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  حميد محوی: برگردان از
   ٢٠١۵ جون ٠٢

  

  جھاد طلبان در خدمت امپرياليسم
 

بر اين اساس ناتو معمر قذافی را با استفاده . می کننددولت ھای غربی ديگر در مورد استفاده از جھاد طلبان پنھانکاری ن

اسرائيل نيز نيروھای سازمان ملل متحد مستقر بلندی ھای . از القاعده به عنوان تنھا نيروی پياده نظام سرنگون کرد

خير داعش اتحاديۀ بين المللی ضد داعش اجازه داد تا پالميرا به تس.  را جايگزين نمودةجوالن را برکنار کرد و النصر

در اين موارد اگر منافع غربی ھا برايمان قابل درک است، ولی . درآيد تا سوريه بيشتر تحت فشار و آسيب قرار گيرد

  .نمی دانيم چگونه جھاد طلبان به نام قرآن به عمو سام خدمت می کنند

   ٢٠١۵ جون ١ /) سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

او برای جھاد .  تلويزيونی در شبکۀ الجزيرهشيخ يوسف القرضاوی، مبلغ تبليغاتی برادران مسلمان و قرآن خوان

زنده بود ) پيغمبر اسالم(طلبان در سوريه و عراق دعا می خواند و بی ھيچ قصد شوخی می گويد که اگر امروز محمد 

  .با ناتو متحد می شد

د تا برای منافع آنھا ًغالبا از خودمان می پرسيم چگونه پنتاگون و سازمان سيا می توانند ميليون ھا مسلمان را فريب بدھن

البته، برخی از رؤسا جزء مأموران حقوق بگير ھستند، ولی جھاد طلبان در مجموع بر اين باور . و عمو سام بجنگند

با شيوۀ بيانی : پاسخ کودکانه ای است . ھستند که به جنگ می روند و کشته می شوند تا سرانجام به بھشت راه يابند

اقعيات بشری گريخت و ھر آدمی را با به حرکت درآوردن پرچم سرخ جلوی چشمانش برادران مسلمان می توان از و

  .به قتلگاه فرستاد

با اين وجود در چندين . ًامارات اسالمی رسما ايمان الظواھری را به رسميت نمی شناسد و از القاعده جدا شده است

  . ناممکن است، تفکيک جھاد طلبانی که به اين دو جبھه تعلق دارند قلمونمورد مانند
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البته می توانيم بگوئيم که اختالف آنھا تنھا به موضوع شخصی تقليل پيدا می کند، يعنی ابوبکر البغدادی می خواھد مقام 

 نًسازمان گرچه عمال به يکسان عمل می کنند ولی در گفتارھا و نظرياتشا ولی دو. خود اختصاص دھده رياست را ب

  .ندتفاوت ھای بسياری را نشان می دھ

. »اسالم راه حل نھائی«، »قانون اساسی ما قرآن است« : نقطۀ مشترک آنھا در تداوم شعارھای برادران مسلمان است 

اھميتی ندارد که آفريدگار به ما عقل و ھوش بخشيده، در تمام شرايط بايد . نظر می رسده زندگی پارسايانه خيلی ساده ب

ولی وقتی وضعيت پيش آمده در کتاب مطرح نشده باشد، بايد ھمه چيز را در .  بگذاريمءفرامين او را مثل ماشين به اجرا

روشن است که نتيجۀ چنين انديشه ای اسفناک بوده و در ھيچ کجا اين سازمان ھا نتوانسته اند . ھم شکست و نابود کرد

  .حتی يک گام در راه سازندگی و ايجاد جامعۀ آرمانی خودشان به پيش بردارند

، يعنی از تاريخ عمليات سازمان سيا در افغانستان تا گردھمآئی ١٩٩۵ تا ١٩٧٩از سال . تاريخ آنھا در تفاوت آنھا است

عرب مردمی و اسالمی در خارتوم، مزدوران مسلح در رکاب اسامه بن الدن با کمک ھای رسمی اياالت متحده عليه 

نيزۀ «، يعنی از گردھمآئی خارتوم تا عمليات ٢٠١١ تا ١٩٩۵از سال . اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی می جنگيدند

يھودی ھا و «القاعده عليه ) ٢٠١١عمليات برای قتل بن الدن روز اول ماه مه ) (Trident Neptune(» نپتون

، ٢٠١١از سال . شعار می دھد و مبارزاتش را عليه روسيه و يوگوسالوی و در چچنی پی گيری می کند» صليبيون

طور کلی، افکار عمومی ه ب.  و اسرائيل در مرز جوالن پشتيبانی می کندا، از ناتو در ليبي»بھار عرب«اريخ يعنی از ت

مبر را نيز  سپت١١وسيه باور دارد و سوء قصد غرب اين سير تحولی را پی گيری نکرده، و به اسطورۀ کشور گشائی ر

ر مرز اسرائيل روی داده آگاه نيستند و ھنوز بر اين باور  و داًبه جھاد طلبان نسبت می دھد، و به آنچه واقعا در ليبي

عرب ھا به سھم خودشان رويدادھا را بر اساس . ھستند که القاعده يک سازمان تروريستی و ضد امپرياليست است

ی موارد پيش آمده، واقعيت يا تبليغات غربی را به شکلی برداشت می کنند که به بازآفرينی داستان رمانتيک خودشان م

  .انجامد

امارات اسالمی به سھم خودش از قرآن فاصله گرفته و به نئو محافظه کاران نزديک می شود، و بر اين باور پافشاری 

يعنی شيعيان و متحدان آنھا، و دوران بوسنياک : می کند که دشمنان اصلی که در اولويت ھستند مسلمانان ديگر ھستند 

 الدن ھم زمان از سوی اياالت متحده، عربستان سعودی و ايران مورد را فراموش می کند که لژيون ھای عرب بن

و جھاد اسالمی ) الئيک(ولی متحدان شيعيان چه کسانی ھستند ؟ جمھوری عرب سوريه . پشتيبانی قرار گرفته بود

ی جنگد به عبارت ديگر امارات اسالمی به طريق اولی عليه محور مقاومت ضد امپرياليستی م). از اھل سنت(فلسطين 

به عھده دارد، حتی اگر از ديدگاه نظريه » خاور ميانۀ بزرگ«ًو عمال نقش ھم پيمان اياالت متحده و اسرائيل را در 

  .پرداختی خود را دشمن آنھا معرفی می کند

ان در ايدئولوژی اصلی آنھا يعنی ايدئولوژی برادران مسلم) القاعده و امارات اسالمی(آلت دست پذيری اين دو سازمان 

ًدر نتيجه کامال طبيعی و منطقی است که رؤسای جھاد طلبان در اين و يا آن دوره به اين و يا آن شبکه از . ريشه دارد

ًبه ھمين گونه کامال روشن است که سازمان سيا تنھا از برادران مسلمان مصری از . برادران مسلمان تعلق داشته باشند

 پشتيبانی نکرده بلکه از تمام شاخه ھای ١٩۵۵ رئيس جمھور آيزنھاور در سال تاريخ استقبال از آنھا در کاخ سفيد توسط

طور مشخص، خالفتی که حسن البنان آرزو داشت و ه ب. خارجی و تمام گروه ھای منشعب شده پشتيبانی کرده است

ز دوران حکومت ايمان الظواھری و ابوبکر البغدادی نيز خواھان آن ھستند محصول دوران طالئی اسالم نيست، بلکه ا

  .ظلمانی و تاريک سر برآورده است

در محل، کار خوبی «:  اعالم کرد، يعنی پيش از انشعاب بين القاعده و داعش ٢٠١٢آنچه که لوران فبيوس در سال 

 .»!عرضه می کنند 


