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 - 1بستر پیدایش داعش در سیاست اضالع متحدۀ امریکا :
آقای زبیگنیف برژینسکی که یک امریکائی یهودی و پولندی االصل و کارگزار عمدۀ سیاستهای بین المللی اضالع متحدۀ
امریکاست بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و یک قطبی شدن جهان ،طرح استراتیژیکی را برای خاور میانه ریخت
که بنام "خاور میان ٔه بزرگ" یاد می گردد .درین طرح قبل از همه تغییر جغرافیای منطقه و به وجود آوردن کشور های
جدید ،ریخته شده بود .یکی از ارکان این طرح این بود ،که آن عده از کشور هائیکه به صورت بالمنازع تسلیم سیاستهای
اضالع متحدۀ امریکا نمیشوند ،مخصوصا ً کشور هائی که با اتحاد شوروی سابق دوست بودند ،باید دستخوش جنگ ،نا
امنی و بحرانهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و غیره گردند .این کشور ها در سیاست خارجی اضالع متحدۀ امریکا به
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نام کشور های طاغی و سرکش و محور شرارت پنداشته شدند که عبارتند از افغانستان ،عراق ،لیبیا ،سوریه ،ایران،
فلسطین ،سومالی ،سودان و در شرق دور کوریای شمالی و در امریکای التین وینزویال ،کیوبا و غیره .بنابر مفردات
این طرح ،در کشور های مذکور (به جز از کوریای شمالی و ایران که بخاطر مالحظاتی هنوز آتش جنگ در آنجا ها
مشتعل نشده) جنگ های خانمانسوزی زیر رهبری ایاالت متحدۀ امریکا ،بریتانیا و اسرائیل به راه انداخته شد .جنگ و
ویرانیها بسیار در افغانستان ،بمباران و تجزیهٔ عراق ،پارچه شدن سودان به سودان شمالی و جنوبی ،بمباران غزه،
برانداختن قزافی از قدرت در لیبیا به عنوان "مشت نمودی از خروار" سیاستهای خانه برانداز جهان غرب و اسرائیل را
در استراتیژی "خاور میانهٔ بزرگ" ایاالت متحدۀ امریکا نشان می دهند .سیاستگزاران غرب و اسرائیل بدین باورند که
برای برانداختن ایران قبل از همه متحدین ایران یعنی سوریه و حزب هللا را از میان برداشت .ازینرو بود که جنگهای
داخلی را در عراق و سوریه به کمک مالی کشور های مرتجع عرب مانند عربستان سعودی ،قطر ،امارات متحدۀ عربی،
کویت و غیره به راه انداخته ،جنبش اصیل مردم سوریه و عراق را بر ضد حافظ االسد و نوری المالکی منحرف ساخته،
آنرا به جنگ شیعه و سنی استحاله نمودند .یکی از آله های این جنگ ایجاد جبهات مختلف اسالمی در سوریه بود مانند
جبهه النصره ،ارتش آزاد سوریه ،القاعده و غیره .اکثریت این تشکالت پسانتر زیر نظارت غربیها و اسرائیل در "دولت
اسالمی عراق و شام" (داعش) ادغام گردیدند .داعش در سالهای  2003و  2004در عراق نطفه گزاری شد (التوحید
و الجهاد) که در آغاز خود را جزء القاعده می دانستند .الکن در سال  2013خود را از القاعده جدا کرده با کمک های
مالی کشور های عربی حوزۀ خلیج فارس زیر نظر اضالع متحدۀ امریکا ،بریتانیا ،اسرائیل و ترکیه و بعضی از کشور
های غربی به حیث یک حزب منسجم و مسلح در عراق و سوریه عرض وجود نمود .هدف عمدۀ داعش برانداختن حافظ
االسد از قدرت بود که با خواست غربیها و اسرائیل و ترکیه کامالً همخوانی داشت و به شکل جنگ مذهبی سنیان بر
ضد شیعیان و سایر مذاهب راه اندازی شد.
 - 2توسعه و تکامل داعش :
داعش که پسانتر به "دولت اسالمی" تغییر نام داد در  29جون سال  2014خود را به حیث خالفت اسالمی اعالن کرد.
مرکز این خالفت در شهر رقه در سوریه تأسیس شد و ابوبکر البغدادی به حیث خلیفهٔ مسلمانان اعالن گردید .خلیفه دو
معاون داشت که یکی آن مسوؤل امور سوریه بوده و نامش ادنان السوایدی (ابو علی االنباری) می باشد .دومی مسؤول
امور عراق بود که فضل الحیالی (ابو مسلم الترکمنی) نام داشت .مناطق تحت نفوذ داعش در سوریه به پنج و در عراق
به هفت والیت تقسیم گردیده بود .تشکیل دولت داعش به شیوۀ شورائی بنا یافته بود که در آن شورا های رهبری ،حقوقی،
امنیتی ،کمک برای پیکارجویان ،نظامی ،استخباراتی ،رسانه ها و شورای مالی وجود داشت .داعش در ماه جون سال
 2014شهر موصل عراق را تصرف کرده و ساحات وسیعی را در سوریه و عراق تحت کنترول خود آورده بود که
وسعت مجموعی آنها برابر به مساحت بریتانیا ( )1می رسید .داعش در این مناطق آثار تاریخی چندین هزار سالۀ این
کشور ها را که میراث فرهنگی بشریت پنداشته می شد ،تخریب کرد .جالبتر آنکه مناطق نفت و گاز خیز سوریه و عراق
بدست داعش افتیده بود که برای کشور های غربی حائز اهمیت بسیار است.
سازمانها و نهاد های متعدد اخوانی و تروریستی به داعش بیعت نموده بودند و عده ای از آنها مخصوصا ً در سوریه و
عراق به آن مدغم شده اند .جریان بیعت دهی به داعش که دیر دوام داشت ،نه تنها در کشور های عربی و اسالمی
صورت گرفت ،بلکه از افریقا تا حوزۀ جنوب شرق آسیا را در نوردید .عالوه برین سازمانها و نهاد های متعددی از
اکثری کشور های اروپائی ،امریکا و آسترالیا نیز به داعش پیوسته بودند .مضاف برین از کشور های اخیرالذکر هزاران
نفر اعم از مسلمان و اتباع اصلی و مسلمان شدۀ این کشور ها در سوریه و عراق به جبهات جنگ زیر رهبری داعش
شتافته بودند .سلسل ٔه این بیعت کردن ها به داعش به پاکستان ،هند و افغانستان نیز رسیده بود .چنانکه در افغانستان بخش
هائی از القاعده ،گروه حقانی ،حلقاتی از حزب اسالمی گلبدین و طالبان نیز به داعش بیعت کرده بوند .به گفت ٔه سیاستمدار
المانی آقای یورگن تودنهوفر ( )1که از شهر رقه در سوریه و موصل در عراق که تحت کنترل همین گروه بود ،دیدن
کرده "این گروه قوی تر ،بی رحم تر و سخت جان تر از آنچیزی است که او تصور می کرد" .آقای تودنهوفر ( )1گفته
" :پیروان داعش انگیزه بسیار زیادی دارند و از رفتار بی رحمانه گروه حمایت می کنند" .آقای تودنهوفر ( )1کودکانی
را دیده که برای "خلیفه" سالح به دست گرفته بودند و با نیروهایی که از سراسر جهان از جمله بریتانیا ،امریکا ،سوئد
و ترینیداد و توباگو اجیر شده بودند ،برخورده است .آقای تودنهوفر ( )1گفته  " :او از اشتیاق آنها به بی رحمی و همچنین
آرزوی آنها برای "پاکسازی مذهبی" و جهان گشایی متحیر شده" .دامن ٔه توسع ٔه داعش زمانی از شمال افریقا تا جنوب آسیا
در فلیپین و اندونیزیا می رسید و هواخواهان آن از اروپا تا امریکا و حتی تا آسترالیا خودنمائی می کردند .از نظر مالی
داعش پول های گزافی را از کشور های عربی حوزۀ خلیج فارس دریافت می کرد و بر منابع نفت و گاز سوریه و عراق
سلطه داشت.
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 - 3داعش زیر نظر جهان غرب ،اسرائیل و ترکیه :
افشاگری جدید ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره رهبر داعش حاکی از آنست که رهبر گروه
تروریستی داعش برای یک سال زیر نظر آموزش نظامی متمرکز موساد (سازمان جاسوسی اسرائیل) قرار داشته (.)2
همچنان منبع خبری امریکایی  Veterans Todayگزارش داد که ابو بکر البغدادی رهبر تروریست های داعش که
خود را خلیفه نامیده ،یهودی زاده ایست که در سازمان موساد آموزش دیده .به گزارش "وترنز تودی" نام واقعی رهبر
داعش که خود را ابوبکر البغدادی نامیده ،در اصل "سیمون الیوت" یا "الیوت شیمون" ( Simon Elliotیا Elliot
 )Shimonبوده و از پدر و مادری یهودی زاده شده .به نوشتۀ این منبع خبری امریکائی ،الیوت به خدمت موساد در
آمده و دوره های جاسوسی و جنگ های روانی علیه اعراب و جوامع اسالمی را آموزش دیده است .به نوشته "وترنز
تودی" ،ابوبکر البغدادی با نام مستعار "ابراهیم بن عواد بن ابراهیم البدری" به عنوان یک جاسوس صهیونیست مسؤول
پیاده سازی سناریوی موساد بود .طرح موساد ،جذب افراد نظامی و غیر نظامی به داعش در کشورهایی است که از آنها
به عنوان تهدیدی علیه اسرائیل یاد شده تا با ایجاد آشوب و ویرانی ،امکان سلطۀ اسرائیل بر منطقه خاورمیانه و برپایی
طرح اسرائیل بزرگ را فراهم سازد .طبق دالیل و شواهد ارائه شده از طرف ادوارد اسنودن افشاگر امریکائی ابوبکر
البغدادی واقعی (دو ابوبکر البغدادی وجود داشت) در سال  2006در عراق کشته شده ( .)3به گزارش منبع خبری
"گلوبال ریسرچ" ( )3ادوارد اسنودن فاش کرد که سازمانهای اطالعاتی امریکا ،انگلیس و اسرائیل با همکاری یکدیگر
گروه داعش را تشکیل دادند .اسنودن گفت سرویسهای اطالعاتی این سه کشور ،با استفاده از استراتژی که از آن با نام
"النه زنبور سرخ" یاد میشود ،این سازمان تروریستی را تأسیس کردند تا قادر باشند تمامی افراط گرایان جهان را در
یک جا جمع کنند .اسناد آژانس امنیت ملی امریکا ( )3به پیاده سازی اخیر استراتژی "النه زنبور سرخ" ،با تشکیل
شعارهای اسالمی و مذهبی و با هدف حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی اسرائیل اشاره دارد .بر اساس اسنادی که
اسنودن منتشر کرده ( ،) 3تنها راه حل برای حمایت و پشتیبانی از کشور اسرائیل" ،تشکیل یک دشمن در نزدیکی
مرزهای آنست" .بر اساس اسنادی که منتشر شده" ،ابوبکر البغدادی" ،رهبر داعش آموزشهای نظامی متمرکزی را
برای حدود یک سال نزد موساد داشته و در کنار آن نیز دوره های الهیات و فن بیان نیز داشته است .البغدادی شکست
و نابودی استحکامات نظامی و امنیتی کشورهایی است که برای امنیت اسرائیل تهدید محسوب میشوند تا زمینه توسعه
سلطۀ اسرائیل و تشکیل اسرائیل بزرگ فراهم شود (.)4
بدین ترتیب به اثبات می رسد که داعش مولود همکاریهای سازمانهای جاسوسی اضالع متحدۀ امریکا ،بریتانیا ،اسرائیل
و ترکیه میباشد ( 5و  .)6همچنین خانم هیالری کلنتون اذعان کرد " :داعش را خود مان ساختیم" .به گزارش ایسنا ،به
نوشته روزنامه االهرام ،هیالری کلینتون ،وزیر خارجه سابق امریکا در کتاب خاطرات خود که در امریکا چاپ شد،
نوشته :ما وارد جنگ عراق ،لیبی و سوریه شدیم و همه چیز بر وفق مراد و بسیار خوب بود .اما ناگهان انقالب مصر
در  30جون  2012رخ داد و همه چیز در ظرف  72ساعت تغییر کرد .هیالری کلینتون در ادامه آورده است " :من
به  112کشور جهان سفر کرده بودم و با برخی از دوستان این توافق حاصل شد تا به محض اعالم تأسیس داعش این
گروه به رسمیت شناخته شود .اما ناگهان همه چیز فروپاشید .توافق شده بود تا داعش در روز  5جوالی  2013اعالم
شود و ما منتظر اعالم تأسیس آن بودیم تا ما و اروپا هرچه سریعتر آن را به رسمیت بشناسیم ".این مقام سابق امریکا
خاطرنشان کرده " :همه چیز در مقابل ما بدون هشدار قبلی فرو ریخت .اقدام هولناکی رخ داد .ما به توسل به زور فکر
کردیم .اما ارتش مصر ،سوریه یا لیبی نیست .ارتش مصر بسیار قدرتمند است و مردم مصر هیچگاه ارتش خود را تنها
نمی گذارند .زمانی که ما با کشتیهای امریکایی به سمت اسکندریه رفتیم از سوی گروهی از زیردریایی های بسیار جدید
با نام "گرگ های دریا" زیر نظر گرفته شدیم .این زیردریایی ها به جدیدترین سالح ها و تجهیزات رهگیری مجهز
بودند .زمانی که تالش کردیم به دریای سرخ نزدیک شویم با جنگنده های قدیمی میگ  21روسیه غافلگیر شدیم .اما
مسأله عجیب تر این بود که رادارها نتوانستند بفهمند این جنگنده ها از کجا آمدند و به کجا رفتند" .کلینتون در ادامه نوشته
است " :ما ترجیح دادیم برگردیم .حمایت و پشتیبانی مردم مصر از ارتش بیشتر شده بود .چین و روسیه نیز مخالفت خود
را با این اوضاع اعالم کردند و کشتیها بازگردانده شدند .هنوز هم نمی دانیم که چگونه با مصر و ارتش آن تعامل و
برخورد داشته باشیم .اگر علیه مصر متوسل به قدرت می شدیم شکست می خوردیم و اگر مصر را رها می کردیم چیز
مهمی را از دست می دادیم .مصر قلب جهان عرب و جهان اسالم است و ما تالش داشتیم تا از طریق اخوان المسلمین
و از طریق داعش این کشور را تحت کنترل درآورده و آن را تقسیم کنیم .و پس از آن به کشورهای حوزه خلیج فارس
برویم .کویت اولین کشوری بود که از طریق دوستان ما در آنجا آماده بود و سپس عربستان و بعد از آن امارات و بحرین
و عمان مد نظر ما بودند و پس از آن منطقه عربی کامال تقسیم می شد و به صورت کامل آن را تحت کنترل در می
آوردیم .ما منابع نفت و گذرگاه های آبی را تحت تصرف خود درمی آوردیم .اگر برخی از اختالفات میان آنها وجود
داشت اوضاع تغییر می کرد.
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 - 4سیاستهای داعش :
داعش قبل از همه به اشاع ٔه سیاستهای ترس و خوف پرداخته به قتل های دسته جمعی ،زنده بگور کردنها ،سر بریدنها،
سنگسار کردنها ،گروگان گرفتنها ،شکنجه کردن ها و غیره دست زده است .افراد داعش به زنان و کودکان تجاوز کرده
به گرفتن کنیز و غالم مبادرت کرده و شریعت را تطبیق می کنند که بر مبنای آن با ترقی و پیشرفت مخالفت صورت
گرفته و اسارت زنان و حجاب اسالمی و غیره به جا می شوند .آقای تودنهوفر ( )1نوشته " :به جنگجویان یادآوری
کردم که بیشتر سوره های قرآن با "به نام خداوند بخشندۀ مهربان" شروع می شود .از آنها پرسیدم" :پس کجاست بخشایش؟
هیچ وقت پاسخ درستی نگرفتم" .آقای تودنهوفر ( )1بعد از بازگشت به مونیخ به بی بی سی گفت" :آنها بی رحم ترین و
خطرناک ترین دشمنی هستند که تابحال در زندگی ام دیده ام".
 - 5جنگ زرگری جهان غرب بر ضد داعش :
کشور های غربی زیر فشار اذهان جهان ،مخصوصا ً مردمان کشور های غربی ،از ماه سپتامبر  2014حمله هوایی به
مواضع داعش را آغاز کردند .درین حمالت عالوه بر اضالع متحدۀ امریکا ،بریتانیا و فرانسه کشور های عربی مانند
عربستان سعودی ،امارات متحدۀ عربی ،قطر و اردن نیز شرکت دارند .این حمالت که نمایشی اند تا دو سال بر وضعیت
نظامی داعش اثری نگذاشته بودند .تا جائیکه در اخبار شنیده می شد ،این عملیات بیشتر متوجه زیر ساخت های افتصادی
سوریه بودند  ،مانند تأسیسات نفت و گاز ،تصفیه خانه های نفت ،فابریکات ،راههای مواصالتی و غیره .اینها اهداف
اصلی جنگ بر ضد مردم سوریه را تشکیل می دادند که خواست اسرائیل و جهان غرب بود .بار ها بر جبهات داعش
آگاهانه سالح و مهمات انداخته شده و آنگاه نظامیان غربی ادعا کرده اند ،که گویا این عمل اشتباهی صورت گرفته است.
در ماه اگست سال  2014وقتی تروریست های داعش بر موصل حمله کردند ،دهها هزار نظامی عراقی به فرمان
امریکائیها که حاکمان اصلی اردوی عراق اند ،نه تنها در برابر دو هزار نظامی داعش مقاومت نکردند ،بلکه تمامی
سالحهای مدرن امریکائی را که ارتش عراق با آن مسلح شده بود ،در اختیار داعش قرار دادند .داعش با بدست آوردن
این سالحهای مدرن مناطق بیشتری را در سوریه و عراق زیر سلط ٔه خود درآورد .اگر منظور غربیها و اسرائیل براستی
نابودی داعش میبود ،در ظرف دو ،سه سال بمباران ،داعش از پا در می آمد .مگر سقوط حکومت صدام حسین و معمر
القزافی که نیروی عظیم نظامی در اختیار داشتند ،صرف چند هفت ٔه محدود دوام نکرد؟ لذا واضح می گردد که جنگ
جهان غرب و اسرائیل بر ضد داعش صرف شکل نمایشی داشته و منظور آن نابودی سوریه بود .بر اثر این جنگی که
غربیها ،اسرائیل ،ترکیه و کشور های مرتجع عرب براه انداخته اند ،نه تنها کشور معمور و آباد سوریه را با هزاران
آثار و آبدات تاریخی آن ویران کردند ،بلکه صد ها هزار انسان بیگناه را به کام مرگ فرستاده و میلیونهای دگر را به
مهاجرت واداشته اند.
از سوي دیگر کارشناسان معتقدند که ائتالف بینالمللی شکل گرفته علیه داعش توسط کسانی صورت گرفته که تجهیزکننده
و حامی مالی سیاسی و اطالعاتی داعش نیز هستند ( )8و اگر دغدغۀ برخی کشورها مبارزه با داعش است ،باید جلو
اعزام نیرو و ارسال سالح را به تروریست های داعش می گرفتند که با این کار مطمئنا ً داعش از بین میرفت .آنها می
گویند که هدف امریکا از ائتالف بین المللی علیه داعش این است که بازی سالهای گذشته علیه سوریه را ادامه دهد تا
بتواند ناامنی را در منطقه گسترش دهد و برنامه شکست خورده علیه دولت بشار االسد در سوریه را به اتمام برساند.
ضمن اینکه به نظر میرسد که هدف امریکا از مبارزه با داعش جبران شکست در سوریه است .بسیاری از کارشناسان
مسائل خاور میانه نسبت به تشکیل ائتالف بین المللی علیه داعش ابراز بدبینی کرده و آن را تالشی برای تجزیه عراق و
یا سرنگونی دولت سوریه می دانستند (.)8
اشتراک انگلیسها در ائتالف ضد داعش بخاطر باز کردن جای پای بیشتر در شرق میانه بود ،چنانکه انگلیسها به همین
بهانه در بحرین پایگاه بزرگ نظامی اعمار کردند .البته نقش اصلی پایگاه بریتانیا در بحرین بیشتر تعلیم نظامی شبه
نظامیان مخالف بشار اال سد یعنی داعش است تا هم از زحمت و هم از رسوائی عربستان سعودی و اردن در این زمینه
کاسته شود ( .) 8بنابراین به نظر میرسد که مخالفان دولت سوریه از این پس به دست نیروهای نظامی انگلیس آموزش
خواهند دید .نا گفته نماند که ترکیه برای سر کوب کرد ها و برای جلوگیری از وحدت آنها داعش را کمک های نظامی
4

و اقتصادی فراوان کرد .اردوغان تغییر نظام سوریه را بار دیگر مطرح کرده و در واقع این همان هدفی است که امریکا
با ادعای مقابله با داعش ،پیگیری می کند .یک هدف دیگر ائتالف نیز فاصله انداختن بین دولت سوریه و مناطق کردنشین
و تالش برای جدا کردن این مناطق است ،همان کاری که در گذشته به بهانه این که کردها را از خطر صدام حسین
محافظت می کنند ،انجام داده و اقلیم کردستان را به وجود آوردند ( .)9از این طریق آنها می خواهند برای کردها یک
دهلیز به بحیرۀ مدیترانه گشوده ،نفت کردستان را به بازارهای جهانی بفروشند.
در آن زمان هیچ یک از  60کشور شرکت کننده در ائتالف ضد داعش ،تمایلی برای شرکت در تهاجم زمینی علیه این
گروه تروریستی نشان ندادند .دوازده کشور ائتالف در بمباران سوریه و عراق دخیل بودند .در سال  2019وقتی تاریخ
مصرف کرد ها نزد ایاالت متحدۀ امریکا تیر شد ،آنگاه آنها را که دوست ایاالت متحده بودند و بر ضد دولت سوریه و
ترکیه جنگ می کردند ،به حال شان رها کرد .آنگاه نوبت دولت ترکیه رسیده بود تا کردها را قلع و قم نماید .و این
درسی بود بزرگ برای نهضتهای آزادیخواهی در جهان مبنی بر اینکه ایاالت متحده دوستان و دشمنان دائمی نداشته،
بلکه منافع دائمی دارد .از همینروست که با فرزند عاق کردۀ خود که گلبدین حکمتیار باشد ،در سال  2017از نو طرح
دوستی ریخت و طالبان را که بر ضد آنها بر افغانستان لشکر گسیل کرده بود ،در سال  2020و در فرجام کار دوباره
در آغوش کشید.
 - 6ورود فدراسیون روسیه در جنگ سوریه :
فدراسیون روسیه که از توطئه های جهان غرب به سرکردگی ایاالت متحدۀ امریکا و بریتانیا در عراق ،لیبیا و سوریه
درس آموخته بود ،در سال  2015به کمک دولت سوریه وارد کارزار جنگ درین کشور گردید .فدراسیون روسیه از
دهها سال قبل در شهر طرتوس سوریه یک پایگاه نظامی بحری دارد که در گام نخست به استحکامات بیشتر آن پرداخت.
بعدا ً با اسلح ٔه مدرن و طیارات جنگنده که حیرت جهان غرب را بر انگیخت ،به میدانهای نبرد شتافت .با ورود فدراسیون
روسیه درین جنگ ،مقاومت داعش و باقی سازمانهای تروریستی چون سد ریگی از هم پاشید و اوضاع جنگی از اساس
دگرگون شد .شکستهای پیهم داعش و سازمانهای تروریستی باعث آن گردید تا کشور های غربی و کشور های مرتجع
عرب کمکهای مالی و تسلیحاتی خود را به داعش و سایر سازمانهای تروریستی افزایش داده و جنگ زرگری خود را
که از طریق ائتالف بین المللی راه اندازی کرده بودند ،مالیمتر ساخته و حتی توقف دهند .الکن فدراسیون روسیه و
دولت سوریه به صورت منظم و منسجم بر ضد داعش و گروههای تروریستی ،جنگ را شدت بخشیدند .سر انجام در
پایان سال  2017شهر ر قه سقوط کرد .آنگاه اضالع متحدۀ امریکا و یارانش هزاران داعشی را به سایر نقاط سوریه
انتقال دادند تا بر ضد دولت سوریه جنگ را دوام دهند.
همین اکنون یعنی در ماه مارچ  2020هزاران داعشی در ایالت ادلیب سوریه مستقر اند و آن حوالی را در تصرف
دارند و هنوز هم از جانب دولتهای عربی خلیج فارس ،ترکیه و جهان غرب کمک مالی و تسلیحاتی می شوند .امریکایها،
انگلیسها و اسرائیلی ها رهبر این گروه ابوبکر البغدادی و اعضای بلند پایهٔ این گروه را پنهان کردند و تا حال دقیق افشاء
نکرده اند که آنها کجا اند .ظاهرا ً او را در بمبارانی کشته اند ،الکن بر جهانیان معلوم اند که اعضای گروه داعش و باقی
تروریستان برای تأمین اهداف جدید جهان غرب به سایر کشور ها مانند پاکستان ،افغانستان ،ایران ،کشور های آسیای
میانه ،چیچین و غیره جاها فرستاده شده اند.

 -7خطر داعشی شدن افغانستان :
جهان غرب به سرکردگی ایاالت متحدۀ امریکا و بریتانیا دو رقیب بزرگ اقتصادی و نظامی دارند که عبارتند از چین
و فدراسیون روسیه می باشند .لذا برای نا آرام ساختن و تجزی ٔه این کشور ها ،جهان غرب صدور تروریزم و گروههای
تروریستی به این دو کشور را ضرور می دانند .الکن ازینکه چین و فدراسیون روسیه این خطر را درک کرده اند،
راههای نفوذ این گروههای تروریستی را بسته اند .چون افغانستان یک کشور بی در و بی دروازه و اشغال شده است،
لذا آسانترین راه صدور تروریزم به چین و فدراسیون روسیه از طریق افغانستان می باشد .از همین جهت بود که بعد از
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فروپاشی داعش در سوریه ،اضالع متحدۀ امریکا و شرکایش تعداد زیادی از اعضای گروه داعش را از طریق پاکستان
به افغانستان سرازیر کرده و جنگ را از جنوب به شمال کشور انتقال دادند.
بنا بر آنچه در مورد بستر رشد داعش در باال اشاره شد ،امکانات شیوع این مرض مهلک در افغانستان زیاد وجود دارد.
از یک جانب ستیزه های قومی ،زبانی ،مذهبی و گروهی شدت حاصل نموده که زمین ٔه بروز این مرض مهلک را مساعد
ساخته .از جانب دگر جنگ های دهشت افگنان ٔه طالبان و همپالگان شان که به صورت اکثری از مردم بی گناه بر اثر
انفجار بمب های کنار جاده ای و عملیات انتحاری قربانی می گیرد ،نا امنی را ازدیاد بخشیده و ترس و رعب خلق کرده.
منظور ازین بمبگذاریهای کورکورانه تالشیست که با ایجاد سر وصدا زمین ٔه فشار و معامله را برای رسیدن به قدرت
مساعد بسازد .از سوی دگر دولت افغانستان آبستن حاد شدن بیشتر این ستیزه ها میباشد ،مخصوصا ً که تیم انتخاباتی ثبات
و همگرائی مذاکرات بی قید و شرط را با طالبان خواهان است .این دولت که زیر فشار اضالع متحدۀ امریکا به میان
آمده ناچار گردیده که عده ای از طالبان را که با داعش روابط عمیق دارند ،در حکومت جابجا نماید .مذاکرات و معامل ٔه
علنی با طالبان که نقاب دموکراسی خواهی ،دفاع از حقوق بشر و حقوق زن را از اساس دریده است ،دیریست که در
جاههای مختلف در جریان بود و سر انجام در ماه مارچ  2020در قطر بین طالبان و دولت ایاالت متحدۀ امریکا به
امضاء رسید.
مضاف برین وزارت دفاع امریکا گفته بود که پس از دومین روز سال  ،2015مالعمر رهبر گروه طالبان و سایر
اعضای این گروه ،هدف جنگ آمریکا نخواهند بود ،مگر اینکه آنها تهدید مستقیمی علیه امنیت آمریکا محسوب شوند
( .)7ازین رهگذر است که این سؤال به مثاب ٔه حق واجب ،حتی برای فریب خوردگان سیاستهای امریکا مطرح می گردد
که پس از این همه جنایت و کشتار مردم در نزده سال گذشته زیر نام مبارزه علیه تروریزم و طالبان برای چه بود؟ از
سوی دیگر آمادگی طالبان برای شرکت در دستگاه قدرت دولت پوشالی و هم پیمانی با دوست سابق (امریکا) ماهیت
ارتجاعی حرکت طالبی را بار دیگر به نمایش میگذارد و مرام آنها را مبنی به رسیدن بقدرت به هر قیمتی ،شعار های
گویا ضد تجاوز و ضد بیگانه بودن شان را بیرنگ و بی معنی می سازد .بدینگونه یک واقیعت تاریخی بار دیگر تکرار
میشود که امپریالیسم و ارتجاع در همبستگی و همدلی بسر میبرند و پرخاشهای گاهگاه شان شکر رنجی هائیست که بعداً
در میز مذاکرات معامل ٔه قدرت حل می شوند .و این درسی است آموزنده برای آنانی که بر این خیال باطل هستند که گویا
تجاوز امریکا ،بنیادگرائی و ارتجاع را در افغانستان ضربت میزند.
از توضیحات باال روشن می گردد که هیاهوی مذاکره با طالبان چه با اضالع متحدۀ امریکا و یا با دولت افغانستان باشد،
اگر از یک جانب درماندگی متجاوزان ناتو را به نمایش گذاشته ،از جانب دگر مجداً از وابستگی عمیق طالبان با
استعمارگران پرده بر می دارد .با اشتراک طالبان در دولت به اصطالح "فراگیر" زمینهٔ رشد افراط گرائی و جنگ های
مذهبی که سر رشتهٔ آن بدست امریکا ،بریتانیا و اسرئیل است ،از طریق داعش راه اندازی می شود .داعش همین اکنون
مصرو ف آرایش قوای خود در پاکستان ،هند و افغانستان است .جوانه های این غدۀ سرطانی قبالً در مناطق ننگرهار،
بدخشان ،فاریاب ،جوزجان و بسی مناطق دگر سر بر آورده اند تا از طریق شمال افغانستان به مناطق امن آسیای میانه
ریشه بدوانند .موجودیت هزاران مدرسهٔ دینی در افغانستان و حلقات طالبی و داعشی در درون ارکان دولت افغانستان
پروسهٔ داعشی ساختن افغانستان را سهولت خواهد بخشید.
داعش در ننگرهار دارای یک استیشن رادیوئی بوده و از طریق آن به جلب و جذب افراد می پردازد ،خصوصا ً که بعد
از مرگ مال اختر منصور رهبر گروه طالبان ،عده ای از اعضای این گروه ،به شمول افرادی از حزب اسالمی گلبدین
به داعش رو آورده اند .داعش در افغانستان اوضاع را تیره تر ساخته و مال و منال مردم را به تاراج میبرد چور و
چپاول می کند ،مردم را به گروگان میگیرد و جنایات متداوم را مرتکب میشود ،چنانچه ننگرهار محلی برای جنایت
داعشیان تبدیل شده که به نام اسالم مردم را میکشند ،زنان و دختران جوان را به اسارت میگیرند و از خود زندانهایی
دارند که افراد ربوده شده را در آنجا نگهداری نموده و بعدا ً اعدام می کنند.
سفارت امریکا در کابل ساالنه میلیونها دالر را برای تبلیغ و تقویت بنیادگرایان اسالمی به مصرف میرساند و حتی
مصرف دسترخوان شورای علمای اسالمی افغانستان را میپردازد .همچنین اعمار هزاران مسجد دهها تلویزیون ،رادیو،
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پوهنتونها و انجمنهای اسالمی و جامعه مدنی در خدمت امپریالیست ها قرار دارد که در همه آنها تروریستهای اسالمی
نفوذ دارند.
حزب اسالمی گلبدین اولین سازمان در افغانستان است که حمایت خود را از گروه تروریستی داعش اعالم داشته است و
در همین مدت هیچگاهی حزب اسالمی زیر ضربات قوای امریکائی و ناتو قرار نگرفته .از جانب دیگر افراد حزب
اسالمی در پستهای مهم دولتی تا سطح معاون ریاست اجرائیه تعیین شده بودند .اعالمیه حکمتیار در حمایت از داعش و
طالب بدون مشوره امریکا صورت نگرفته .حزب اسالمی و سایر گروههای جهادی سالها از پول سی ای ای تغذیه نموده
و برای اهداف آن سازمان کار کرده و در خدمت شان قرار دارد .حکمتیار در منازعات داخلی افغانستان یکی از خائنترین
و شریر ترین اخوانیها در افغانستان است که بجز کشتن و ویران کردن کار دیگری ندارد.
فعالیتهای تروریستی داعش تنها در ننگرهار محدود نمانده ،بلکه در بلخ ،بدخشان ،هرات ،کابل و غیره جاها رسیده که
با حمله به شیعیان جنگ مذهبی را دامن زده ،دهشت افگنی و خشونت را اعمال می کند .چنانکه داعش با حمله باالی
مظاهره کنندگان جنبش روشنایی باعث قتل  ۹۵نفر و زخمی شدن  ۴۱۳تن شد .همچنان حمالت این گروه تروریستی
باالی عزاداران محرم در کارته سخی ،شهر مزار شریف و به آتش کشیدن خانه های مسکونی در ولسوالی پچیراگام
ننگرهار و قتل عام عد ه ای از ساکنان والیت غور و بدخشان و حمالت متعدد دگر در کابل ،فاریاب ،جوزجان و بسی
نقاط دگر مملکت صد ها نفر را به کام مرگ فرستاده و صد های دگر را زخمی کرد .آخرین حملۀ وحشیانۀ این گروه
تروریستی بر عبادتگاه اهل هنود و سیکهای افغانستان بود که به تاریخ  25مارچ  2020در شهر کابل روی داد که بر
اثر آن  25نفر کشته و  8نفر زخمی شدند (به لینک ذیل مراجعه کنید).
https://www.youtube.com/watch?v=5fjzzgzZJns
 - 8مبارزه بر ضد تروریستان اسالمی :
از دید ایدیولوژیک و سیاسی تا زمانیکه دین و مذهب به عنوان افزار رسیدن به قدرت سیاسی در میان جوامع مسلمانان
و کشور های اسالمی مورد استفاده ابزاری قرار دا شته باشد ،گروههای مثل داعش و القاعده ،طالب و احزاب اسالمی
و تنظیمی حضور و دوام خواهند داشت .هیوالی تروریزم سازمان یافته تنها از راه جنگ مهار نخواهد شد ،بلکه بواسطه
کار دوامدار و آگاهی دهنده سیاسی ،فرهنگی و برنامه های سازنده تربیتی در میان جوانان ریشه های زهر آگین ترور
و وحشت را میتوان خشکاند و از این طریق جلو پیشرفت تروریزم و بنیادگرایی افراطی را گرفت .امروز اگر جلو
تروریزم و بنیادگرایی گرفته نشود ،افغانستان به مثل سوریه و عراق در آتش جنگ های تحمیلی و تروریزم خواهد
سوخت.
اکنون جامعه در وضعیت حساس و بدی قرار دارد و همه به باز نگری و باز سازی نیازمند اند .در حال حاضر دانشمندان
و دین شناسان و سیاستمداران که از افکار متحجر و اعمال وکردار زشت طالبانی و داعشی به دور اند و همه کسانیکه
به ارزش های دینی و فرهنگی خود باور دارند ،مسؤولیت وجدانی دارند تا دست بدست هم داده و جلو تبلیغات و فعالیت
های بنیادگرایی اف راطی و مال ها را بگیرند .بخاطر اینکه همین تبلیغات زهرآگین شان باعث بوجود آمدن بستر گرم
سرباز گیری از میان جوانان و مردم عوام را فراهم نموده و به وسیله آن زمینه های فعالیت های وحشیانه تروریستی و
دهشت افگنی را در کشور مساعد میسازد .این احزاب تروریستی اعم از داعش ،طالب ،تنظیمهای اسالمی یک وجه
مشترک دارند و آن تطبیق شریعت است .و این شریعت آنها به جز از کشتار ،خشونت ،ظلم ،زورگوئی ،سنگسار ،دست
بریدن ،اختناق ،ترس و رعب ،چور و چپاول چیز دیگری نیست .ضمن اینکه همۀ اینها نوکر ارباب خارجی اند .کافیست
بر این مثال بسنده کنم که طالبان با کفار یعنی یهود و نصارا در قطر قرداد صلح می بندند و هم میهنان و همکیشان خود
را در افغانستان سر می برند و این یک نمود کامل از اسالم این شرمساران تاریخ است.
ازینرو از تمامی افراد دلسوز افغانستان تقاضا می گردد تا در مبارزه بر ضد طاعون داعش و طالب و سائر گروههای
تروریستی اسالمی متحد شده و بر ضد آن مبارزه نمایند .انتظار صلح از جناحهای جنگ افروز خیال باطلی بیش نبوده
و این توطئه از همان آغازش به شکست محکوم می باشد.
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)1(

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/12/141223_u04_isis_brutal
ISIS Leader Abu Bakr Al Baghdadi Trained by Israeli Mossad, NSA Documents )2(
Reveal
http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-trained-by-israelimossad-nsa-documents-reveal/5391593
FORMER CIA AGENT: “THE ISIS LEADER ABU BAKR AL BAGHDADI WAS )3(
TRAINED BY THE ISRAELI MOSSAD”
http://moroccantimes.com/2014/07/nsa-documents-reveal-isis-leaderabu-bakr-albaghdadi-trained-israeli-mossad/
The Snowden Hoax How a Lie Traveled Around the World Before the Truth Could )4(
Get Its Boots On. http://snowdenhoax.blogspot.com/
Snowden: "NSA DOC REVEALS ISIS LEADER AL-BAGHDADI IS U.S., BRITISH )5(
AND ISRAELI INTELLIGENCE ASSET"
http://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/2j0unr/edward_snowden_nsa_doc
_reveals_isis_leader/
)6(
NSA Doc Reveals ISIS Leader Al-Baghdadi is U.S., British and Israeli Intelligence
Asse!
https://socioecohistory.wordpress.com/2014/07/21/nsa-doc-reveals-isis-leader-albaghdadi-is-u-s-british-and-israeli-intelligence-asset
) امریکا در سال آینده میالدی ممکن است از تعقیب طالبان دست بردارد7(
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/12/141222_fm_us_may_not_targ
et_talibans_next_year
چرا ائتالف بین المللي علیه داعش موفق نشده است؟
)8(
http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_C
ontents_I_News&r=1513839
 هدف ترکیه ساقط کردن نظام سوریه است/تاثیر واکنش متحدان سوریه در تصمیم ناتو
http://www.mehrnews.com/news/2383414/
برای دریافت حقایقی در مورد القاعده و داعش و نقش اضالع متحدۀ امریکا و بریتانیا به کمک اسرائیل در به وجود
.آوردن آنها به ویدیو های ذیل توجه نمائید
https://www.youtube.com/watch?v=U5B8pDeskts
https://www.youtube.com/watch?v=h9Wsb4qBckU
https://www.youtube.com/watch?v=5fjzzgzZJns
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