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  ۵١نشريه پيشرو شماره 

 ٢٠١۵ می ١۵

  ِداعش، دستاويز گسترش جنگ
 فرماندھی دنيا، به امپرياليستھا برای ماندن بر سکوی. تواند زنده بماند معروفی است که امپرياليزم بدون جنگ نمیۀگفت

 اسالمی نقش خوبی در ئیدر حال حاضر، بنيادگرا. ھايشان را توجيه کنندگردند که جنگ و جنايت دنبال دستاويزی می

 از اسالم سياسی را یا تازهۀ، نسخیاھای جاسوسی دولتھای امپرياليست برای ھر دورهکند و سازمان  میءاين بازی ايفا

- جھادی را به جان ھم میۀھای پراکندآنھا اگر خواستند گروه. ھای روز را برطرف کندندیکنند که نيازم  میئیرونما

سازند؛ و اگر  خود میۀھای اقتصادی، سياسی و فرھنگی وابستاندازند و در نھايت کشورھا را از راه نابودی زيرساخت

شان ژيکيده و از آنھا عليه دشمنان ستراتھای تندرو اسالمی را زير يک چتر قرار دامنافع آنھا حکم کند، تمام گروه

  . برندبھره می

- است که برای گردھم» زنبورۀالن« عملياتی به نام ۀبه اساس اسنادی که از سوی ادوارد سنودن فاش شده، داعش زاد

اندازی ل راهئيھای تندرو اسالمی زير يک چتر از سوی سازمانھای استخباراتی امريکا، انگليس و اسراآوری تمام گروه

اکنون . ر کندييکارآمدن نظاميان در اين کشور سبب شد تا برنامه تغداعش قرار بود در مصر مستقر شود، اما روی. شد

اين گروه در عراق و سوريه لنگر انداخته، ولی ھمچون شبح ترسناک در خاور ميانه، آسيای مرکزی و افغانستان و 

  . پاکستان در حال گردش است

اش تالشھا  خودخوانده»خالفت اسالمی«در ) ايران، افغانستان، پاکستان و آسيای ميانه( اليت خراسانداعش با اعالم و

ھای تندرو اسالمی در افغانستان و ھا و دستهشماری از گروه. برای حضور جدی در اين منطقه را آغاز کرده است

ھا از جمله ھای داعشی در شماری از واليتهپاکستان ھم به ابوبکر البغدادی، رھبر داعش بيعت کرده اند و خانواد

  :کند تر میحضور داعش در افغانستان دو قضيه را روشن. زابل، غزنی، ھلمند و فراه ديده شده اند

تر سازی رفته است نه تنھا امنيت نياورده بلکه جنگ را پيچيده ثباتۀ امپرياليزم امريکا در ھر سرزمينی که به بھان:الف

شدن از ھا با بيرونئیامريکا.  اسالمی فراھم ساخته استئی برای رشد بنيادگرایاھای تازها و فرصتھکرده و زمينه

.  تلخ قرار است در افغانستان تکرار شودۀعراق، زمينه را برای رشد و گسترش داعش آماده کردند، اما حاال عين تجرب

ھای تازه ه و در نھايت پای اين ابرقدرت را به سرزمين امريکا سود زيادی داشتۀھا اما برای اياالت متحدسازیبحران

  . کشانده است

ای ھ  انتقال جنگ از افغانستان به آسيای ميانه باشد که سازمانۀتواند بخشی از برنام حضور داعش در افغانستان می

 ۀ محاصرۀترکردن حلقبرای تنگ( جاسوسی غربی به ھمکاری شماری از سازمانھای استخباراتی کشورھای منطقه

از اين .  کنندءرا اجرا سعی دارند آن ) امريکا ھستندئیژی آسيايروسيه و چين، دو ابرقدرتی که مانع اصلی تطبيق سترات
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 اند که ظرفيت گسترش اين ئینظر، داعش، بازی استخباراتی در ظرف بزرگتر است و افغانستان و پاکستان ھم کشورھا

  .   دارندبازی را به قلمروھای تازه

که اما داعش .  و جھانی، برای پيشبرد اين برنامه چندان مناسب نبودندیه ئلبان که بيشتر ماھيت محلی دارند تا منطقطا

در " خالفت اسالمی"ی اندازش بر بخشی از آسيا، افريقا و اروپا را ساخته، در صدد راهحتا جغرافيای خيالی حاکميت

 خوبی برای اجرای ۀشناسد، گزينِبخشی از جھان است و مرزھای ملی کنونی کشورھای اسالمی را به رسميت نمی

 که در عراق ئیھادولت اسالمی مشھور به داعش با موفقيت. تر استھای تازه گسترش و انتقال جنگ به سرزمينۀبرنام

  .گير کندآسا دست به جنگ تھاجمی زده و ھمه را غافل را دارد تا سيلئیين توانادست آورد، نشان داد که اه و سوريه ب

- شده از سوی سازمانھای جاسوسی غرب را نتوانستند به سرانجام برسانند، و خشونت طالبان در افغانستان نقش داده:ب

ِگری ھار، تعصب دينی، غرور کاذب ناشی از پيروزی زدگی غليظ آنھا سبب شد تا  و قومئیگرادرپی، محلیھای پیِ

اندک ، اندک٢٠٠١که پس از فروپاشی امارت اسالمی در سال  طالبان با آن. داری زيادی نداشته باشندعمر حکومت

توانستند خود را دوباره تجھيز کرده و به جنگ عليه دولت کابل و نيروھای خارجی بپردازند، اما به دليل شناخت مردم 

ی که پس از فروپاشی امارت اسالمی به آن يبار آنھا و پراکندگی سياسی و تشکيالت جنايتاز عملکردھای فاشيستی و

سيزده سال نبرد طالبان در برابر نيروھای خارجی . مدت نشدنددچار شده اند، حتا موفق به تصرف يک واليت در کوتاه

محبوبيت . انيزم به سر رسيده است طالبئیو دولت افغانستان، به اين گروه فھماند که شرايط عوض شده و عصر طال

ًکامال از بين رفته طالبان حتا در مناطق جنوب و شرق کشور که مدعی بيشترين نفوذ و پايگاه مردمی در آنھا ھستند، 

  . است

به اساس  . و سردرگمی شده است طالبان منجر به خستگیئین و چه در صف باالئياين وضعيت چه در صفوف پا

با اين وصف، شانس . محور شده اند قاطعيت ايديولوژيک گذشته را از دست داده و بيشتر پولگزارشھا، طالبان حاال

نسبت به سالھای گذشته بيشتر است؛ اما اين به معنای " حکومت وحدت ملی"پيوستن طالبان به روند صلح، زير رھبری 

 بايد به عنوان جاگزين طالبان، ئی چه نيرواگر طالبان به روند سياسی پيوسته و دست از جنگ بردارند،. پايان کار نيست

  جنگ در افغانستان را پيش ببرد؟

داعش . تواند جاگزين طالبان شده و جنگ با نيروھای امنيتی افغانستان را ادامه دھد دولت اسالمی مشھور به داعش می

بان پاکستانی را به خودش ممکن است در ھماھنگی با سازمان جاسوسی پاکستان تالش کند تا ھمانگونه که بخشی از طال

جلب کرده است، ساير تندروان اسالمی مستقر در آن کشور را ھم زير چتر خود جمع آورده و جغرافيای جنگ طالبان 

  . پاکستانی را به افغانستان منتقل کند

کم  کند، دستھای تازه از جمله آسيای ميانه را برآوردهداعش اگر نتواند توقع بزرگ گسترش و انتقال جنگ به سرزمين

حضور داعش در افغانستان به ھر دليلی که . ساز شود و درد سرھای زيادی ايجاد کندمشکلتواند  در افغانستان می

در سطح " خالفت اسالمی"اندازی  راهۀداعش با دغدغ. باشد، پيامدھای خطرناک و مرگبارتر از القاعده و طالبان دارد

ِترس : آفريندی ديگر ظاھر شده و پيش از ھر کاری، در ذھن مردم ترس میتر از ھر گروه تروريسترحمجھانی، بی
  . جمعیزدن و کشتار دستهِسوزی، ترس گردنآدم

ی ميان اين يداعش در حال حاضر مصروف سربازگيری در افغانستان، پاکستان و آسيای ميانه است و ھنوز درگير

ھا  روشن است که وضعيت چنين نخواھد ماند و داعشیاما . گروه و نيروھای امنيتی افغان صورت نگرفته است

  . که زمينه را برای حمله مساعد ديدند، وارد کارزار خواھند شد ھنگامی

 

 


