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  فلين و اسالم. مايکل تی
Michael T. Flynn et l’islam  

 يکی از درخشانترين افسران اطالعاتی ۀفلين  از يکسو به مثاب. نرال مايکل تیجت متحده، مشاور آيندۀ امنيت ملی اياال

نسل خود مورد قدردانی و از سوی ديگر به دليل اسالم ھراسی و اقداماتش در زمينۀ شکنجه مورد اعتراض و تقبيح 

نامزد رياست جمھوری دونالد در اين بازۀ زمانی عليه رئيس جمھور بارک اوباما موضع گرفت و به . قرار گرفت

 . ترامپ پيوست

  ٢٠١۶مبر  نو٢٢/)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

ًکاخ سفيد شديدا . دعوت شده بود» راشا تودی«نرال فلين به جشن سالگرد شبکۀ تلويزيون بين المللی جسال گذشته، 

 .است» ليغاتی والديمير پوتينابزار تب«از ديدگاه کاخ سفيد اين شبکه . به شرکت او در اين مراسم اعتراض کرد

نی با دشمنی ورزی  بسيار مايکل فلين مشاور آيندۀ امنيت ملی اياالت متحده را اسالم ھراس و طرفدار رسانه ھای کلينت

  ولی حقيقت چيست؟ . شکنجه معرفی کرد
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است و ورزشھای خيلی ورزشکار . او يک کاتوليک ايرلندی تبار است که به ثبات خانواده اش دلبستگی بسيار دارد

جمعی  و فردی به روزمرۀ او تعلق دارد، ولی ورزشھای واتر پلو و موج سواری را به ورزشھائی که به آزمون نيرو 

  .نيازمند است ترجيح می دھد

 تا ٢٠١٢ جوالی را در (DIA)در مقام يکی از برجسته ترين افسران اطالعاتی در نسل خود، آژانس اطالعات نظامی 

به گفتۀ او، کاربست دائمی . اندھی کرد، و روش کار اين سرويس اطالعاتی را زير سؤال برد فرم٢٠١٤ت گسا

 و تمايل رايج برای پرونده ھائی که با تصاوير آراسته  ابزارھای پيشرفتۀ جاسوسی فاقد کيفيت اطالعات انسانی ست

 عکس ارزش بيشتری ۀه از يک مجموعيک تحليل نوشته شد. شده اند نمی تواند بازگو کنندۀ وضعيت ھای پيچيده باشد

خالف عادات رايج در اياالت متحده، . سرانجام، کيفيت اطالعاتی به مقايسۀ آن با تحليل ھای ديگر بستگی دارد. دارد

يعنی . اھميت بسياری دارد که با سرويس ھای اطالعاتی ديگر کشورھای ھم پيمان مبادله و ھمکاری وجود داشته باشد

 در تضاد قرار می ،مريکا جزء عادات رايج استاود کالسيک بودنشان با آنچه در اياالت متحدۀ نظرياتی که با وج

  .گيرد

نتيجه   اين سال گذشته در مرکز توجھات مايکل فلين بوده و او را به١٥آنچه به جھاد طلبان مربوط می شود، طی 

رسانده است که اسالمگرائی ھيچ ارتباطی با دين ندارد، حتا اگر از فرھنگ اصطالحات آن استفاده می کند و حتا اگر از 

موضوعی که موجب تشويش بوده، . ًاسالمگرائی جھاد طلبان صرفا يک ايدئولوژی سياسی ست. قرآن نقل قول می آورد

او می گويد پشتيبانی بخشی از مردم مسلمان از جھاد طلبان ريشه در ولی در عين حال حقيقت نيز دارد، اين است که 

گرچه موضع گيری خود را دربارۀ دين مسلمانان مطرح نکرده است، ولی استاد لبنانی گابريل اسوما . خود اسالم دارد

Gabriel Sawmaُنشأ سريانی قرآن اين استاد لبنانی نويسندۀ کتابی ست دربارۀ م.  را به گروه دونالد ترامپ وارد کرد

  .که او را به برداشت معتدالنه ای از اسالم ھدايت کرده است

 به وقوع پيوست، يعنی ٢٠١٢ن از يکسو و بارک اوباما از سوی ديگر در سال اختالف بين مايکل فلين و ھيلری کلينت

ّونده از حالت سری، او با خارج شدن بخشی از پر. ّوقتی که يادداشت سری دربارۀ جھاد طلبان در شامات منتشر شد

دريافت که در حال جنگ عليه جمھوری عرب سوريه است و از سوی قبيله ھائی که بين سوريه و عراق زندگی می 

اين وضعيت به او اجازه داد که امارات شمال شرق سوريه را به وجود آورد، يعنی روندی که با . کنند پشتيبانی می شود

او توضيح داده است که اين پرونده را . بستان سعودی، قطر و ترکيه در ھمآھنگی بودژيک حاميانی مانندعريمنافع سترات

 از سر گيری جنگ عليه سوريه توسط فرانسه، برای جلوگيری از پشتيبانی دولت اوباما در به وجود ،ًدقيقا پس از

  .آوردن داعش، نوشته است

اگر عليه . ا نبايد به مثابه تشويق ھم نسل ھايش تعبير کننددربارۀ شکنجه، او بارھا توضيح داده است که بيانيه ھای او ر

جھاد طلب مبارزه می کند به اين علت است که آنھا شکنجه می کنند و به قتل می رسانند، جای آن دارد که بدانند که او 

ه کار خواھد از اتحاد با ھم رزمانی که شکنجه کرده اند صرفنظر نخواھد کرد و اگر ضروری باشد خود او شکنجه را ب

  .ولی در افغانستان چنين ھدفی نداشت، در آنجا او عليه چنين راھکاری مداخله کرده بود. برد
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