متهم شدن شیعیان به همکاری با آمریکا
و موج شیعه هراسی
در ماجرای اشغال عراق ،حکومت عربستان
سعودی با شیعههراسی احساسات جوانان انقالبی
اهل سنت را تحریک کرد .همچنین شخصیتی به
نام ابومصعب زرقاوی بهعنوان رهبر القاعده عراق
به دلیل همکاری برخی از شیعیان عراق با آمریکا،
ایشان را متهم به نفاق کرد و راه پیروزی بر آمریکا
را درگرو خالص شدن از شر شیعیان میدانست،
این انحرافی در مسیر مبارزه القاعده ایجاد کرد و
مکمل موج شیعه هراسی سعودیها شد .علیرغم
هشدارهای ایمن الظواهری و بنالدن به زرقاوی
مبنی بر عدم ورود به درگیریهای طایفهای
و انحراف در مسیر جهاد وی به دلیل روحیه
خودسرانهای که داشت به هشدارها توجهی نکرد.

ظهور شاخه های تمدنی شیعه و سنی
با توجه به بحرانهای معاصر جهان اسالم زمینه
برای شکلگیری و تکامل جنبشهای اسالمی در
ضدیت با غرب و دولتهای همسو با آن فراهم
شد بهنحویکه یک همگرایی و وحدت فکری برای
بازگشت به اسالم اصیل بین اندیشمندان و رهبران
جنبشهای اسالمی اهل سنت و تشیع بهصورت
ناخودآگاه و ضمنی پدیدار گشت .ازاینرو شاخه
تمدنی اهل سنت در گفتمان اندیشمندان چون
امام حسن البناء و شهید سید قطب در اخوان
المسلمین و ابوالعال مودودی در جماعت اسالمی
و شاخه تمدنی تشیع در گفتمان اندیشمندانی
چون امام خمینی ،شهید سیدمحمدباقر صدر و
امام موسی صدر ظهور کرد.
پیروزی شاخه شیعی و دستیابی به
حکومت
شاخه شیعی رویکرد تمدنی اسالم در ایران و تحت
رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و با
نظام سازی جدید مبتنی بر آموزههای اسالمی
درصدد پاسخ به بحرانهای جهان اسالم آمد،
توانست کرامت مسلمانان را احیا کند اما به دلیل
برچسبزنیهای فرقهای رقبای منطقهای ایران
از قبیل عربستان سعودی و ابرقدرتهای جهانی
همچون آمریکا زمینه واگرایی شاخه شیعی از
شاخه سنی فراهم گشت.
شاخه اهل سنت در تکاپوی دستیابی به
حکومت اسالمی
جوانان انقالبی نوظهور در اهل سنت که تحت
تأثیر اندیشههای سید قطب و متأثر از پیروزی
انقالب اسالمی در ایران قرارگرفته بودند ،راه
برونرفت از شرایط موجود و دستیابی به
حکومت اسالمی را در جهاد مسلحانه و براندازی
حکومتهای سرسپرده غربی و مبارزه از علیه کفار
حربی میدانستند .ازاینرو این جوانان انقالبی و
پرشور همزمان با اشغال افغانستان توسط ارتش
شوروی فوریترین مصداق جهاد در جهان اسالم
را آزادسازی افغانستان پنداشته و برای این هدف
مقدس به سمت افغانستان سرازیر شدند و نهایتاً با
هماهنگی سه چهره فلسطینی ،سعودی و مصری
به نامهای عبداهلل عزام ،اسامه بنالدن و ایمن
الظواهری سازمان القاعده الجهاد را در افغانستان
شکل دادند.
خالء فکری ،فقدان رهبری ،عملگرایی
مفرط و منحصر شدن مبارزه در جهاد مسلحانه
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در آمریکا کتابی منتشر شد ،درحالیکه هزاران
کیلومتر آنطرفتر ،در منطقه خاورمیانه و قلب
جهان اسالم هزاران مرد و زن ،کودک و جوان
و پیر به وحشیانهترین شکل به خاک و خون
کشیده میشدند.
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه آمریکا بین
سالهای  2008تا  2013میالدی در دولت اوباما
بود که درنهایت استعفا داد ،وی در «گزینههای
دشوار» ،خاطرات زندگیاش را روایت میکند
اما آنچه به قتلعام زنان و کودکان در خاورمیانه
بهویژه سوریه و عراق ارتباط داشت ،اعترافاتی
عجیب درباره سیاستهای آمریکا در منطقه است.
توافق آمریکا و اخوان برای ایجاد
داعش
همسر رئیسجمهور سابق آمریکا در کتاب
خاطراتش خود تأکید کرده است که قرار بود
دولت اسالمی (داعش) بر اساس توافق آمریکا و
اخوان المسلمین در مصر تشکیل شود.
کلینتون نوشتهاست« :ما در جنگ عراق ،سوریه
و لیبی شرکت کردیم و همهچیز خوب بود اما

سوء استفاده سرویس های امنیتی از شاخه های جهادی

مجتبی احمدی

ساخت آمریکا

در مواجهه با غرب بحرانهای مختلفی در جهان اسلام به وجود آمد که مهمترین بحران ،در
پاسخ به علل عقبماندگی مسلمانان بود که میتوان از آن بهعنوان بحران پیشرفت نام برد؛
بحران هویت در واکنش به غربی شدن نیز هویت اسالمی را در تضاد با پیشرفت غربی و
دنیایی ش�دن میدانس�تند .این بحران به همراه عوامل دیگری سبب شکلگیری زمینه نظم
جدید تمدنی در جهان اسالم شد.
علیرغم انگیزههای ناب جوانان نوظهور انقالبی در
جهان اهل سنت ،عملگرایی مفرط و سادهسازی
راهدست یابی به حکومت اسالمی و مبارزه با
ابرقدرتهای جهانی و منحصر کردن روش مبارزه
در جهاد مسلحانه و البته از همه مهمتر خالء
رهبری کارآمد باعث گردید عقالنیت تمدنی در
شاخه انقالبی اهل سنت جای خود را به احساسات
انقالبی بدهد.
سوءاستفاده آمریکا از القاعده در
افغانستان
در این میان آمریکا نیز که در قالب جنگ سرد
با شوروی درگیر بود ،سعی در سوءاستفاده از
احساسات و انگیزههای انقالبی این جوانان جهادی
داشت .با پایان اشغال افغانستان اختالف در تعیین
هدف بعدی جهاد بین رهبران جهادی باال گرفت،
بنالدن معتقد بود باید علیه منافع آمریکا وارد
جهاد شد و ایمن الظواهری معتقد بود باید علیه
دشمنان نزدیک یا همان حکام سکوالر و بهطور

مشخص حسنی مبارک در مصر وارد جهاد شد
و عبداهلل عزام اصرار داشت باید به جریانی تازه
شکلگرفته در فلسطین یعنی حماس پیوست و
علیه رژیم صهیونیستی جهاد کرد .با ترور مشکوک
عبداهلل عزام ،نهایتاً بر اساس نفوذ اسامه بنالدن در
القاعده هدف بعدی جهاد آمریکا اعالم شد.
اشغال افغانستان و عراق و احیای
قطببندی ارتجاعی رافضی – ناصبی
سالهای آغازین قرن بیستویک مصادف شد با
اشغال افغانستان و عراق توسط ارتش ایالت متحده
آمریکا و این اتفاق شوم زمینه را برای یک رخداد
جانبی دیگر فراهم کرد که بهتدریج از حاشیه به
متن آمد و حرکت تمدنی شاخه شیعی و سنی را
در برابر هم قرار داد و حرکت تمدنی به حرکت
ارتجاعی تبدیل شد و اختالفات دوران گذشته
نبش قبر شد و بار دیگر مسئله اصلی جهان اسالم
دوگانه ناصبی – رافضی شد.

اعترافات وزیرامورخارجه سابق آمریکا در «گزینههای دشوار»

داعش را ما ساختیم!

بهیکباره انقالب سیام ژوئن
در مصر علیه دولت اخوان
المسلمین روی داد و همهچیز
در مدت  72ساعت تغییر
کرد .ما با اخوان المسلمین در
مصر توافق کرده بودیم دولت
اسالمی در سینا تشکیل شود.
قرار بود بخشی از سینا به حماس و بخش دیگر
آن به اسرائیل واگذار شود و حالیب و شالتین
به سودان ملحق شود و دولت مصر مرزها با
لیبی را در منطقه السلوم باز کند».

داعش عاملی برای تقسیم خاورمیانه
وی افزودهاست« :قرار بود ما در روز پنجم
ماه ژوئیه سال  2013در نشستی با دوستان
اروپایی خود دولت اسالمی را به رسمیت
بشناسیم .من به  112کشور سفر کردم تا
نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را

درباره به رسمیت شناختن
دولت اسالمی بالفاصله پس
از تشکیل آن ،توضیح دهم؛
اما بهیکباره همهچیز در برابر
چشمان ما فروریخت ».وزیر
سابق امور خارجه آمریکا در
ادامه بیان طرحهای واشنگتن
برای منطقه خاورمیانه مینویسد« :ما از طریق
اخوان المسلمین در مصر و دولت اسالمی
که قرار بود ،تشکیل شود ،منطقه را تقسیم
میکردیم و پسازآن توسط عوامل خود از
اخوان المسلمین به سراغ کشورهای عربی
حاشیه خلیجفارس میرفتیم؛ ابتدا کار از کویت
آغاز میشد و به ترتیب به سراغ امارات ،بحرین
و عمان میرفتیم .در پی آن ،تقسیمات منطقه
عربی و مغرب عربی بهطور کامل تغییر میکرد
و ما تسلط کامل بر منافع نفتی و گذرگاههای
دریایی پیدا میکردیم».

کشاندن محور مقاومت به درگیریهای
طایفهای
موفقیتهای محور مقاومت در سالهای پس از
اشغال عراق در لبنان و فلسطین زنگ خطر را برای
سعودیها و آمریکا و رژیم صهیونیستی به صدا
درآورد لذا سرویسهای امنیتی با توجه به فضای
درگیری طایفهای جدید در منطقه و همچنین
پتانسیل تکفیرگرایی در گروههای جهادی زمینه را
برای درگیر کردن جبهه مقاومت در درگیریهای
طایفهای و نزاعهای مذهبی مناسب دیدند و این
بار در قالب تغییر حکومت در سوریه زمینه مناسب
برای تضعیف هر دو جناح انقالبی اهل سنت و
شیعه در منطقه را فراهم دیدند.
نفوذ سرویسهای جاسوسی در نسل دوم
القاعده
هرچند جریانهای النصره و داعش از خلوص اولیه
خود فاصله گرفته بودند و متأسفانه سرویسهای
امنیتی باواسطه و مستقیم در نسل دوم القاعده
نفوذ کردند اما همچنان بدنه جوان انقالبی جهادی
باهدف تشکیل حکومت اسالمی این بار هدف
جهاد را حکومت سکوالر بشار اسد قرارداد و از
سراسر جهان به بسیج جوانان انقالبی و پرشور اهل
سنت پرداخت .سرویسهای امنیتی بیگانه نیاز به
یک منجی برای اهل سنت عراق را القا کرد ،سپس
داعش بالفاصله پس از انتخابات پارلمانی و پیروزی
مجدد مالکی و شیعیان در انتخابات ،بر اساس یک
برنامه از پیش طراحیشده در کسوت منجی اهل
سنت در موصل ظهور کرد ،درحالیکه واقعیت
چیز دیگری بود.

افشاگریهای اسنودن
اسنودن نیز امروزه دیگر به چهرهای شناختهشده
برای جهان تبدیلشده است ،پیمانکار سابق
آژانس امنیت ملی آمریکا درمصاحبهای
میگوید« :سازمانهای اطالعاتی آمریکا،
انگلیس و رژیم صهیونیستی در شکلگیری
گروه موسوم به دولت اسالمی در عراق و شام
(داعش) نقش داشتند و در عملیاتی با نام النه
زنبور گروه داعش را تشکیل دادند».
سرکرده داعش ،آموزش دیده موساد
به گزارش شبکه تلویزیونی االخباریه سوریه،
ادوارد اسنودن فاش کرده است که گروه داعش
برای حمایت از اسرائیل تشکیلشده است و هدف
عملیات النه زنبور تشکیل گروهی با شعارهای
اسالمی است که تندروها را از سراسر جهان جذب
کند و بر اساس اندیشههای تکفیری ،سالح خود
را بهسوی کشورهای مخالف موجودیت اسرائیل
نشانه بگیرد .اسنودن همچنین فاش کرد« :سرکرده
داعش دوره فشردهای را به مدت یک سال زیر نظر
عوامل موساد پشت سر گذاشته ،وی در این دوره
آموزشهای نظامی و سخنوری را دیده است».
ویژه نامه وحدت
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