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  امريکاداعش کاروان ولگرد در خدمت اياالت متحدۀ 

  

برای  ئی ھا و ھمپيمانانشانامريکاپوشيده نيست که داعش و ھم کيشانش ابزارھائی ھستند که در دست  کس بر ھيچ

دست اياالت ه گروھک ھای تروريستی ب در نگاه اول، اين. شوند به کار برده می) يا چند بعدی(اھداف چند منظوره 

 فرستاده می شوند تا برخی کشورھا و به ويژه ن گفته است،کلينت ری و ھمانگونه که ھيل به وجود آمدندامريکامتحدۀ 

 سپس مردم اين کشورھا را وادار می کنند تا از قوانين. کرده و به فروپاشی دچار کنند کشورھای عرب را تخريب

زمينۀ تصاحب ثروتھای مردم  مستبدانه ای که به ھيچ عنوان شايستۀ مقام انسانی نيست تبعيت نموده و بر اين اساس

ئی ھا امريکاخورد، ھمانگونه که در سوريه روی داد،  ژی شکست میيستراتوقتی اين . ا تدارک می بينندمغلوب شده ر

ن ساز و اي. حرف می زنند»  مبارزه عليه تروريسم« و از  ١شانۀ ديگر منتقل می کنند بند تفنگشان را از يک شانه به

. برای ھمان اھدافی که در باال اشاره کردم به کار می رود کار در عرصۀ جغرافيای سياسی در واقع يک اسلحه است که

 جا می ماند اين است که چگونه آنانی که گروھک ھای تروريستی را به وجود آورده اند در با وجود اين پرسشی که بر

 ؟عين حال می خواھند عليه آنان بجنگند

رسانه ھا جای پر  آخرين پايگاه داعش در شرق سوريه، در) در استان ديرالزور(داعش در باغوز فوقانی  د عليهنبر

 عضو جنبش الصدر در عراق در "الزمالی حاکم". خود اختصاص داده ولی حاوی ابھامات خاصی استه اھميتی را ب
                                                 

 .ری کرده باشدييکه ھدف تغ ر روش است بی آنييی تغافرانسوی و به معن انتقال بند تفنگ از يک شانه به شانۀ ديگر اصطالح  1
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 تن تخمين زده شده، ۵٠ً تقريبا ٢٠١۴ در سال ربوده شده از عراق طالی:  با شبکۀ لبنانی الميدان گفته است ایه حبصام

ًمطرح می شود که آيا واقعا اين نبرد ھدفش ريشه کن  در نتيجه اين پرسش. در باغوز است  دالر  ميليون۴٠٠به عالوه 

ُئی ھا و نيروھای کرد تصاحب اين غنيمت است يعنی گنجينه ای فوق العاده امريکاه ھدف ک کردن داعش است و يا اين

  .ُيروھای کرد کاساد جھت تأمين مالی طرح خودمختاری و استقاللشانن برای

  ؟ًآيا پايان مجاھدين داعش در باغوز واقعا پايان قطعی اين سازمان است با وجود اين،

داعش اعالم   در گردھمآئی کشورھای عضو ائتالف ضدروریب ف۶ پيش از اين در ترمپ دونالد امريکا رئيس جمھور

ولی می بينيم، به . ھستند» ھای داعش باقی مانده«ئی دست اندر کار امريکاده شده و نيروھای کرد که سر داعش بري

اين . تکوين است، که داعش به شکل واقعی و عينی ھنوز حضور دارد ويژه با آنچه از ھم اکنون در باغوز در شرف

تروريسم   موضوع مبارزه عليه و دولت او را به ويژه در رابطه باترمپژيک رئيس جمھور يسترات موضوع تناقض

  .آشکار می کند

کارشناس تروريسم  ٣ از بروس ھوفمن٢»منازعات در لبۀ پرتگاه « در کتاب  Alwan Alam Al-Din الدينالوان علم 

با وجود مرگ شمار بسياری از تروريستھای خارجی عضو «  :به نقل می آورد و می گويد ٤ جرج تاون در دانشگاه

 سوريه گريخته اند و امروز به قطع يقين بسياری از آنان در بالکان به سر می برند و از آنان ازداعش، ھزاران نفر 

  ٥».ًمطمئنا منتظر فرصت مناسبی ھستند تا قاچاقی وارد اروپا شوند

:  در ھمان کتاب رویاالمللی ن کارشناس بالکان در مؤسسۀ بين Fidrane Dzihik ٦به نقل از فدران دزيحيک

 چندين کشور در قارۀ اروپا را ،برخورداری از امکانات بزرگ جھاد طلب در بالکان به سر می برند و باسلفيستھای «

  ٧».ھدف گرفته اند

سھم خود اعالم کرد که تابعين   بهترمپکه امروز اروپا از سوی بالکان تھديد می شود، رئيس جمھور  عالوه بر اين

برند و زير پرچم داعش در عراق و سوريه می   در سوريه به سر میُکه در زندان نيروھای کرد  کشورھای اروپائی را

ُ و کرد امريکاموضوع را ثابت می کند، نخستين موضوع به سطح ھمکاری  اين رويداد دو. جنگيدند آزاد کرده است

وريۀ س ُگو و تصميم گيرندۀ اصلی ولی به نام نيروھای کرد در جايگاه سخنترمپبه روشنی نقش  مربوط می شود که

جنگ اقتصادی عليه اروپا اعالم   پس از اعالمترمپدموکراتيک را نشان می دھد، موضوع دوم جنگ امنيتی ست که 

  .کرده است

فريقا می ا اعالم کرد که داعش به سوی روریبسھم خود در آغاز ماه ف  بهامريکاک پمپئو وزير امور خارجۀ يما 

  مطرح کنيم اين است که چگونه داعشی که در شرق سوريه درتوانيم دربارۀ اين گزارش پرسشی که می. گريزد

فريقا اُ و ھم پيمانان کرد آنان بوده به ھمين سادگی به امريکااياالت متحدۀ  ائتالف بين المللی به فرماندھی  محاصرۀ

وجود دارد که رابطه ای  فريقا و ھرج و مرج و اقدام برای بی ثبات سازیااست ؟ آيا بين ورود داعش به قارۀ  گريخته

که ھم زمانی اين رويدادھا يک اتفاق بيشتر  يا اينرو شده اند ؟ و ه  روبفريقائی با آنادر حال حاضر برخی کشورھای 

ًموضوع بايد يادآوری کنيم که نيروھای امنيتی الجزائر اخيرا يک گروه پر شمار  نبوده است ؟ برای روشنتر کردن اين

  .نيجريه وارد الجزائر شوند ه از حومۀ حلب آمده بودند و سعی داشتند از مرزتروريستھائی را بازداشت کردند ک از
                                                 

2 Conflits sur le bord de l’Abîme 
3 Brousse Hauffman 
4 Université Georges Tawn 
5 A. N. AMINE EL-DINE, Conflits sur le bord de l’Abîme, Beyrouth, 2019, p. 12 (En arabe) 
  تلفظ نام عربی به فارسی ممکن است صحيح نباشد 6
7 A. N. AMINE EL-DINE, Conflits sur le bord de l’Abîme……Op.cit. p.13 
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 مجاھد ٨٠٠عراق می دھد، و حدود   از سوريه بهامريکاھم اکنون گزارشاتی به جريان افتاده که خبر از انتقال ارتش 

  .می بردندُزندان نيروھای کرد کاساد به سر  اين مجاھدين در. داعش را نيز با خود منتقل می کنند

سپس داعش، و عملکردھای سياست امنيتی   در ايجاد القاعده وامريکان دربارۀ سھم ری کلينتدر نتيجه اگر ما بيانات ھيل

جا کردن ه به معنای جا ب به حساب بياوريم، می بينيم که در بيشتر موارد مبارزه عليه تروريسم ھمواره   راامريکا

که به آنان اجازه داده تا آزادانه  ديگر بوده و يا اين گر، از يک منطقه به منطقۀاز يک کشور به کشور دي] تروريستھا[

  .ھمه جا جار زده که عليه آنان جنگيده است عبور و مرور کنند، با وجود اين

مشابه يا گروه ھای افراطگرای  سرانجام ھيچ مانعی وجود ندارد تا داعش يا گروه ھای افراطگرا با تمايالت اسالمی

به ويژه که سناريوئی . با قدرت رسمی ونزوئال و ھم پيمانانش است ی التين را ببينيم که ھدفشان مقابلهامريکادر مسيحی 

روياروئی   برای ونزوئال آماه کرده است مشابه طرحی ست که سوريه از ھشت سال پيش با آنامريکا که اياالت متحدۀ

  .آغاز شد» بھار عرب « می کند که با برافراشتن پرچم 

  

 هتحليل گر سياسی متخصص خاور ميان نويسنده *

  یمرکز پژوھش ھای جھانی ساز
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