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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ديپلوم انجنير کريم عطائی:ليکوال  ٢٨-٠٢-٢٠١١  ني
  ٢٤/٠٢/٢٠١١شپيگل آنالين، 

  القاعده و انقالب
  دولت خدائی؟ نه خير تشکر

  ياسين موشرباش: نويسنده
  

  :بتالستبن علی فرار کرد، مبارک سقوط کرد، قدافی در تکان است، و القاعده به يأس م
آنها هميشه کوشش دارند برای انقالب از تبليغ بهره برداری . جهادی ها در سقوط بزرگ کشورهای عربی نقش ندارند

  .کنند ولی گوش شنوا نمی يابند
  

  
  

قيام مردمی در تونس، مصر و . حباب جهاد بهرصورت در حال ترکيده است: نداانقالب عربی اينها عوارض جانبی 
خالف تبليغات و .  چه قدر کم جهاديست ها در جوامع عربی حق اظهار رای دارند کهليـبـيا با قدرت نشان دادند،

  .سيج شدن شان به صفر تقرب می کندپروپاگند ها  که آنها از دهه ها به اين سو به راه می اندازند، توانائی ب
  

در جهان عرب . سقوط رژيم های زيکوالر را که در جهان عرب هدف اصلی شان بود، ديگران جامۀ عمل پوشانيدند
، محصلين طرفدار "١اليسيست ها : "، آنها را به نظر دشمن می نگرنندشرکاگروپ های هم وجود دارند که القاعده و 

  .ياسی دارند، ديموکرات ها، اسالميست های معتدلغرب، زن های که فعاليت س
  نه تنها القاعده خود را به حيث پيشتاز نشان داد، بلکه جوان های جهان عرب که انترنت به حيث يک کل 

)InternetAffin(هيچکس در ميدانها و جاده های تونس و بن غاری تقاضای يک دولت  . حيات شان را در بر می گيرد
  .ی القاعده را نکرداسالمی طبق آرزو

  

  چه يک تبين نامطبوع
بن الدن و همفکرانش آنچه وجود ندارد که بايد هم وجود نداشته باشد در حال به عجله تغيير ه ماسچون در جهان ا
نخست چنين معلوم بود که گويا اين شبکۀ ترور کلمات مطلوب را يافته نمی تواند تا اين طرز تفکر . مفهوم می دهد
  .ليک تدريجاً  واضح می گردد که اين چرخش چه بايد باشد. رار گيردمورد تبصره ق

  
چنين بود توضيح .  خود را مطبوع نشان دادن و اخطار دادن که القاعده عرضه می کند،اين يک مخلوطی است از

که القاعده گرچه طبيعی است .  روز پنجشنبه از پشتی بانی اش در قيام ليبيا(AQIM) نمايندگی القاعده درشمال افريقا

                                            
پرنسيپ جدائی شديد دين و دولت  ١  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک   په دغه پته.په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 AQIMبر عالوه . است" دشمن خدا" مردم طبعاً  در برابر قدافی بغاوت می کنند زيرا او لیمی خواند و" جهاد"آنرا 
  ." ما هميشه صرف برای دفاع از شما به جنگ بوده ايم: " می گويد  ستايشخود با

   

  زناناه بين قيام کنندگان واقعی و الفپرتگ
بی "القاعده، و يک تن از جهاديست های که گويا عمر خود را در مبارزه با رژيم  فروری شخص درجه دوم ١٨روز 
او به انقالبيون تبريک گفته ولی آنچه به خاطر و طنش گفت اين .  دنبال کردگذشتانده است، رشتۀ سخن را" خدايان
  .بايد تغيير کند" زيکوالر و ديموکرات بودن"اآلن : است

  
 در برابر آن برای احتجاج  رژيمی که صرف در شکل ديموکراسی بود، صدها هزار مصریچون : قابل تذکر است

پرتگاهی که بين سقوط دهندگان . ظواهيری  با تأکيد همين نقطه را دليل برای قيام تلقی می کند. به جاده ها برآمدند
آيد، عميق است و شايد برای  يکی يا و آنهای که الف آنرا می زنند و از پرده بيرون می ) قيام کنندگان واقعی(واقعی 

از همه بيشتر اينکه ظواهيری جسورانه مبارک را مالمت می . ديگری از اسالميست های نامعلوم خجالت آور باشد
  . کند در انتخابات تقلب کرده باشد که تحليل منطقی را احتوا نمی کند

  
او .  ه بغاوت در شمال افريقا و وطن اش تماس گرفتدر ضمن همچنان روز پنجشنبه ايديولوگ ليبيائی، عطائی اهللا، ب

  .اقالً  صادقانه اظهار داشت که انقالب بصورت کل آنچه نبود که تصور می کرديم
  

او ياد آور اين شعار . او هم زياد گفتنی نداشت به جز از اين اخطار که قرآن به حيث رهنمای اجراآت فراموش نگردد
 يک  چوکات تونس، مصر و ليبيا برای وظيفه و فعاليت استفاده گردد تا آينده درگرديد که از  آزادی های تازه در

  .  محتمل به نظر نمی رسد آنمفکورۀ جهادی شکل داده شود که مؤفقيت
ولی . عمدتاً  احتمال آن می رود، اسال ميست های معتدل اين نقش را بازی کنند که آنهم به زعم القاعده موافقت ندارد

با حکومت های ديموکرات . ه که القاعده و شرکا در حال حاضرقرار دارند ديری دوام نخواهد کردچنين خجالت زد
جهاديت . ها بوده است برهمی هميشه به منفعت جهادی درهمی و. می توان سهلتر مبارزه کرد نسبت با ديکتاتوران

يعنی، ايديولوژی و :  آنچه استکه  طوری شناخته شودجهاد  تامشکور از انقالب بايد بود. هنوز مغلوب نشده است
  .درعمل وضع خونبار يک اقليت کوچک در بين اعراب و مسلمانان

  
  پايان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  


