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 عمليات تاماھاوک عليه خليفه و خراسان

 

بيش . آغاز شد) ١(» گفتارنو«ی از نوع ئ سرانجام با بدرقۀ کاروان رسانه ھاTomahawk تاماھاوک راکتھایشليک  

. رانه به سوی سوريه شليک شد از بستر مديتامريکا ناوگان ششم راکت تاماھاوک از سيلوھا و سکوھای پرتاب ٤٢از 

 ھای ھيلفاير از روی پھپادھای اياالت متحده را راکت ھا و شليک ٢٢عالوه بر اين، بايد ضربت ھوائی و دوزخی اف 

بود که برای خليفه ابراھيم، الياس ابوبکر » شوک و بھت « عمليات - در مجموع يک مينی. نيز به فھرست اضافه کنيم

 .دۀ دولت اسالمی تدارک ديده بودندالبغدادی رھبر خود برگزي

ن شده، از انبار جنگ افزار در کاخ شھرداری ييتمام اھداف از پيش تع...تالش پی گير برای جراحی دقيق در عمليات

مورد )  نفر شايد١٢٠(ل به انضمام ده ھا جھاد طلب وتا انواع و اقسام ايستگاه ھای کنتر) ستاد فرماندھی خليفه(رقه 

  .فت و تخريب شداصابت قرار گر

رھای الجز در اين مورد که نيروھايش تنھا به ھمراھی ديکتاتورھای عادی متکی به ده اياالت متحده ھيچ گاه تنھا نبوده ب

  .ندارند) ٢(»فعاليت ھای جنبشی«و اردنی است که چندان تمايلی برای شرکت در ) خليج فارس(نفتی خليج 

کس چيزی از بسيج نيروی ھوائی  يريم، خارج از اين شيوۀ بيانی رسمی، ھيچمحافظت شده را ناديده بگ» گفتار نو«اگر 

بايد گفت که . برای بمباران سوريه نديده و نشنيده است) خليج فارس(قدرتمند شورای ھمکاری کشورھای عرب خليج 

در . يم دارندتمام اين رکابداران در مقابل مردم کشورھايشان از اعالم يک جنگ ديگر عليه يک کشور عرب ديگر ب

کس از طرح پنتاگون در  ولی ھيچ. دمشق، با متانت گفتند که از بمباران سرزمين سوريه توسط پنتاگون مطلع شده اند

  .سوريه ھيچ اطالع دقيقی ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

به سر می برد، اين موضوع را اگر بخواھيم به » برپائی يک اردوگاه پشتيبانی« پنتاگون اعالم کرده است که در آغاز 

ديگری بيان کنيم، معنای آن اين است که با تکيه به اصطالح اصلی يعنی جنگ جھانی عليه تروريسم، اين جنگ شکل 

با رعايت احتياط می توانيم بگوئيم که، اين اتحاديه تنھا يک بازيگر اصلی دارد که می . از نوع دراز مدت خواھد بود

  .بناميم] عمليات تاماھاوک عليه خليفه[توانيم آن را 

  

  ام من خراسان استن

حمله به ضرب تاماھاوک تازه شروع شده بود که . يا شايد ھم نه.  ھا را جلب کند٢٢موضوعی که می تواند توجه اف 

.  سوريه را ھدف گرفت و سرنگون کرد٢٤ پاتريوت اسرائيلی ساخت اياالت متحده يک ھواپيمای سوخو راکتيک 

 فضائی اسرائيل در بلندی ھای جوالن تجاوز کرده بود و ما تنھا از اسرائيل مدعی شده است که اين ھواپيما به مرز

به سختی بتوانيم نموداری روشنتر و بھتر از اين برای ھمآھنگی تنگاتنگ اسرائيل با پنتاگون پيدا . خودمان دفاع کرديم

  .کنيم

 و نيروی نظامی او شار اسدبواقعيت اين است که بمباران خليفه ھدف نھائی نيست، بلکه سرآغازی است برای بمباران 

بين اين رويدادھا در مورد بمباران ھشت نقطۀ اصابت در غرب ). بخوانيد بمباران سوريه و مردم سوريه: مترجم (

  .حلب، چيزھائی در مورد شبحی به نام خراسان شنيديم که گويا يکی از شبکه ھای اسرار آميز القاعده است

 را به شگفتی Marvelو طرفداران مدرسۀ جغرافيای سياسی انتشارات مارول داستانی که می تواند تمام خوانندگان 

  .وادارد

  دو خبيث در آن واحد ؟

  .چی گفتی

  .و دومی خبيت تر از خليفه است

گروھی « معاون امنيت ملی اوباما، خراسان را به عنوان - مشاور ملیBen Rhodesاين الگوی ابتذال، بن رودز 

  .تعريف کرده است» ل شده و از مدتھا پيش تحت نظر ما می باشندافراطی که از چند نفر تشکي

در دولت اوباما اين است که خراسان متشکل از اعضای قديمی القاعده است که از تمام » گفتار نو«تکرار يکپارچۀ 

ين از پاکستان  و به ھمچن ديگر جمع شده اند، به انضمام القاعده در عراق و جبھۀ النصره خاورميانه آمده اند و دور يک

  .که يکی از شاخه ھای اولترا افراطی طالبی ھای پاکستان را تشکيل می دھد

القاعده در عراق ھستۀ دولت اسالمی در عراق و شامات است، که به دولت : در ھم ريختگی ازاين بيشتر ممکن نيست 

ريه و به فرمان ايمان الظواھری عمل می جبھۀ النصره وفادار به القاعده در سو. تبديل شده)  اسالمیخالفتيا ( اسالمی 

اين دو گروه از يکديگر متنفرند ولی با اين وجود خراسان با گردآوری وفاداران به خليفه از القاعده قابل تفکيک . کند

). در ھر صورت تا وقتی که در رکاب ناتو باشند(تعريف می کند » ميانه رو«واشنگتن جبھۀ النصره را به عنوان . است

له أھر تقدير، صورت و حل مسه ب. اً برای شما مشکل خواھد بود که به روشنی اين گروه ھا را تشخيص دھيدمطمئن

  .اگر ترديدی در مورد ھويت آنھا وجود داشته باشد، ھمۀ آنھا را بمباران خواھيم کرد: چنين است 

خراسان به . ان تمرکز يافته استخليفه، به گذشته پيوست، ولی امروز اصل ماجرا به روی وفاداران شبح آسای خراس

  .مبر جديد است سپت١١که در حال تدارک يک اندازه ای خبيث است که پنتاگون را متقاعد ساخته 

  

  شبح در ماشين جنگ جھانی عليه تروريسم
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. ھدف جنگی در درون يک جنگ ديگر: در ماشين جنگ جھانی عليه تروريسم است » ايده آل«خراسان شبح آرمانی و 

ر واقع اوباما در آن واحد به دو جنگ دامن زده است، زيرا بر اساس قانون حق اعالم جنگ دو گزارش مختلف، زيرا د

  .برای ھدف گرفتن خليفه و خراسان، به کنگره تحويل داده است

 ، زيرا)چرا که نه ؟(چه چيزی پشت اين نام نھفته است ؟ ابليس نمائی جديدی که زير آن ايران را پنھان کرده اند 

  .خراسان تاريخی، بخش قديمی پارت است که ايران و بخشی از افغانستان را در بر می گيرد

 رھبری می شود که در محسن آل فيصل بزرگ القاعده هخراسان از ديدگاه نظری توسط ژوکر، ببخشيد، توسط فرماند

يست، ولی پنتاگون بر اين باور  برای او اعتباری قائل نايمن الظواھریاگر چه .  در کويت متولد شده است١٩٨١سال 

 را به سوريه در بخش تحت تسلط خليفه فرستاده است تا جھاد طلبان اروپائی را که پاسپورت الفضلیاست که او 

در فرودگاه ھا از آزادی ...) فرانسوی، بلژيکی و غيره(اروپائی دارند جذب کند، زيرا اين گروه از جھاد طلبان 

  .توانند در خطوط ھوائی بمب گذاری کنندبرخوردار بوده و می 

ابليس نمائی ھا (وزارت خزانه داری بر اين باور است که الفضلی حتی يک سلول القاعده در ايران را ھدايت می کرده 

و برای آمد و رفت بين افغانستان و عراق تسھيالتی فراھم آورده ) سخت جان ھستند و در طول زمان دوام می آورند

  .بوده است

 ھيچ. خراسان تاريکی و ابھام در حالت ناب است.  کنتراستی با خليفه که چيزی فراتر از يک محصول نمايشی نيستچه

  .کس نمی داند چه تعداد عضو دارد، از چه زمانی تشکيل شده و واقعاً چه می خواھد

ھيچ گزارشی در . پرده اندفراموشی سه  نفر را که زير بمباران در رقه به سر می برند ب١٩٠٠٠٠از سوی ديگر، حدود 

در . منتشر نشده، اگر چه شمارش اجساد آغاز شده است) قربانيان غير نظامی از بين شھروندان(مورد خسارات جانبی 

پنتاگون نيز . مورد وفاداران به خليفه، احتماالً تاکتيک مائو را به کار خواھند بست و مثل ماھی در آب ناپديد خواھند شد

  .بی آب و علف را بمباران خواھد کرد، اگر تا اکنون چنين بمباران ھائی را شروع نکرده باشدبه زودی صحراھای 

. نيز در سوريه پيدا نخواھيد کرد» ميانه رو«جھاد طلب . اين اسطورۀ قطری ديگر وجود ندارد» ارتش آزاد سوريه«

فقت کنگره را برای پشتيبانی از باما موابا اين وجود دولت او. ھمۀ آنھا به مبارزان خليفه يا الظواھری پيوسته اند

  .کسب کرده است» شورشيان ميانه رو«

 NBC News Meet the[  به گفتۀSamantha Powerسفير اياالت متحده در سازمان ملل متحد خانم سامانتا پاور 

Press, 21-09-2014[ تشکيالت از اين . ، ملکۀ بی رقيب ديوانگی افسارگسيخته، روی يک نکته درست می گويد

 اسدگروه ھای مبارز که از آغاز در سوريه حضور داشته اند در مبارزه عليه رژيم «به عنوان » شورشيان ميانه رو«

مشخصاً در مخفی برای بازيگرانی » اردوگاه پشتيبانی«اين . »استفاده خواھد شد و مورد پشتيبانی قرار خواھند گرفت

نسخۀ » اردوی پشتيبانی«را تکرار می کردند و به عبارت ديگر »  برود اسد بايد«  درام ۀاست که در گذشته روی صحن

  .ر شکل يافتۀ ھمان درام استييتغ

آنھا اعضای ارتش .  تاماھاوک استفاده نمی کنندراکتآنھائی که واقعاً خواھان مبارزه عليه وفاداران به خليفه ھستند از 

د عليه امارات اسالمی در عراق و شامات و عليه القاعده  نفر از آنھا در ميدان نبر٣٥٠٠٠که (عرب سوريه ھستند 

. ، آنھا مبارزان حزب هللا، مشاوران و مأموران پاسداران انقالب ايران و شبه نظاميان کردستان عراق ھستند)کشته شدند

 و شبح از اين پس توليد برتر در فصل جديد، امپراتوری ھرج و مرج است که خليفه. ولی شما روی آنھا حساب نکنيد

زيرا که ما . اين بار با يک بليط دو نمايش را تماشا کنيد. جديد را در ماشين جنگ جھانی عليه تروريسم بمباران می کند

  .دفاع خواھيم کرد» ناشناخته « ، »ناشناس «  و از شما در مقابل عوامل خبيث  بيداريم
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او نويسندۀ چندين کتاب می .  استAl-Jazeeraزيره  و الجl’Asia Timesپپ اسکوبار روزنامه نگار آسيا تايمز *: 
 :باشد 

 « Globalistan : How the Globalized World is Dissolving into Liquid War » (Nimble Books, 
2007) ; « Red Zone Blues : a snapshot of Baghdad during the surge » ; « Obama does 
Globalistan  » (Nimble Books, 2009). 

 : منبع

http://www.mondialisation.ca/operation-tomahawk-sur-le-calife/5404571 

  

 : يادداشت ھای مترجم

به , Newspeakترجمۀ ( به فرانسه novlangueترجمۀ ) بر اساس ترجمۀ ويکيپديای فارسی(» گفتار نو«)١

ه نام  بGeaorge Orwell در رمان جرج اورول Océania» اوسه آنيا« زبان رسمی کشور تخيلی . است) انگليسی

 .است) ١٩٤٩منتشر شده به تاريخ (» ١٩٨٤«

ھر اندازه تعداد واژه ھا را در زبان کاھش دھيم و ھر اندازه واژه :  بسيار ساده است —»گفتار نو « —قاعدۀ اين زبان 

ند را ھا را در ھم بياميزيم، به ھمان اندازه، و با محدود ساختن شيوۀ بيانی، تعداد مفاھيمی که مردم با آن می انديش

تسلط ناکافی و يا بد آموزی آن توسط دستگاه ھای تبليغاتی بزرگ مانند تلويزيون، موجب تحميق . محدود خواھيم کرد

  .توده ھای مردم می شود و آنھا را برای آلت دست شدن آماده و مساعد می سازد

 ھای بيانی و نظرات در نتيجه نازل سازی فرھنگ واژگان و جمله پردازی زبان به ھدف ناممکن ساختن شيوه

عصيانگر و اجتناب از ھر گونه نفد عليه دولت می باشد و حتی اجتناب از اين که طرح نقدی اساساً بتواند وجود داشته 

  .می باشد» گفتار نو«باشد ھدف نھائی در گسترش 

 ترجمه کرده اند، در »گفتار نو«فارسی آن را ه که ب»  نيو اسپيک– يا –نوالنگ «از تاريخ انتشار کتاب جرج اورول، 

غرب به عنوان اصطالح و مفھومی شناخته ) خاصه رسانه ھای آلترناتيو و انتقادی(متن فرھنگ و جھان رسانه ھای 

  .ر شکل دادن يا تحريف واقعيتييشده کاربرد پيدا کرده و رايج شده است، يعنی به معنای زبانی برای تغ

  ) برگرفته از ويکيپديای فرانسهnovlangue. (فارسی ھنوز رايج نيستالبته اين اصطالح در زبان فارسی و جھان نقد 

٢ (» activités cinétiques  « در رسانه ھای » گفتار نو«اصطالح تخفيف دھنده برای عمليات نظامی که به ذخيرۀ

  .ترجمه کرده ام» فعاليت جنبشی«حاکم تعلق دارد که من در اينجا آن را به شکل 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ سپتمبر  ٢٩

 ٢٠١٤ سپتمبر ٢٦مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


