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 Political  سياسی

  
 مصاحبه  از متييآس گی بوھر وھولگر اشتارک 

 جاويد: برگردان از
 ٢٠١٥ دسمبر ٠٨
  

  »داعش « رئيس سابق استخبارات امريکا در بارۀ  دولت اسالمی 

 وديمما بيش از حد احمق ب
" مايک فلين"وجود نمی داشت؛  اين را رئيس سابق نيروھای ويژۀ امريکا " دولت اسالمی " بدون جنگ عراق امروز

چگونه  خود را حرفه ئی ساخت  وچرا او و آمرش رھبر داعش  البغدادی  "  داعش " اوتوضيح داد که . اعتراف کرد

   .را رھا کردند 

 

نه تنھا مرتکب  حمالت پاريس گرديد  بلکه ھم چنان مرتکب " دولت اسالمی   " در ھفته ھای اخير: اشپيگل انالين  

چه چيزی باعث شد تا اين . حمالتی در  لبنان ودر مقابل طيارۀ مسافر بری روسيه در صحرای سينا  نيز گرديده 

  سازمان  اکنون در سطح بين المللی عملياتی  را انجام می دھد 

گفته بود  "  دولت اسالمی" وخود. وتاکتيکی  وھشدار ھا به اندازۀ کافی  وجود داشت گزارش ھای ستراتيژيک : فلين 

وقتی من از حمالت .  اما ھيچ کس ھشدار ھا را جدی نگرفته بود . که حمالت خارجی را پالن گذاری کرده است 

  .ن توجه نکرده بوديم اوه خدای من  اکنون دوباره شروع شد وما به اندازۀ کافی به آ: پاريس شنيدم فکر کردم 

در حال حاضر در ھر کشور اروپائی  " داعش " تغييراتی  که ما توجه بيشتر به آن مبذول بداريم ، اين است که 

واين مسأله  ممکن است در اياالت متحده امريکا نيز ھمين طور باشد   . ساختار مديريتی مخصوص خود را دارد 

  .م حتی اگر ما  آن را تشخيص  داده نتواني

 

  منظور شما نوعی از رھبری منطقه ئی  که ھر کدام اميران خود را داشته باشد ؟:اشپيگل آنالين 

ً دقيقا ھمين طور است  قبال اسامه بن الدن در مورد تنوع و تقسيمات گسترده صحبت می کرد که در واحد ھای :فلين  ً

 نفر  ودر مالی ٨در پاريس  . ی سخت تر باشد غير متمرکز و کوچکتر آسان تر عمل کند ، و برای تشخيص وشناسائ

  . نفر عمل کردند  دفعه بعد شايد يک يا دو نفر کافی باشد ١٠

 

 از سوريه صورت گيرد ؟» رھبری « آيا چنين حمله ای می تواند  بدون ھماھنگی  ومجوز: شپيگل آنالين ا
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من آن را بسيار امکان پذير می دانم  .  محصور سازيم  مانبايد اشتباه کنيم  وخود را در تفکرات غربی مان. البته : فلين  

 وترينيگ، مأموريت خود را دريافت کند که  کاری به نام  ساله پس از مذاکره  با رھبری و بعد از آموزش ٣٠که فردی 

  .اھداف و تيم  مھاجمان را خودش انتخاب وسازماندھی  کند ودست به عمليات بزند . دينش انجام دھد 

 

او چه . البغدادی که خودش خود را خلفيه ناميده است قرار دارد " دولت اسالمی" در صدر رھبری  :  انالين اشپيگل 

  نوع رھبری است ؟

. من فکر می کنم  برای درک تفاوت  خليفه با اسامه بن الدن وايمن الظواھری اين  بسيار مھم است  که بدانيم :  فلين 

لم ھای خود  ھميشه در مقابل پرچم سازمان خود چھار زانو نشسته بودند و بن الدن والظواھری در ويدئو ھا و ف

  ..و آن ھا خود را به عنوان جنگجو نمايش می دادند . در سر زانوی شان قرار داشت ) ۴٧آ کا ـ (کالشنيکوف 

س سياه وسفيد و با لبا. بغدادی خالف آن ھا دريک مسجد بزرگ در شھر موصل  در منبر مانند پاپ  خود را نشان داد 

  .گشاد در برابر ھمه  مانند يک عالم مقدس دينی  ظاھر شد وخالفت را اعالم کرد 

که با حضور بسيار، بسيار نمادينش جنگ را به يک سطح جديدی رسانيده  و آن را از يک درگيری نظامی  محلی  

  .ويک جنگ تاکتيکی به يک مذھبی جھانی ارتقاء داده است 

 

  ُ بغدادی کشته شود  چه تغييراتی به ميان خواھد آمد ؟ اگر:اشپيگل آنالين

اين روش . بگذار رھبری را معدوم کنيم ، از جانشين وی کاری برنخواھد آمد :  در گذشته ما ھمواره  می گفتيم :فلين 

  .بغدادی بھتر از ابومصعب الزرقاوی  است  وزرقاوی در وقتش بھتر از بن الدن بود . درست از کار بر نيامد 

 

  با مرگ بغدادی تغييرات زيادی به ميان نخواھد آمد ؟:اشپيگل آنالين 

ُاو ممکن است ھمين حاال کشته شود ويا ممکن است مرده باشد زيرا مدتی ست که در .   نه به ھيچ صورت :فلين 

تم ، چرا که ُمن بسيار مايل بودم تا بن الدن وزرقاوی را عوض کشتن اسير می گرف. انظار عمومی ديده نشده است 

  .شما اگر آن ھا رابکُشيد کاری به نفع شان انجام داده ايد 

ُبا کشتن . زرقاوی يک حيوان وحشی بود  که بقيۀ عمر خود را بايد درپشت ميله ھای يک سلول سپری می کرد 

  .انيمھريک شان ، آنھا به شھيد تبديل می شوند   و ما در غرب به طور کامل اين مسأله را درک کرده نمی تو

 

 تا ٢٠٠٣ چه عمل بغدادی  متفاوت تر از سلفش  زرقاوی  بود که قبل از وی  القاعده را بين سالھای :اشپيگل آنالين 

  در عراق  رھبری می کرد ؟٢٠٠٦

 زرقاوی برای جذب جنگجويان خارجی تالش کرد اما در وقت عروج زرقاوی که در اوج قدرتمندی خود بود  :فلين 

 جنگجوی خارجی ١٥٠٠بغدادی در ھرماه تا . ز ده ـ دوازده کشور محدود در ھر ماه کسی نمی آمد  نفر ا١٥٠بيش از 

  .را از بيش تر از صد  کشور جھان جذب می کند 

ًبغدادی با استفاده از سالحھای مدرن عصر اطالعات  در روشی اساسا متفاوت به صورت آنالين جذابيت ايدئولوژی  

  .ۀ دوم تفاوتش انتخاب ھدف است نکت. خود را تبليغ می کند 
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زرقاوی بسيار وحشی بود ، وی ھر گروه از مردم را در مرکز بغداد در ھوا منفجر می کرد ، به طور مثال کسانی که 

بغدادی در انتخاب ھدف بسيار دقيق واھداف مشخص را .  در لين  ايستاده  می شدند درسرک ھا در جست وجوی کار 

  .ُانتخاب می کند ، اما با وجود اين بسيار مھلک وکشنده وشرور است

  

   چه کسی تصميم عمليات نظامی را اتخاذ می کند ؟:اشپيگل آنالين 

نظامی دارند  اما اين سازمان مانند شبکه ای ساختار ھای ً البغدادی  يا رھبران فعلی مطمئنا دسترسی به عمليات :فلين 

  .نظامی بسيار مسطح و سرتاسری است 

در سوريه ، عراق و شام  زير دستان زير دستان  بغدادی که مسؤولين نظامی ، لوجستيک ومالی ھستند  وآن ھا  

  .می گيرند مردمان  مصری ، سعودی  چچنی  داغستانی ، امريکائی  واروپائی ھستند، تصميم 

به مناطق بين المللی تقسيم شده است که در ھر قسمت مترجمين  برای » رقه « ما از يک بازجوئی  می دانيم که شھر 

  .ھمۀ اين ھا نياز به يک ساختار نظامی ورھبری دارد . تضمين ارتباطات وجود دارند 

 

  ما چه گونه می توانيم با اين دشمن مبارزه کنيم ؟:اشپيگل آنالين 

ما دشمن را از راه ھوا نمی .  حقيقت غم انگيز اين است که ما بايد از قوای  زمينی وسربازان استفاده  کنيم :فلين 

نخست از ھمه الزم است تا قلمرو  داعش را  تسخير کنيم و پس از آن برای امنيت و ثبات آن . توانيم شکست دھيم 

  .نندبکوشيم  پناھندگان  بايد به سر زمين خود بازگشت ک

ًالبته اين  را نمی توان سريعا  انجام داد ، ما نياز به پيدا کردن واز بين بردن مجموع رھبری دولت اسالمی داريم ،  تا  

شبکه ھای شان را نابود کنيم وجريان مالی شان را متوقف بسازيم و در ھمان جا  اقامت کنيم تا حالت عادی دو باره 

  . برقرار شود 

 

 . اين خاطر غرب نياز به ھمکاری با  روسھا دارد به:اشپيگل آنالين 

روسيه تصميم به عمليات نظامی  در سوريه گرفته است  .  ما  اکنون نيازبه ھمکاری سازنده با مسکو داريم :فلين 

ما ديگر نمی توانيم بگوئيم که روسيه کشور شر است وبايد از سوريه . وضعيت به طور چشمگيری  تغيير کرده است 

   .ينی کند عقب نش

رئيس جمھور فرانسه فرانسوا اوالند  .  نگاھی به چند روزگذشته بيفگنيم . بيائيد  واقع بين باشيم واين اتفاق نبايد بيفتد 

  به واشنگتن  آمد و برای کمک نظامی التماس کرد ، به عنوان يک امريکائی برای من عجيب است 

 نزد اوالند  رفتيم وپشتيبانی  خود را به وی ابراز داشتيم ، چرا که او ما  به نام اياالت متحدۀ امريکا مدتی پيش تر به

  .در حال حاضر وی به مسکو می رود تا کمک مسکو را نيز جلب کند. مورد حمله قرار گرفته بود 

  

يد  مداخلۀ نظامی غرب اين خطر را با خود دارد  که مردم منطقه ، آن را به عنوان تصرف مناطق جد:اشپيگل آنالين 

 . غرب در نظر خواھند گرفت 

 به ھمين دليل است که ما عرب ھا را به عنوان شريک وھمکار خود در نظر می گيرم  ، آن ھا بايد شکل اين :فلين 

ما . اگر چه امروز آن ھا  در اين موقعيت نباشند ، اين کار تنھا از عھدۀ امريکا پوره است  . جنگ  را تعيين کنند 

  ا فتح ويا اشغال کنيم نمی خواھيم سوريه ر
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جھان . پيام ما بايد اين باشد ، که ما می خواھيم کمک کنيم  ودوباره بر می گرديم ، ھنگامی که مشکالت  حل شد 

  .عرب بايد بخشی از اين ستراتيژی  باشد 

م  به طور مثال ما بايد آن ھا را درين جنگ شامل بسازيم تا به دولت اسالمی کمک نکنند   و اگر ما آن ھا را گير کني

  .را کمک مالی می کند  ما بايد با تحريم ھا واقدامات ديگر آن ھا را مجازات کنيم"دولت اسالمی "کويت را که باز ھم 

   

 ابوبکر البغدادی  در دست شما بود  زمانی که وی  دستگير شد ودر يکی از ٢٠٠۴ در فبروری :اشپيگل انالين 

  وی را به عنوان  ٢٠٠۴اما يک کمسيون نظامی  اياالت متحدۀ امريکا در دسمبر . اردوگاه ھای عراق زندانی شد 

 انست اين اشتباه مرگبار پيش آيد   ؟زندانی بی ضرر طبقه بندی وآزاد نمود ،  چه طورتو

پس از حمالت . در آن زمان ما درک کرده نمی توانستيم  که با کی سر وکار داريم .   ما پيش از حد احمق بوديم :فلين 

  : پرسش وعکس العمل عاطفی ما چنين بود ٢٠٠١ سپتمبر ١١

به جای آن که  بدانيم ، چرا آن ھا به ما حمله  ! "  اين حرامزاده ھا از کجا آمده اند ؟ اجازه دھيد آن ھا را بکُشيم" 

از کجا سوء قصد کنندگان آمده اند ؟ به ھمين سبب مااز نگاه ستراتيژی در :  پرسيديم  کرده اند ما فقط از کجا می

  .راھی غلط روان بوديم 

 

  . نداشت ١١/٩  شما به عراق حمله کرديد در حالی که صدام حسين  ھيچ ربطی به حمالت:اشپيگل آنالين 

به عوض آن که از خود . ًبعدا به عراق آمديم .  در ابتداء ما به افغانستان  جائی که القاعده وجود داشت رفتيم  :فلين 

اين درس را بايد بياموزيم که بار ديگر ھمان . بپرسيم  چرا اين  مسأله چنين است ، ما به دنبال مکان می کشتيم 

  .نيم  اشتباھات را دوباره تکرار نک

 

از اين .   به بغداد حمله نمی کردند  ٢٠٠٣ وجود نمی داشت اگر امريکائی ھا در یئ دولت اسالم:اشپيکل آنالين 

  .....بابت  شما تأسف

  ....ًبلی ، مطلقا  .... :فلين 

 

  جنگ عراق ؟   .... :اشپيگل آنالين 

عين مسأله .  اما از بين بردن وی اشتباه بود عمل صدام حسين بسيار وحشيانه بود ـ. يک اشتباھی بزرگ بود :فلين 

  .که امروز دولت ھای ناکام و ورشکسته ای ھستند .برای قذافی وليبيا نيز صادق است 

تاريخ در بارۀ اين . درس بزرگ تاريخی اش اين است ، که حمله به عراق يک تصميم فوق العاده  بد ستراتيژيک بود 

  .تصميم قضاوت خواھد کرد 

 
 


