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  ٢٠١۶ جنوری ٢٩

  

 IS) ("داعش" ھای ئیدا
  

 رشد، ترويج و گسترش تروريزم در،  اروپا از طريق بی ثبات ساختن دولت ھا ومداخالت نظامیۀامريکا و اتحادي

  .اسالمی مساعدت کردند

  

در اين جا رانندگی . داعش بر يک پايگاه نظامی در شمال شرق سوريه" دولت اسالمی"گست ھجوم در ماه ا:  روزیجشن پي

 Reuters- Stringer: عکس از -٢٠١۴اگست٢۴ Tabka" تبکا"مردان با پرچم سازمان تروريستی در نزديکی شھر 

 یدر اين مدت توانستند، مشکل. کنندرا ھدايت می " جنگ عليه ترور"زديک به پانزده سال است که امريکا و متحدانش ن

 که در برابر آنھا، تا دوصد یمخالفان. زرگِ جھان گسترش بدھند عليه آن مبارزه می کنند، به بخش ھای بًارا که ظاھر

  .قويتر و بيشتر شدندھزار نيروی ناتو مستقر شده بودند، چندين برابر 

 سينا در مصر، ليبيا و کشور ۀ  در کشور ھای عراق، سوريه، شبه جزير-سازمان ھای مسلح اسالمگرا در حال حاضر

  پناھگاه ھائی در اختيار دارند، که به آسانی - نايجرياۀجمله در کشور ھای ھمساي ھای ديگر منطقه، يمن، نايجريا ومن

در افغانستان و سوماليا عمليات ھای شان "  داعش-دولت اسالمی " ھا نفر از طرفداران صد. نمی توان بر آن حمله کرد

  .را انجام می دھند
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القاعده، که در آن زمان به حيث تروريزم شماره يک بين المللی محسوب می شد، حتی يک قلمرو از اين نوع در اختيار 

و منع بازگشت وی " پناھگاه امن بن الدن" از بين بردن ۀھان نظامی خود را در افغانستان به بۀگرچه ناتو مداخل. نداشت

کند،  آغاز کرد، و اين بھانه را ھرچند وقت، جھت تداوم حضور نيروھای نظامی خود در افغانستان، علنی  تکرار می

ای اما واقيعت امر اين است، که طالبان ھيچ وقت نکوشيدند، که ايديولوژی خود را توسط ترور يا به کمک گروه ھ

  .تروريستی خارجی به تمام جھان صادر کنند

را خواستدار " بن الدن" از حکومت کابل تسليمی بی قيد و شرط ٢٠٠١بعد از حمالت يازده سپتمبر" بوش"که  زمانی

ِ سند، جھت اثبات اتھامات امريکا عليه رھبر ۀ خواھان ارائًلی رد نکردند، بلکه صرفاُرا به ک طالبان اين خواسته شد،

زيرا، :  نبودزمينهين احاضر به ھيچ نوع معامله، حتی صحبت در"  بوش"البته اين تعجب آور نيست، که .  عده شدندالقا

 ثيرأ که تحت ت–اول اين که، شکست نظامی دولت طالبان واشغال طويل المدت افغانستان توسط حکومت امريکا 

 ۀ  يک سال قبل از واقع-قرادر داشت" AEI ايسانستيتوت امريکائی انترپر"ی مانند ئھای انستيتوت ھا" پژوھش"

دوم اين که، دولت امريکا قادر به اثبات اتھام خود عليه القاعده، . يازدھم سپتمبر با جزئيات تمام برنامه ريزی شده بود

  .دخيل بوده است، نبود] يازده سپتمبر[که گويا در برنامه ريزی اين حمالت 

ير نشد، دا دعوائی صورت نگرفت، ھرگز محاکمه ای عليه او ۀ سپتمبر ھرگز اقامتباط به يازدهردر ا" بن الدن"عليه 

ت داشته يعتمام اين داستان واق ًاگراصال - ٢٠١١َ می ٢ ايالت متحده به تاريخ ۀقتل وی در پاکستان توسط نيرو ھای ويژ

  .بود"  اوباماکبار" يک فرمان قتل از جانب -باشد

  

  بی ثباتی مناطق

و سازمان ھای مشابه، توسط امريکا و متحدان اروپائی آن در بخش " داعش"ه ھای مھم برای گسترش يکی از پيشزمين

ثير افراطگرائی مذھبی قرار داشتند أی بود، که کمتر تحت تئِھای بزرگِ آسيا و افريقا، بی ثبات ساختن دوامدار کشور ھا

 توسط نيرو ھای ايالت متحده و ٢٠٠٣، که در ماه مارچاز اين جمله در قدم اول عراق بود. بودند"  ِسکوالر "ً نسبتاو 

  .بريتانيائی مورد حمله قرار گرفت

قرار دارد و در شرايطی ست، که امکان بازگشت اين کشور به يک " داعش "ۀامروز، اين کشور تا حدی تحت سلط

ُدولت مشترک از سنی ، شيعه و کرد قابل تصور نيست  دانشمندان با ی از تعداد زيادچندين ميليون انسان، از آن جمله. ِ

بين بردن دولت از  قبل از  زمانشرايط زندگی زنان ، به مقايسه با. شغل ھای مھم اجتماعی عراق را ترک کرده اند

  .ت متحده، به ميزان قابل توجھی بدترشده استتوسط نيرو ھای اياال" بعث"

 ناتو، به -  امريکاۀر رابطه به قربانيان لشکرکشی ھای آينداين امر به طور مشابه در ارتباط به ليبيا و سوريه، ھمچنان د

 نظامی ناتو در ماه ۀدر کشور ليبيا مداخل.  عربستان صدق می کندۀعربستان سعودی و ساير پادشاھی ھای شبه جزير

  . انجاميد" معمر قدافی"کتوبر به سرنگونی و قتل رئيس دولت  آغاز و در ماه ا٢٠١١مارچ 

َتا امروز، يک ھرج و مرج بين گروه ھای شبه نظامئی، که گاه کنارھم ] ليبيا[انحالل دولت مرکزی  ۀعواقب پيشبينی شد َ

ديگر می جنگند، ھمچنان سرازير شدن سالح و جنگجويان اسالمگرا از ليبيا به کشور ھای شمال  و گاھی عليه يک

  .ل داده می شوندمقدار زياد سالح و تعداد کثيری جنگجويان به سوريه نيز انتقا. افريقاست

 محموله ھای سالح دريافت می کردند، که ٢٠١٢و سازمان ھای مشابه به آن، از بھار سال " داعش"عالوه بر اين، 

اين " رک تايمزانيوي" قرار گزارش.   توسط  رژيم عربستان برنامه ريزی و پول خريد آن پرداخته می شده استًمدتاُع

بعد از انتخابات رياست جمھوری در امريکا، اوايل ماه نومبر "  کرواسی"ور از کش] انتقال سالح ھا[ترانسپورت ھا 
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کشور . طياره ھای سعودی، اردن و قطر دخيل بوده اند" پل ھوائی"در اين .  به تعداد چشمگيری افزايش يافت٢٠١٢

ت مستقيم مشاورين  تنھا حمايًاحتماال. ه داشته استترکيه مديريت بخش بزرگی ازاين  سالح ھا و مھمات را به عھد

  . نظامی روسيه مانع فروپاشی دستگاه دولتی سوريه شده استۀايرانی در جبھات و مداخل

ِين زمينه نبايد فراموش کرد، که  يکی از تالش ھای ديگر دولت امريکا، در بی ثبات ساختن و نابود ساختن يک ادر

در ماه : دم توازن قدرت مردمی شکست خورد شمال افريقا، به دليل ع– بزرگ شرق ميانه ۀکشور ديگر در منطق

 در کشور لبنان تطاھرات ھای گسترده ای آغاز شدند، که ده ھا ھزار نفر از عيسويان و سنی ھا در آن ٢٠٠۵فبروری 

 ءُرا برای آن اختراع کرده بود، شرکا" َانقالب سرو" رھبران اين جنبش، که آژانس ھای تبليغاتی غربی نام . سھم گرفتند

  . ستان آزموده شده و ثابت قدم دولت امريکا بودنديا دو

،  به "حزب هللا" از شيعه ھا توسط ی بزرگی ا  امريکا بود، به اتر بسيج تودهۀاين جنگ داخلی که به وضوح خواست

به طرف مقابل نشان داد که يک درگيری مسلحانه در بھترين صورت آن، به انھدام ھردو " حزب هللا". وقوع نپيوست

" حزب هللا"ن فراخوا يک و نيم ميليون نفر از ٢٠٠۵بر اساس برآورد ھا، به تاريخ ھشت مارچ . واھد انجاميدطرف خ

  .خاتمه يافت" َانقالب سرو"به اين ترتيب . اشتراک کردند" بيروت"پيروی و در تظاھرات 

را به يک ] َب سروشکست انقال[ اسرائيل با حمايت امريکا تالش کرد، اين شکست سياسی ٢٠٠۶در ماه جوالی 

متصل با حمالت ھوائی باالی شھر ھا، خواست، " ب هللازح" نظامی عليه ۀبا يک حمل. پيروزی نظامی تبديل کند

اين جنگ بعد از يک ماه  . ِانشعاب را ميان مردم لبنان به ميان آرد، که منجر به منزوی ساختن شبه نظاميان شيعه گردد

  .ق نظاميان اسرائيل به پايان رسيدفوعمليات ھای نامبا تلفات سنگين و

چيزی را که : "ئيل باالی لبنان اظھار داشتندئيد حمالت اسراأوزير خارجه درت" کوندوليزا رايس"و " جورج دبليو بوش"

ِاين جا می بينيم، يک نوع رشد  به خصوص،  در ھر کاری که ما می کنيم، .  جديد استۀدرد زايمان يک شرق ميان.. …ُ

 ".يم و به عقب باز نمی گرديم جديد در حرکتۀاشيم، که ما به طرف يک شرق ميانبايد متوجه ب

 را آغاز کنند، و ھای مصنوعی" انقالب"و تيم او می خواستند، تا در نقاط مختلف جھان " بوش"اين زمانی بود، که 

اکتوبر ر صربستان حکومت ھای جديدی د. دانستند ی را تا حد زياد قابل استحاله و تحريف میئجنبش ھای توده 

مه اما موازی به آن برنا.  به قدرت رسيدند٢٠٠۴نومبر  و در اوکراين به تاريخ ٢٠٠٣نومبر ، در گرجستان ٢٠٠٠

ِھای کودتا، از جمله در ونزو از " اوباما"شايد به ھمين دليل . يال، ازبکستان، قرقيزستان و بالروس به ناکامی انجاميدِ

  .ر ليبيا و سوريه حمايت از گروه ھای مسلح را ترجيع داد در قدم اول، د٢٠١١ھمان آغاز 

 و جوان است، اما بنيادگراده افراطی  العادر قرينه با گسترش آن، يک سازمان جنگجوی فوق] داعش" [دولت اسالمی"

 فقط در"  دولت اسالمی در عراق و الشام"تحت نام . فقانه تظاھر کردو میبه طور شگفت انگيزدر يک مدت کوتاه  

 به اين ٢٠١۴جون  ٢٩از .  شوداطالقمناطق امروزی سوريه به  ًتقريبا)  شامال. ( به وجود آمده است٢٠١٣اپريل 

  .می نامد"  دولت اسالمی"فت جھانی را دارد، خود را فقط طرف اين سازمان، از آن جائی که ادعای يک خال

را به دست گرفت، که ) لموص(مال عراق يليونی شکنترول يکی از شھر ھای م]از اعالم خالفت اسالمی[زده روز قبل ن

  . تا حال کسی قادر به اخراج آنھا نشده است

  

  گسترش داعش 
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  . پھلوی گھواره داعش  ايستاده بودًعمال". جورج دبليو بوش" رئيس جمھوراسبق امريکا

 سربازان خود را خوش "بوش"اينجا . را آغاز کرد، که ظھور اسالم گرايان را ممکن ساخت"  عليه ترورجنگ" وی 

 Reuters-Vin McNamee: عکس از )٢٠٠١ دسمبر ٠٧ويرجينيا . (آمد می گويد

، اعالميه ھای متعددی از سازمان ھای موجود، يا از جانب افراد و گروپ ھای منشعب "داعش " ۀاولين اعالميدنبال به 

ِه باھم يک دولت متشکل از مناطقنھفته بود، ھم] اين اعالميه ھا[عقب در نظر به تيورئی که . منتشر شد  که از نگاه پیِ

 خواھند شناخته" واليات داعش"سازمان ھا يا گروه ھای بزرگتر به عنوان . جغرافيائی باھم وصل نيستند، می سازند

 در ليبيا، مصر،  -عراق-  جدا از سرزمين اصلی آن  سوريه–" داعش" مھم ترين بخش ھای ًدر حال حاضر احتماال. شد

  .نيجريه، افغانستان، سوماليا و در نوار غزه حضور دارند

 واقع در شرق - در حدود دوصد الی دوصد و چھل کيلومتر تدر يک مساح" داعش"در کشور ليبيا يکی از شاخه ھای 

ًعمدتا ء داعش ابتداۀاين شاخ. کنند  حکمرانی می-"هِسرت"و غرب بندرگاه ساحلی  شھر ليبيائی ھای بازگشته  متشکل از ُ

ِ در شھر درنه مستقر شدند، اما توسط شبه ء ابتدا٢٠١۴کتوبر يا نومبر ، که در ماه ھای ااز جنگ در شرق ميانه بودند

  .نظاميان محلی از آنجا بيرون رانده شدند

نجاه تن پ ھای دسته جمعی و سربريدن حدود  توسط  دو مرتبه اعدام٢٠١۵اين گروه در ماه ھای فبروری و اپريل 

گرچه اين تروريست ھا . و ھای آن در انترنت، توجه بين المللی را برانگيختيمصری و عيسويان مصری ونشر ويد

 توجه ٢٠١۵ جنوری ٢٧به تاريخ ) پايتخت ليبيا( در طرابلس Corinthia نيز با حمله باالی يک ھتل لوکس به نام ًقبال

 را ليبيا/هِدر ماه جون شھر سرت. ُنفر را، از جمله چندين خارجی را کشتند ٩اينھا : بين المللی را به خود جلب کرده بود

  .ست يک قيام مردمی را با خشونت و بيرحمی بی شايبه سرکوب کردنداشغال کردند و در ماه اگ

با توجه .  و نواحی آن، به صورت عموم دوھزار الی سه ھزار تخمين می شودهِدر شھر سرت" داعش"تعداد جنگجويان 

باورنکردنی و ] جنگجويان[ت، اشغال و نگھداری منطقه از چندين ماه به اين طرف، توسط اين تعداد کم يعاين واق به

  .شگفت انگيز است

 توسط مديريت مرکزی،  ً ظاھراليبيا،/ هِدر شھر سرت" داعش"دسمبر به اينطرف گزارش داده می شود، که گروه  ٢٩از 

 می تتقوي] سوريه و عراق[شود، با ارسال جنگجويان ازين کشور ھا  ده میکه جايگاه آن در سوريه يا عراق حدس ز

به سختی به نظر می رسد، که اين گروه منبع . منابع مالی اين گروه ممکن است، نيز از ھمين منبع تأمين شود. شود

  .  داشته باشد- از طريق فروش نقتً مثال–مالئی از خود 

به نظاميان محلی اند، که از گسترش بيشتر اين گروه جلوگيری می کنند، گرچه ش" گروه داعش ليبيا"مھمترين مخالفين 

با اعمال افراطگرايانه و بدون خواسته ھای بلندی " داعش"بنيادگرا اند، اما نه مانند ] شبه نظاميان محلی[برخی از آنھا 
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 طوری که امريکا – شوند اگر شبه نظاميان محلی خلع سالح و منحل. که، ترور را به کشور ھای ديگرپخش کنند

 .وجود خواھد آمده ب" داعش"به پيش می برند ، يک خالء به نفع ] اين ھدف را[ اروپا مطالبه دارند و ۀواتحادي

 ۀِدارای مخفيگاه ھای متعدد، به خصوص در اراضی غير قابل دسترس شبه جزير" داعش  "- مصر-در کشور ھمسايه 

" داعش"ر نام کرد و به ي تغي٢٠١۴مبر  ست، که نوترين سازمان ھای اسالمئیدر اصل يکی از قديمی . سينا می باشد

اه انداخته اند، که تا حال  به  شديدی را آنجا به رۀ  مسلحان نظاميان دولتی مصر نبرد.پيوست" واليت سينا"تحت عنوان 

از دست داده ] ھادرين نبرد[را  فقيت پايدار دست نيافته اند، اما گفته می شود، که اضافه از شش صد عسکر جان شانوم

ُارنوال کل څ مانند قتل – سينا نيز است ۀقادر به عمليات ھائی بيرون از شبه جزير" داعش مصر. "اند در " ھاشم برکت"ِ

  . در قاھره٢٠١۵جون 

 اعضای ً اکثرا-تعدا د پيروان آن . است" حماس" فقط يک مزاحمت و خطر برای ًغزه، ظاھرادر" داعش"در مقابل، 

ی ل توجھچندان قاب نۀ بيست حملًدر سال گذشته تقريبا.  نيست  مشخص- ديگریو سازمان ھای بنيادگرا" حماس"سابق 

  .بود" حماس"انجام دادند، که بسياری آن عليه مواضع 

" جنبش ملی فلسطين"و " حماس"مخالفان سياسی اصلی آن . وابسته نيست" داعش" به سازمان مرکزی ًاين گرو رسما

 اعالم کردند، که ھدف از جھاد، آزادی کشور نيست، بلکه تطبيق ًرسما" حماس"ر يک ويديوی پروپاگند عليه د. است

امکان دارد که اين گروه در لحظه ای مناسب با فير  .ت، اين عمل به نفع اسرائيل تمام می شوديعاقدر و. شريعت است

  .فراھم کند] نعليه فلسطي[يک راکت، به حکومت اسرائيل بھانه ای برای جنگ 

 به طور مشخص به طالبان ضرر ًتقربيا" داعش "ۀِشرايط يا ترکيب  مشابه در افغانستان نيز جريان دارد، جائی که شاخ

افغانستان و قسمت ] بخش ھائی از[ يک نام تاريخئی که –را مديريت می کند " واليت خراسان"اين گروه . می رساند

اعضای سابق به اصطالح طالبان پاکستانی، که در دو الی سه از  چندين صد ًظاھرا. پاکستان را در بر می گيردی از ئھا

 به اين گروه نسبت داده نشده ًاقدام ھای مستقالنه تا فعال. تندپيوس" داعش"سال اخير به جناح ھای مختلفی تقسيم شدند، به 

   .است

" داعش" گويا  به الی صد ھا نفر مخالفين دولت،ھمچنان از افغانستان نيز ھرچند گاھی گزارش داده می شود، که ده ھا 

ازبکستانی ھا، :  جنگجويان خارجی حضور داشته استی ازت ياد کرده اند؛ در ميان آنھا شمار زياديعسوگند تاب

، واقع در بيشتر باالی واليت فارياب" داعش افغانستان"تمرکز . تاجکستانی ھا، پاکستانی ھا و افرادی از قفقاز روسی

که طالبان طی سال گذشته بسيار  در حالی. لمانی قرار داشتا تحت صالحيت نظاميان ًکه قبالی شور است، واليتشمال ک

  .چيزی شنيده نشده است" داعش"فق بوده اند، اما از فعاليت ھای وم

  

  رقابت ميان سازمان ھای تروريستی

 به اين ٢٠١۵چربستان سعودی از اخير ماراز خالء قدرت و جنگ داخلئی که درکشور يمن ، در اثر مداخالت نظامی ع

  ".القاعده" برد، اما بسيار کمتر از  سود می" القاعده"مانند " داعش"طرف ايجاد شده، 

 مخالفان محلئی ً ظاھرا.در اختيار دارد" موکاال"وسيعی  را در جنوب يمن با مھم ترين بندرگاه بحری ۀ منطق" القاعده"

از حمالت " لقاعدهاقلمرو . " قوی جدائی طلبان در بعضی زمينه ھا يکجا کار می کندبا جريان ھای. درين منطقه ندارد

  . بحرئی خيلی مؤثر عربستان معاف استۀ از محاصرموکوالنيرو ھای عربستان سعودی در امان است، شھر 

تالف با عربستان در انتقال داده باشد، تا در ائ] يمن[امکان دارد که، به تازگی جنگجوبان خود را از جنوب  به شمال 

  . سھم بگيرند- نيرو ھای نظامی دولت يمن- جنگ عليه شيعه ھا و متحدان آنھا
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فعاليت اصلی شان بمگذاری .  ھنوز خيلی کم اند- "القاعده "ۀ بيشتر اعضای سابقً احتماال-" داعش"ر مقابل، اعضای د

کند، که در عراق  يژئی را تعقيب میتتراھمان س" داعش" در ضمن، .در مساجد يمن و ھمچنان در عربستان سعوديست

  .بين گروه ھای مختلف" جنگ مذھبی"ِتحريک کردن واکنش شيعه ھا، به ھدف به راه انداختن يک : تعقيب می کرد

ازين سازمان گروه ھای کوچک چند صد . وجود دارد" الشباب" سازمان شبه نظامی - کشور سوماليا- آنطرف خليج عدن

از نگاه نظامی، اين انشعابيون تا حال . می پيوندند" داعش "ه بً اين سازمان اغلباۀ ھواداران سابق.نفری انشعاب کرده اند

را  د و نه آنتی در خارج از کشور انجام نمی دھبه غير از کشور ھمسايه کينيا، ھيچ عمليا" الشباب. " چندان مھم نيستند

  .تشويق می کند

 نيرو ھای نظامی خود را به کشور ٢٠١١رار گرفت، که در ماه اکتوبر ھمچنان کشور کينيا زمانی مورد ھدف حمالت ق

ای در جنوب اين کشور  و يک دولت دست نشانده کردهسوماليا فرستاد، تا در يک اتحاد نظامی بين المللی شرکت 

، مصر و ِدر حال حاضر به تعداد بيست و دو ھزار عساکر کشور ھای کينيا، بوروندی، اتيوپيا. ب گرددصن] سوماليا[

از آغاز جنگ ھای داخلی درسال . آنھا از يک دولت نامشروع دفاع می کنند. جيبوتی در کشور سوماليا مستقر اند

امسال وعده داده ی گيرئی که برای أھمچنان ر. ين کشور صورت نگرفته استا دری به اين طرف ھيچ انتخابات١٩٩١

حمايت می " الشباب" اروپا از جنگ عليه ۀ امريکا و اتحاديۀتحدايالت م.  باز ھم صورت نخواھد گرفتًشده بود، مطمئنا

ل با کدام حق و با کدام دور نمای طوي. کنند، چه از نگاه مالی، چه توسط ارسال سالح و چه از طريق مربيان نظامی

  . سياسی، ھنوز مشخص نيستالمدت

 از - در اين قاره به دست آورد ھاين کشورُ در کشور نايجريا، يکی از پرجميعت تریمتحدان" داعش"در غرب افريقا، 

. الاقل اين طور وانمود می شود. پيوست" داعش "ه  ب٢٠١۵در ماه مارچ  " بوکوحرام "یزمانی که سازمان بنيادگرا

  . تا حال به نظر نمی رسد" الشباب"رات مھم جنگی توسط يتغي

وسط مداخالت نظامی از جانب کشور ھای متحد خود  اروپا در صدد بين المللی ساختن اين مناقشه، تۀامريکا و اتحادي

به ]  اروپاۀتاکتيک امريکا و اتحادي[ اين ً عمال.چنانچه در کشور سوماليا ھمين طور عمل کردند. در منطقه، می باشند

درخود نايجريا بايد اين . به کشور ھای کامرون، نيجر و چاد منجر شد" بوکو حرام"گسترش فعاليت ھای نظامی 

غير قابل دسترس در شمال کشور، عقب ۀ آنھا در چندين منطق. الاقل شش ھزار جنگجو داشته باشد] الشباب [سازمان

 کمی کوچکتر از ايالت فدرال – در حدود بيست ھزار کيلو متر مربع ً آن تخميناتنشينی می کنند، که مساح

  . است-لمانا/َزکسن

 تا حال خود را به حيث ھواداران يا - ور مالی و بوکينافاسو به ويژه در کش–سازمان ھای ديگری اسالمی در منطقه 

در اخير امر اين تفاوت چندان مھم به . به جا مانده اند"  القاعدهۀشبک" معرفی نکرده اند، بلکه بخشی از" داعش"متحدين 

 رحمانه در رسانه به دليل ايديولوژی قاطع و سرکوبگرايانه، به دليل تبليغ کشتار ھای بی" داعش"نظر نمی رسد، زيرا 

 ۀشود،  شانس بھتری را در مبارز  ھنوز ھم در اختيار آنھا قرار داده میً دليل منابع بزرگ مالی، که ظاھرا و به ھا

  .رقابتی بين سازمان ھای تروريستی دارا می باشد

  :لمانیالينک مقاله به زبان 
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