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  )Dmitriy Minin ( - دميتری مينين: نويسنده

 شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١۴ نومبر ٢٩

  

   امريکاۀ شمشير دو لب-»دولت اسالمی«
  .بوده است» دولت اسالمی «ۀ قابلامريکا دولت  ترديد ندارند، کهکارشناسان جدی عمالً 

 امريکا«: می گويد) NATIV(» ناتيو« امنيتی ۀتحليلگر مشھور اسرائيلی، ياکوب کاديمی، رئيس پيشين خدمات ويژ

 استفاده - موفق در روسيهۀ برنام-  قرار دادن اسالم معتدل با اسالم افراطی اکنون سعی می کند از تاکتيک رو در رو

ئيھا در مدت سه سال اخير، متحدان داعش در سوريه، و قبل از امريکازيرا، . اما در اين کار موفق نمی شود. نمايد

  .»در افغانستان بودند» طالبان«القاعده و «آن، متحدان 

  

بالفاصله . طور جادوئی دگرگون شد، وضعيت بغرنج خاورميانه ساده گرديده از يک سو، صحنه با ورود به داعش، ب

مواجه اند، حاال » خطر جھاديون« و آنھائی که با  شکست خورد» بھار عربی«اموش گرديد که طرح واشنگتنی ھم فر

بارزترين مثال، فروتنی باور نکردنی کشورھای . از کسی که خالق اين خطر بود، دوستانه تقاضای کمک می کنند

منحنی . اھش بھای نفت را متحمل می شوندسرشار از ثروت نفت خليج فارس در اين است، که ضرر و زيان ناشی از ک

  .ھمراه بود» دولت اسالمی«طرز شگفت آوری با اخبار موفقيتھای نظامی ه سقوط قيمت نفت ب

 بيشتر پرچم قرمزی را   نمايشی دارد وۀطور مسلم، جنبه  عليه داعش، بامريکا کنونی نيروی ھوائی ئیجنگ ھوا

  .می شوديادآوری می کند، که عبور از آنھا توصيه ن

عمل نمی آيد؛ قيمت ه در عين حال، ھيچ اقدامی برای توقيف محموله ھای غيرقانونی نفت از مناطق تحت اشغال داعش ب

  . بالغ می شوددالر ميليون ٨٠٠ بازی با کاھش قيمت نفت را می دھد، اکنون به ۀاين محموله ھا که اجاز

  شانی با ياکوف کدمی در اين نITONويدئوی مصاحبه تلويزيون 

embedded_player=feature&4iO7eTQRecJ=v?watch/com.youtube.www://https  
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ر ساخته، يکی از  را متحيامريکا اطالعاتی ۀجامع» دولت اسالمی«که بارک اوباما اظھار داشت، که تقويت  زمانی

 اطالعاتی را ۀيا رئيس جمھور گزارشات جامع«:  پنتاگون با خرسندی شگفت انگيزی اظھار داشتۀمقامات عالی رتب

  .»نمی خواند و يا دروغ می گويد

  

  

می » نول آبزرواتر« فرانسوی ۀھفته نام.  در تشکيل ارتش داعش به تحويل تسليحات محدود نمی شدامريکاشرکت 

 بسياری از آنھا در آنجا، من. ، اھل وادی پانکيسی گرجستان ھستند»دولت اسالمی« امرای مشھور چچن ۀه ھمنويسد، ک

 آموزش افسری را ۀ کشته شد، دور اخيراً رمضان قديروفگفته ه ، که ب)ترخان باتيراشوسلی(» عمر الشيشانی«جمله، 

 در اين باره که اين چچنھای گرجستانی چگونه . در ارتش گرجستان گذرانده بودامريکازير رھبری متخصصان مجرب 

، رئيس جمھور سابق گرجستان می تواند ميخائيل سآکاشويلی، فرماندھی يگانھای مسلح داعش منصوب شده اند، يقيناً ه ب

 آژانس اطالعاتی ۀ، افسر عالی رتبداود دروجئونھمچنين، اطالعاتی در اين باره در دست است، که . توضيح دھد

 - امريکا، که به داعش پيوست، با سازمان اطالعات مرکزی »تروريسم عربی«ی از زبده ترين متخصصان فرانسه، يک

  .سيا ھمکاری می کرد

 لورنس عربستان و حتی به ۀبه نفع سياستھای خود به دور» جھاد«قدمت تاکتيک استفاده از آنگلوساکسونھا برای 

با امپراتوری » بازی بزرگ«به زمانی می رسد که انگليسيھا به  قفقار، ۀ جنگھای قرن نوزدۀخيلی پيش از آن، به دور

  .را در ميان خلقھای قفقاز کوھستانی و آسيای ميانه برافروختند» آتش مقدس غزوات«روسيه دست زده، 

در خاورميانه در مقابل سوسياليسم » اخوان المسلمين«پس از جنگ جھانی دوم لندن مساعی فراوانی برای ايجاد جنبش 

ھمچنين واضح است، که با بھره گيری از اين تجربه، اسرائيل، . عمل آورده  که در آن زمان قدرت می گرفت، بعربی
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ن ھنگام کمک نمود يا از آن ممانعت آدر » الفتح« رقيب ۀمثابه  کدمی، برای تشکيل حماس بياکوفبنا به اذعان ھمان 

  .نکرد

 آن ۀھر چه بيشتر به سالح خطرناکی تبديل می شود که می تواند سازند» دولت اسالمی«با اين وجود، از سوی ديگر، 

، ابوبکر »خليفه «امريکاپس از انتشار گزارشاتی مبنی بر اين که گويا نيروی ھوائی . طور جدی مجروح نمايده را ب

 مرگ او و اعالم گسترش ۀرد شايعات زود ھنگام در بارالبغدادی را از ميان برداشت، يک نوار صوتی در خصوص 

 البغدادی، داعش اکنون نه تنھا تا يک سوم قلمرو عراق و سوريه، حتی ۀبنا به گفت.  وی منتشر گرديدۀخالفت خودخواند

منظور ه البغدادی ب. ل داردو سينا را در کنترۀبخشی از سرزمينھای يمن، مراکش، تونس، الجزاير و شبه جزير

ويژه، در عربستان سعودی، سربازان خالفت را به اتحاد با ه ، ب»فوران آتشفشان جھاد در ھمه جا«انگيختن بر

 ھزار نفر جنگجوی داعشی، ۵٠رد عقيده دارند، که برآورد غربی ھا داير بر وجود کُ منابع . گروھھای دوست فراخواند

 ميليون نفر بالغ می ١٢نفر و جمعيت تحت نظارت آنھا به  ھزار ٢٠٠منطبق بر واقعيت نبوده، بلکه شمار واقعی آنھا به 

  .شود

  

 ۀرا در پس زمين» فتحی« سرزمينھای ۀاضافه ب» خالفت اسالمی «ۀ منتشره در روزھای اخير، نقشئینوار ويدئو

ن با داعش بن الد» القاعده«تداوم . ، و الجزاير به البغدادی نشان می دھدا از يمن، مصر، ليبيئیسوگند وفاداری گروھھا

مثابه ھدف تعريف می ه ب)  ايبریۀشبه جزير(» اندلس«تسخير سراسر خاورميانه، و پس از آن روم و . اعالم می گردد

سوی شرق حرکت خواھد ه  بجاپانبرای تصرف چين و » دولت اسالمی«ن مجدد مرزھای خالفت، ييپس از تع. شود

، جيماتباع بل(ھای اين نوار ويدئی، نمايندگان مليتھای مختلف در کادر.  پايانی فتح خواھد شدۀ در مرحلامريکا. کرد

ھنگام گردن زدن اسرای سوری نقش ) فرانسه، انگلستان، استراليا و ھمچنين اوزبکستان و مالزی شناسائی شده است

  .جالد را بازی می کنند

با اين . نظر می رسده يالی ب تصورات خۀ ثمرۀمثابه ب» خالفت« گسترش جھانی ۀ نظامی برنام  نظرۀالبته، از نقط

که جنگجويان داعش شھری را تصرف  ھنگامی. حال، تعصبات اعتقادی و مقياس کلی خطر را نمی توان ناديده گرفت

واحدھای ارتش دولتی که در ميان .  زيرزمينی منتظر آنھا بوده استۀ گستردۀمی کنند، معلوم می شود که در آنجا شبک

جوانان مسلمان، . نظر می رسنده  فرار در پيش می گيرند، حريف بسيار ضعيف بدو آتش قرار می گيرند و راه

 و ساخت واشنگتن، که پس از آن دچار يأس و نااميدی شده اند، در جست» بھار عربی«عاصيان و سرخوردگان از 

  . فراتر برود خاورميانه فراتر رفته يا عنقريب است کهۀاين خطر از محدود. جوی جھتگيری فکری جديد بر می آيند
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ه فريقائی باآن رعب و وحشتی که در ارتباط با شيوع طاعون ابوال غرب را فراگرفت، اگر ھمه بدانند که چند کشور 

بنا به .  لوله ھای تصرفی و ربوده شده آزمايشگاھی حاوی ويروس اين بيماری آلوده شدند، قابل درک خواھد بودۀواسط

تدارک  »انتحاريون ويروسی«مختلف، احتمال می رود، داعش برای آماده کردن تأئيد کارشناسان سازمانھای اطالعاتی 

ستد گرفته تا  و  از بازارھا و مراکز داد-ببيند، که می بايست پس از آلودن خون خود، در اماکن عمومی شھرھای غربی

پيامدھا . نبوده است» سمبيوتروري«تا کنون بشريت شاھد چنين حمالت بی سابقه . موزه ھا و ميادين ورزشی ظاھر شوند

  .و عواقب آن حتی قابل پيش بينی ھم نيست

: مبر، بدرستی اظھار داشت نو٢٠کی از مجامع طرفدار خود در  ضمن سخنرانی در يبشار اسدرئيس جمھور سوريه، 

گ  ھستند، که جنئی سياستھای تھاجمی و غلط کشورھاۀگروه تروريستی داعش که از ناکجا نيامده، داعشی ھا ثمر«

حاکميت کنونی سوريه، فقط سنی » عدم مشروعيت «ۀ در باراوباما، اظھارات اسد ۀگفته ب. »عليه سوريه را بر پا کردند

دولت « از نوع ائتالف عليه امريکا و ائتالفات متشکله از سوی  ھای کشور را برای پيوستن به داعش تشويق می کند

  .شوندئيھا نابود می امريکاواسطه خود ه نيز ب» اسالمی

 

-ssha-oruzhie-oboudoostroe-gosudarstvo-islamskoe/2014/11/25/news/ru.fondsk.www://http

html.30583  
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