، ٢٠٠٧بر ودر اکت. شھرت يافت» امارات اسالمی در عراق و شامات«و سپس به نام » امارات اسالمی در عراق«به 

 پرونده از ٦٠٦نزديک ) در استان نينوا» کرمانجی«بان کردی زبه (ارتش نيروی زمينی اياالت متحده در شھر سنجار 
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 Westاين پرونده ھا توسط کارشناسان آکادمی نظامی وست پوينت .  سازمان را کشف و ضبط کرداعضای خارجی اين

Pointمورد بررسی قرار گرفت . 

با اين وجود چند روز پس از کشف و ضبط مدارک، امير آل بغدادی اطالعيه ای منتشر کرد و مدعی شد که سازمان او 

اين دروغ مشابه دروغ ھای سازمان ھای تروريستی ديگری . ھستند نفر عضو دارد و ھمۀ آنھا نيز عراقی ٢٠٠تنھا 

زئی تعدادی خارجی در صفوفشان فعاليت جاست که در سوريه می جنگند و غالباً اعالم می کنند که به شکل احتمالی و 

 جھاد طلب ٢٥٠٠٠٠با اين وجود، بر اساس گزارشات ارتش عرب سوريه طی سه سال گذشته دست کم . می کنند

مدعی شده است که ) نام جديد امير ال بغدادی(عالوه بر اين، خليفه ابراھيم . جی برای جھاد به سوريه آمده اندخار

سازمان او به شکل گسترده از خارجی ھا تشکيل شده و سرزمين سوريه ديگر به سوری ھا تعلق ندارد و به ھمين گونه 

  .اين دو کشور به جھاد طلبان سازمان او تعلق دارد ز اين پس سرزمين عراق نيز ديگر به عراقی ھا تعلق ندارد، بلکه ا

» امارات اسالمی در عراق « تروريست ھای خارجی از اعضای  % ٤١بر اساس پرونده ھای کشف شده در سنجار، 

ت اگر اين ارقام را به نسب. از آنھا سوری بوده اند % ٨،٢ليبيائی و تنھا  % ١٨،٨مليت عربستان سعودی داشته اند، 

ً دو برابر بيشتر از جمعيت عربستان و   برابر سوريه ٥جمعيت کشورھای مربوطه حساب کنيم، جمعيت ليبيائی نسبتا

  .جنگجو صادر کرده است

از شھر ديرالزور بوده  % ٣٤،٣ آنھا به شکل پراکنده در کشور مشخص شده، ولی ایدر مورد جھاد طلبان سوری، منش

  .از رقه، به پايتخت خليفه تبديل شده است» ات اسالمیامار«اند که از تاريخ عقب نشينی 

اين منطقه اقليت ھای کرد و ارمنی  سوريه، ديرالزور اکثراً از اعراب سنی مذھب و از قبايل مختلف تشکيل شده، در در

ی ئقبيله اياالت متحده موفق به تخريب کشورھائی شده است که اھالی آن به شکل  در نتيجه تا کنون. نيز زندگی می کنند

از اين ديدگاه، . رو شده استه شکست روب ، ولی در جاھای ديگر بااايلی زندگی می کنند، مثل افغانستان، عراق و ليبي و

اين . سوريه برای اشغال مناسب بوده است، ولی نه در مناطق ديگر سوريه  شمال طور کلیه ديرالزور به ويژه و ب

  .ه کرده ايمرا از سه سال پيش تا کنون مشاھد واقعيت

 

گرجستانی با نام ابو عمر ال شيشانی به يکی از فرماندھان اصلی  تارخان باتيراشويلی، گروھبان اطالعات نظامی 

 .تبديل شده است» اسالمی امارات«

بر اين اساس، تونسی ھائی که فرودگاه نظامی رقه را تسخير کرده . از دو ھفتۀ پيش، تصفيۀ افسران مغربی شروع شد 

امارات «. ت به جرم نافرمانی بازداشت شده و پس از محاکمه توسط مافوق ھايشان اعدام شدندگس ا٢٥، روز بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

البته سرويس ھای مخفی گرجستانی . می خواھد مبارزان عرب را به نفع ارتقاء افسران چچن کنار بگذارد» اسالمی

 .ارسال آنھا را با کمال ميل به عھده داشتند

  

در مرکز (» امارات اسالمی«، نخستين جھاد طلب چينی در Abou Anisah al-Khazakhiابو انيساح ال خازاخی  

 نبوده بلکه Ouïghourدر نتيجه نخستين جھاد طلب چينی کشته شده اويغور. که در يکی از نبردھا کشته شد) عکس

  .خازاخی بوده است

دھا مبارز صاياالت متحده و ترکيه  جوناز ماه .  چينی ھا ھستنديکی ديگر از دستجات جھاد طلب که به ميدان آمده 

. برخی از آنھا فوراً به مقام افسری ارتقاء داده شده اند. چينی و خانواده ھايشان را به شمال شرقی سوريه منتقل کرده اند

  .ھستند اويغوری بوده و به خلق چين تعلق دارند، ولی مسلمان سنی و ترک زبان  ھا غالباً اين چينی

به روسيه و چين کشيده خواھد شد و اين دو کشور » امارات اسالمی«از اين پس کامالً روشن است که دامنۀ فعاليت ھای 

  .اھداف نھائی خالفت اسالمی را تشکيل می دھد

 با ءابتدامطمئناً در آينده شاھد عمليات اطالعاتی جديدی از سوی ناتو خواھيم بود، طرح ناتو به اين شکل خواھد بود که 

سپس . عمليات ھوائی جھاد طلبان را از عراق خواھد راند و سپس به آنھا اجازه خواھد داد که در ديرالزور مستقر شوند

 برای آنھا CIAسازمان سيا  و » انقالبی ھای سوری ميانه رو«دوباره تبديل خواھد شد به » امارات اسالمی«ھمين 

د ديد، ارتش آزاد سوريه کاله ھايشان را عوض خواھند کرد و زير پرچم پول، سالح، مھمات و اطالعات تدارک خواھ

  . دائماً ادامه داشته و تکرار شده است ٢٠١٣دوباره فعال خواھند شد، يعنی روندی که از ماه مه » امارات اسالمی«
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ه و سناتور با در جلوی صحنه سمت چپ، ابراھيم البدری نشست. جان مک کين و ستاد فرماندھی ارتش آزاد سوريه 

  .نرال سليم ادريس استجفرد بعدی، با عينک، بريگاديه . او در حال حرف زدن است

در آن دوران، سناتور جان مک کين به شکل غير قانونی برای ديدار با ستاد فرماندھی ارتش آزاد سوريه وارد سوريه 

 است که از سوی ابو يوسفندھی فردی به نام يد ديدار منتشر شده، ستاد فرمائتأکه در عکسی که برای  چنان. شده بود

 خليفه ابراھيم رسماً تحت پيگرد است، در واقع نام کنونی او ابو دعااياالت متحده، اين بار با نام  وزارت امور خارجۀ 

با اين وصف، ھمين فرد ھم زمان رئيس ميانه رو در بطن ارتش آزاد سوريه، و رئيس افراط گرا در بطن . است

  .بوده است» سالمیامارات ا«

 به شورای امنيت تحويل داده شد بشار ال جعفری توسط سفير سوريه جوالی ١٤با چنين اطالعاتی، پرونده ای که روز 

 ١٧رخۀ ؤ، مسليم ادريس ارتش آزاد سوريه، هاز سوی فرماند هنامست از يک ا پرونده عبارت. را بھتر درک می کنيم

در اين نوشته به اطالع شما می رسانم که مھمات ارسال شده «:  شده است که در اين نامه چنين نوشته. ٢٠١٤ جنوری

بايد بر اساس آنچه پيش از اين تعيين شده  توسط مرکز فرماندھی به رھبران شورای نظامی انقالبی ھای منطقۀ شرق 

ن و عناصر انقالبی تقسيم تقسيم شود، دو سوم برای فرماندھان نظامی جبھۀ النصره، يک سوم باقيمانده بايد بين نظاميا

از شما خواھش می کنيم که گواھی ارسالی تمام . شود که عليه باند امارات اسالمی در عراق و شامات مبارزه می کنند

مھمات را با مشخص نمودن تعداد و کيفيت آنھا و به امضای رؤسای نظامی برای ما بفرستيد تا ما بتوانيم آن را برای 

  .» بفرستيمھمکاران ترک و فرانسوی

که به عنوان عضو (مھمات را با حساب دو سوم برای جبھۀ النصره ) ترکيه و فرانسه(به عبارت ديگر، دو قدرت ناتو 

مبارزه » امارات اسالمی«و يک سوم برای ارتش آزاد سوريه تا بتواند عليه ) القاعده توسط شورای امنيت به ثبت رسيده

و در واقع، ارتش آزاد سوريه در محل از بين رفته .  ارتش آزاد سوريه استۀتبکند که رئيس آن يکی از افسران عالی ر

  .فرستاده شده است» امارات اسالمی«است و دو سوم مھمات برای القاعده و يک سوم بقيه برای 

و در با چنين ساز و کاری و با کاله مضاعف، ناتو می تواند با گله ھای جھاد طلب عليه سوريه به حمالتش ادامه دھد 

  .عين حال مدعی شود که عليه جھاد طلبان مبارزه می کند

با اين وجود، وقتی ناتو ھرج و مرج را در تمام جھان عرب راه اندازی کرد، حتی در کشور ھم پيمان خودش يعنی 

را عليه دو قدرت بزرگ که در حال تحول به سر می برند، يعنی روسيه و چين » امارات اسالمی«عربستان سعودی، 

به ھمين علت اين دو قدرت بايد از ھم اکنون مداخله کنند و اين ارتش خصوصی ناتو را که در . رخواھد گرداندب

در غير اين صورت مسکو و پکن به زودی مجبور خواھند . سرزمين ھای عربی در حال تشکل است در نطفه خفه کنند

  .شد در زمين خودشان بايد با آن برخورد کنند

 رزهگاھنامۀ ھنر و مبا

 ٢٠١٤مبر سپت ٢٠

  

  


