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  ٢٠١٦ جون ٠٧
 

  ملل متحد، اتحاديۀ اروپا و روانپريشی ما در رابطه با داعش
L’Onu, l’UE et la schizophrénie Daesh  

ًسازمانھای بين دولتی معموال برای اين امر ايجاد شده اند که از تالشھای دولتھای عضو برای دسترسی به نتايجی که به 

با اين حساب می توانيم انتظار داشته باشيم که ملل متحد و اتحاديۀ . تنھائی برايشان ممکن نيست پشتيبانی به عمل آورند

 چوب ،ولی خالف ھمۀ انتظارات می بينيم که اين دو سازمان. شان را عليه داعش ھمآھنگ کننداروپا تالشھای مبارزاتي

الی چرخ مأموران اجرائی طرح ضد تروريستی می گذارند و عالوه بر اين پشتيبانی دولتھا از تروريسم بين المللی را 

  .  کنند استتار می

 ٢٠١۶ جون ۶/)سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

 

، Federica Mogherini ، رئيس امور خارجۀ ملل متحد، و فدريکا موگرينیJeffrey Feltmanجفری فلتمن 

آيا اين دو مقام عالی رتبه به صلح خدمت می کنند و يا . نمايندۀ عالی اتحاديۀ اروپا در سياست خارجی و امور امنيتی

 مريکا دروغ می گويند؟ابه نفع امپرياليسم اياالت متحدۀ 

» تماميت خواھی«دجه برای پژوھشگران در زمينۀ علوم اجتماعی و سياسی به موضوع اگر طی جنگ سرد، بو

 به اينسو به موضوع ٢٠٠١مبر  سپت١١، از "ستالينيسم"اختصاص داشت، يعنی روی مقايسۀ نازيسم و ) توتاليتاريسم(
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دربارۀ موضوع از پيش ناگھان، ھزاران کارشناس سر برآوردند که حقوق می گرفتند که . اختصاص يافت» تروريسم  «

مبر، جنگ عليه افغانستان و عراق، و اعالم اليحۀ ميھن  سپت١١ رسمی از عمليات تروريستی تعيين شده و برداشت

  .را توجيه کنند)  Patriot Act(دوستی 

ليه از اين پس، موضوع کمتر به مبارزه ع.  سال بعد، به مناسبت اعالم خليفه از سوی داعش، اين پديده تکرار شد١٣

گسترش تھديد تروريستی مربوط می شد و بيشتر روی دولتی تمرکز يافت که گرچه به رسميت شناخته نشده بود ولی 

  . و می بايستی از ارسال اسلحه، پول و جذب داوطلبان جلوگيری می کردند وجود داشت

پيشگيری از افراطگرائی «ستای يژی در راسازمانھای بين دولتی، ملل متحد و اتحاديۀ اروپا جملگی برای تعريف سترات

 و جون ٣٠ عمومی ملل متحد اين کارھا را در اجالس. و مبارزه عليه داعش کار عظيمی را به ثمر رساندند» خشونتبار

ھرگز » از افراطگرائی خشونتبارپيشگيری « اکنون بيم آن می رود که مبادا از ھم.  بررسی خواھد کردحوالیاول ماه 

  .ًيه سرکوب ھر گونه اعتراض انتقادی که احتماال اصليت آن را زير سؤال ببردجز توجه چيزی نباشد ب

 ١٣٧٣کميتۀ ) ٢(مرتبط به دبير کل ملل متحد است، يا ) ١(با خواندن پرونده ھائی که در دسترس ھستند، آنھائی که 

 اتحاديۀ اروپا، در مقابل ِسرويس امور خارجی) ٤(گروه تحليلی و حراست از مجازاتھا، و ) ٣(مبارزه عليه تروريسم، 

مجموعه ای سرگيجه آور قرار می گيريم که به طرح جنگی شباھتی ندارد، بلکه چيزی ست که می توانيم آن را شيوۀ 

  .بيانی صحيح و سياست پسند بناميم

اق، سوريه  ھستند استناد می کند و ھرگز نه تنھا از گزارشات عرهًملل متحد اکيدا روی منابع غربی که به دور از منطق

با وجود اين، از سوی سفرائی . و روسيه ياد نمی کند بلکه حتا از وجود چنين گزارشاتی نيز اظھار بی اطالعی می کند

مانند محمد علی الحکيم، بشار جعفری و ويتالی چورکين گزارشات متعددی به شورای امنيت تحويل داده شده است و به 

  .آزادی قابل دسترسی می باشد

ًر حد کمتری عراق از انتقال پول، اسلحه و داوطلبان جھاد طلب، روز به روز دائما گزارش داده اند، و سوريه و د

  :روسيه نيز به سھم خود پنج گزارش موضوعی منتشر کرده است 

  بازرگانی غير قانونی ھيدروکربن) ١

  استخدام داوطلبان تروريست خارجی) ٢

   عتيقهیقاچاق اشيا) ٣

  ماتارسال اسلحه و مھ) ٤

  .مواد ترکيبی برای ساخت مواد منفجرۀ دست ساز) ٥

سه دولتی که به گروه . ول شناخته استؤًمجموع اين گزارشات اطالعاتی مستقيما عربستان سعودی، قطر و ترکيه را مس

  .ھم پيمانان واشنگتن تعلق دارند ولی کل اتھامات را مردود دانسته اند

 برای برپا کردن جنگ داخلی بين شيعه ءمريکا کارکرد دارد، ابتداااياالت متحدۀ ژيک  يداعش برای چھار ھدف سترات

و سنی در عراق، سپس برای طرح تجزيۀ عراق به سه بخش فدرال، سومين ھدف مسدود کردن راه ايران به لبنان، و 

 حدس بزنيم وضعيت به شکلی ست که می توانيم. چھارمين ھدف نيز طرح سرنگون سازی جمھوری عرب سوريه است

  .ً واشنگتن آن را حتما به وجود می آورد که اگر داعش وجود نمی داشت

ًاشتباه خواھد بود اگر تصور کنيم که کنار گذاشتن گزارشات ياد شده در باال صرفا حاصل پيشداوری ضد عراقی، ضد 

.  بی اطالعی می کندِدر واقع، منابع رسمی غرب و خصوصی به شکل گسترده اظھار. سوری و ضد روسيه بوده است
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که به روزمرۀ افسران ناتو  Jane’sمريکا يا مقاالت مجلۀ ابرای مثال، پرونده ھای آژانس اطالعات دفاع اياالت متحدۀ 

  . تلقی می کنند،خود و بی ھيچ کمکی سربرآوردهه تعلق دارد، داعش رابه مثابه دولتی که خود ب

دست آمده از تالشھای ارتش عراق، ه  پيروزيھای ب"بان کی مون"قای نابينائی ملل متحد در حدی ست که دبير کل آن آ

ارتش عرب سوريه و نيروھای محور مقاومت لبنان و به ھمين گونه بسيج سنگين ارتش روسيه را به اتحاديۀ بين المللی 

  .به رھبری واشنگتن نسبت داده است

ميليون شھروند و نيم  که به بھای مرگ بيش از يک به ما اطمينان می دھد» جنگ عليه تروريسم «  سال ١٥» نتيجۀ « 

ًمستقيما به ايجاد دولت ) القاعده( و از حملۀ تروريستی نامنسجم   تروريست فرضی٩٠٠٠٠ تا ٦٥به ازای حذف 

 دولت عضو ملل متحد با وجود تمام کمک ھای بين ١٥پس از اين که به ما می گويند ! رسيده ايم) داعش( تروريستی 

شکسته شدند، بايد باور کنيم که يگ گروه جنگجوی بيسواد و بی فرھنگ به تنھائی به تشکيل دولت نائل آمده المللی  ور

  .و امنيت جھانی را تھديد می کند

بر حسب وضعيت پيش آمده به جايگاه » سازمان تروريستی تھديد کننده«القاعده به شکل بسيار زيرکانه ای از جايگاه 

ه، و حزب عدالت و توسعه در ترکيه را تأمين مالی نموده، و برای سرنگونی معمر قذافی در ارتقاء يافت» ھم پيمان  «

در سوريه انجام داده، ) به نقل از لوران فبيوس است(» کارھای خوبی «  به ناتو کمک کرده است؛ عالوه بر اين اليبي

کس نيازی نديده است که  ھيچ. ده استگرچه نامش ھنوز در فھرست ملل متحد به مثابه سازمان تروريستی به ثبت رسي

به داعش نسبت داده شده » دشمن « اھميتی ندارد، زيرا مقام . اين سير تحولی تناقض آميز را برای ما توضيح بدھد

  .است

پس . مبر و افشای  تھديد القاعده می کوشيد سپت١١ ديديم که در گسترش نظريۀ  سال گذشته جبھۀ غرب را١٥در کوران 

انتقادی که من به اين داستان ناباورانه وارد آوردم و با وجود عملياتھای تروريستی پی در پی، ديديم که رشتۀ از انتشار 

پندارھای ھمگانی اندک اندک از ھم گسيخت و به پاک سرشتی دولتھايشان ترديد پيدا کردند، و اندک اندک از برداشتھا 

عالوه . کس به داستانھای شگفت انگيز رسمی باور ندارد ر ھيچو گزارشات رسمی فاصله گرفتند تا جائی که امروز ديگ

  .ًبر اين برخی رھبران سياسی دولتی در کوبا، ايران و ونزوئال رسما اعالم کردند که ديگرفريب نمی خورند

اين بار با آگاھی به اين امر که ديدگاه ھای مخالف از سوی برخی دولت ھا مطرح شده، از جمله از سوی دو کشور 

در » تھديد داعش «  سال آينده را دربارۀ ١٥و دائمی شورای امنيت، يعنی روسيه و چين، آيا ما باز ھم بايد  عض

  روانپريشی و اکسيزوفرنی بگذرانيم؟
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