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  یريش. م. ا:  ازبرگردان

  ٢٠١٢ جوالی ٢٨

  

  ی سازیمثابه ابزار جھانه  ب،یاسالم افراط
  

ه تقر یستي ترورۀ از نظر دور داشت که در پشت سه حادثدينبا ام گرفت ايانج ان ب اط مختلف جھ ان در نق  کي ھمزم

 ني ای نظامۀي که به مرگ چند تن ار مقامات بلندپاهي سورتيانفجار در وزارت امن.  استستادهي ای اسالم افراط-روين

تان در یلي اسرائاحانيکشور منجر شد، انفجار اتوبوس حامل س ه جان مفتبلغارس صد ب ل ی و سوءق تان و قت  تاتارس

  ... شوندی محسوب می سرطانۀ غدکي ی دوانشهيون او، در واقع، رمعا

وعه  بهي در سوریستي تروراتي عملاگر ا منطق بین م جنگ داخلی ب  انفجار در ی شود، ولی داده محي توضی رح

ه ترورهيبلغارستان و روس ره در ھر نقطسمي گواه آنست ک ر روزم ه ام دۀ ب ان تب ه ھم.  شده استلي جھ  سبب، نيب

ادر ،ی خارجی مالتي کمک و حمان بدو،یستي ترورچي و ھیستي سازمان ترورچيله الزم است که، ھأ مسنيدرک ا  ق

  .دي خرابکارانه بر آۀديچي پاتي انجام عملۀ از عھدستين

  . شناخته شده استشي پرچم اسالم، از مدتھا پري زسمي ترورۀي تغذمنابع

ا رژیھستند که برا و قطر ی عربستان سعودی دولتري منابع، ھمان دوانيا ارزه ب اي مب امطلوب «یمھ شک»ن ه ت  لي، ب

د ی تالش و کوشش م"ی چریني"ارتش  أخوذ از ترک،ی چریني( کنن امادهي ارتش پیعني ،ی م رجم.  نظ ا ). مت آنھ

 را راني اۀعي شميبشار اسد و رژ) مترجم. رسکوال (یوي دنمي متنفر از رژوني افراطازي مورد نۀامروز، پول و اسلح

دیزانيپارتۀ آنھا ھم اکنون ارتش جنگند.  کنندی منيتأم رني چن زار نف اخته و سوری ھ رداب ھرج و هي را س ه گ  را ب

  . کشانده اندنيمرج خون

راهي حاکم ترکمي منبع، ھمان رژنيا ه استي مرکز سکي حذف ی است که ب ستقل منطق شار اسد و یماي درسیئ م  ب

دی تالش مهي خود در آوردن سورۀ سلطري به زیبرا ازمانده اصلۀيترک.  کن ه س روز، ب  هي علی نظاماتي عملی ام

دهيسور ده استلي تب وار مرز.  ش ائلیدر ن اطق ح ادي ای آن، من ده کج ه داخل قي از طره ش زدور ب ا سالح و م  آنھ

ع است و عملهي مسلح در ترکانيستاد شورش.  شودی فرستاده مهيسور  در ه،ي سورونيسياصطالح اپوزه  باتي واق

  . شودید ھمآھنگ م ستانيا
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صوصنيا گاه خ ان باش ع، ھم دان ای منب داالتي ثروتمن ا،يمرا ۀ متح صمسي انگلک ه ت ت ک سه اس د مي و فران  گرفتن

ازمانھا،ی مھاجران سورانيآنھا از م.  صار کنندهي خود را به سور»یدموکراس« رل خود را یاسي سی س  تحت کنت

  . کرده اندميق را تنظقدرت رساندن آنھا در دمشه  بۀ دادند و برنامليتشک

شار اسد، ضربات دني به خاک و خون کشی و اکنون براند انفع ی ذی اسالمگرائتي در تقوروھا،ي نني اۀھم  دولت ب

  . را ھموار سازند»کي دموکراتميرژ «ی متمرکز ساخته اند تا راه برقرارهي سوریخود را بر رو

 غرب در »کياصالحات دموکرات «ۀ برنامنفکيء ال جزن،ي و گسترش ھرج و مرج خونجادي که اتي واقعني ادر

اتو بی از کشورھاکي چيھ.  نمانده استی باقیدي شک و تردچي ھی جاشي است، از مدتھا پهيسور وان ه  عضو ن عن

گ، بري طرف درگکي ل فجه  جن ن از اعضاعيمناسبت قت د ت ری چن سل امي په،ي سوری رھب ه دولت سورتيت  هي ب

تادند ا در آخر. نفرس س جنيام راتي امنی شوراۀل شکله ب د مت ل متح ازمان مل اری س ه در ب  ه،ي سورۀ صدور قطعنام

ه ني بر ایمبنای  حانهي با اتھام وقهي بھتر از حمله به روسیزي چچي غرب ھندگانينما رهي روسک ل روزم  ۀ مقصر قت

  .افتندي باشد، نی مهي در سورگناهيمردم مطلقا ب

ه اجراانيت اسالمگرادسه  به،ي در سوری سازی بزرگ جھانۀپروژ ودهيب. دي آی در مء ب استي نھ انه ھ ه رس  ی ک

دی چشم فرومهيدر سور» القاعده «یستي بر جنگ تروریراحته  غرب بیجمع ا ا.  بندن اه  بتي وجود، واقعنيب  یج

  . جنگدی منافع غرب مني تأمیالقاعده برا: ستيخود باق

روردني ازي انگرتيح ان دست پ ه طالب سوۀ است ک ه  آنگلوساک ه ب س از آن ک ستقلیروي نکينھا پ د، ی م دل ش  ب

دن نگران آن نگتنيدر واش.  مواجه ساختیادي زیھاي خود را با دشوار»نيوالد« ستان ا و لن رار از افغان ه ف تند ک س

ائیمعنه  تواند بینم ارت از ی حتزي نیصل ایو دشوار.  باشدھاي دشوارني از چنگال ای رھ  »یزھايسورپرا« عب

سلني لندن منتظر آن است، بلکه، اکينخواھد بود که، ظاھرا المپ ه ت ان ب ه طالب ستان دسترسی اتمحاتي است ک  ی پاک

د و از حماتي بخش اعظم جمعی فکریباني امروز پشتی ھاطالب.  کندی مدايپ ستان را در پشت سر خود دارن  تي پاک

سراني در میبزرگ دان اف ر .  ارتش برخوردارن رۀ حادثکياگ ذ جب وع بپه  بیريان ناپ دد،يوق دن نگتني واشون  و لن

ان، چیمجبور به اعتراف خواھند بود که افتادن بمب اتم ه دست طالب تھاي سۀجي جز نتیزي ب ا ۀاني ماجراجویاس  آنھ

  .ستين

 رانگري موج وني دمشق، ادني توانند پس از در ھم کوبی که مدوارندي امی جھان آنگلوساکسونیتختھاي که در پاالبته

 حرکت ی در چه سمتی سونامني اه،ي پس از غرق کردن سورستي ھنوز معلوم نیول.  کنندتيا به سمت تھران ھدار

  .خواھد کرد

ابق ی اتحاد شورومي حری موج اسالمگرائی کنند که بعد از چند مدتی میني بشي تئاتر پني اۀ کنندگان پشت پردهيتھ  س

مالۀ در منطقی اسالمیجم افراطگرائ تھاکه نيپس از آن، ھم. ديرا در ھم خواھد نورد از ش  ی در پشت مرزھای قفق

أثهيروس اق روسراتي شکست بخورد، ت ا اعم د گسترش خوهي آن ت تي اھ دام ترور. اف ازان یستياق ازان، اي( در ک  ق

ادی دارا،ی معنکي، به )مترجم.  خودمختار تاتارستانیمرکز جمھور وم نم ارت صره ب.  باشدی مني مفھ  حتر،يعب

شھایائي در آن مناطق جغرافی با اسالمگرائیدتي آغاز تقابل مبارزان عقیمعنه  تواند بیدام م اقنيا  ی ملی باشد که تن

ردن زم «یمعنه  بني اايآ.  استدهي مسلحانه فرانروئۀبه فاز مبارز) فعال؟ (قوه بالینيو د راھم ک هيف را»ن  حمالت ی ب

سترده ن اطع و ست؟يگ ل ق ل آن عکس العم ر در مقاب شود، اوضاع م و اگ شان داده ن م ن د بیمحک ه سرعت به  توان

  .ديوخامت بگرا
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 چي باشد و ھی میني مراکز دی برختي محصول فعالی اسالمی افراطگرائاي است که گوعي شای توھمبرالھاي لاني مدر

اط روژیارتب ا پ رارۀ ب م جد «ی برق ه کي »دينظ دپارچ ا م ان ب ونتيري در جھ درت کن د ق داردی چن  ني اکنيو ل.  ن

ا در مسکو، حتل مانند قتاي قازان ۀ مثل حادث،یستيتوھمات در اثر اقدامات ترور ه تنھ ردم ن  و ورکيوي در نی عام م

ري و دديمادر ھرھاگ دن «ی ش ان متم د ر»جھ م خواھ تي، در ھ سان. خ ایک ار و جنجالھ رار ج ا تک روز ب ه ام  ی ک

سیب« سازمان ملل متحد، مسکو را به تي امنیآنگلوساکسونھا در شورا سائل سور»یتيولؤ م ال م تھم مهي در قب  ی م

  . سازندی مواجه مسمي تروراطرات خود را با مخند،ينما

______  

  

  :يادداشت مترجم

تنباطني چنسم،ي ترورۀي منابع تغذی بندمي حاضر از تقسۀخوانندگان مقالاز  ی برخاحتماال ه گوی اس ند ک  اي داشته باش

ستقل استي برنامه و سکي آنھا بر اساس فانيھمرد قطر و ،ی عربستان سعوده،ي ترکیدولتھا د ارتجاع( م ) یھر چن

ه ھمی و روزمره  نشان میخي و تجارب تاری اسناد و شواھد تا کنونهياما، کل.  کنندیحرکت م د ک ا، ني اۀ دھن  دولتھ

دیاستھاي سی چون و چرای بی و مجرشاءي وابسته، فعال مایھمواره دولتھا ا  استعمارگران غرب بوده ان دام آنھ  و اق

ا توافق کامل آن ۀ طبق برنام،ی المللني بسمي مزدور و تروری ارتشھاحاتي بودجه و تسلنيدر تأم  غرب متجاوز و ب

ارات متحد،یعربستان سعود. ردي گی مورتص ه جای عربۀ قطر، مصر، ام ا ک د، حتی و نظائر آنھ  ی بحث ندارن

ت  الم و دول عه«اس دالت و توس زب ع سلم(» ح وان الم تپروردیزي چه،يترک) نياخ صول و دس ز مح اۀ ج  ی دولتھ

ا نیستيوني صھیدئولوژي غرب و ایستياليامپر ر ا. ستي غالب آنھ ا ب روزه ن،يبن سدر ام ان در حال تق ه دو مي جھ  ب

تعمار، تجاوز و ترورني خط بی خود را در دو سوگاهي جادي بایاردوگاه متخاصم، ھر کس  ني بسمي جبھه جنگ و اس

  .دي مشخص نمایه صلح و استقالل، عدالت و آزاد با جبھیالملل

  

  مترجم
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