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داعش و چرایی حمله نظامی آمریکا 
ظه��ور داع��ش ب��ه عن��وان ی��ک 
پدی��ده جدید تروریس��تی در منطقه 
محصول مش��ترک آمری��کا، رژیم 
عربستان،  انگلیس،  صهیونیس��تی، 
قطر و ترکیه اس��ت. رهبر این گروه، 
ابوبک��ر البغدادی، به مدت دو س��ال 
در فلسطین اشغالی زیر نظر افسران 
موساد و سازمان سیا آموزش دیده و 

قصد دارد سیاست های صهیون آمریکائی را در خاورمیانه عملیاتی کند.
اساسا، پدیده شکل گیری داعش در سال 2011 با آغاز بحران سوریه به 
عنوان یک راهبرد جدید آمریکا برای نا امن س��اختن منطقه و سرنگونی 
دولت سوریه مطرح شد. عالوه براین، حضور پررنگ غرب، اعراب و ترکیه 

در حمایت از این گروه را می توان اینگونه عنوان کرد:
عربستان وقطر - عامل اصلی شکل گیری داعش، بندر بن سلطان، 
رئیس سابق س��ازمان اطالعات عربستان سعودی، بود که نیروهای زیر 
مجموعه داعش را از 80 کش��ور مختلف جهان جمع آوری وسازماندهی 
کرد. برآیند گزارش رسانه های عربی نشان می دهد که عربستان و قطر 
در طول 4 سال گذشته حدود 36 میلیارد دالر کمک مالی وتسلیحاتی در 

اختیارگروهک داعش قرار داده اند.
غرب و امریکا- به نظر می رسد غرب و امریکا با ساماندهی گروهک 
تروریستی داعش اهداف زیر را دنبال می کنند: اوال ارائه یک چهره خشن 
از اسالم است تا درآینده این کشورها مسلمانان مقیم امریکا واروپا را به دو 
قطب مسلمان خوب و مسلمان بد تقسیم کند.  دوم، هدف درازمدت غرب 
این اس��ت که در دو دهه آینده نوعی غربالگری در میان مسلمانان مقیم 
غرب ایجاد کند و برخی مسلمانان را به بهانه ایجاد خطر برای امنیت ملی 
کش��ورهای غربی از امریکا و اروپا اخراج کند. چراکه، اتحادیه اروپا اخیرا 
در ی��ک گزارش محرمانه اعالم کرد که در دو دهه آینده رش��د جمعیت 
مس��لمانان مقیم اروپا با جمعیت اروپا براب��ری خواهد کرد واین امر یک 

چالش امنیتی جدی برای کشورهای اروپائی تلقی خواهدشد.
موضوع دیگری که در مدار توجه آمریکا و غرب قرار دارد این اس��ت که 
پروسه حضور داعش در منطقه یک پروسه طوالنی مدت است تا از ثبات 
و اس��تقرار و سازندگی کش��ورهای منطقه به ویژه سوریه، عراق و لبنان 
جلوگیری کنند. با توجه به اینکه ایران، عراق و سوریه اخیرا یک قرار داد 
همکاری در حوزه انرژی امضاء کرده اند لذا حضور طوالنی مدت داعش به 
تخریب طرح همکاری انرژی میان این 3 کش��ور کمک خواهد کرد. این 
درحالی است که، سفر اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به 
دوحه وگفتگوی وی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در راستای 
هماهنگی سیاست های دوحه وآنکارا برای منع عملیاتی شدن پروژه خط 
گاز ایران به اروپا قابل تجزیه وتحلیل اس��ت.  برآیند گزارش رسانه های 
منطقه ای نشان می دهد که ترکیه و قطر قصد دارند تا از رهگذر تقویت 
حضور داعش در منطقه به نا امن شدن خاورمیانه کمک کنند تا قطر تنها 
کش��وری باش��د که انحصار صدور گاز را در اختیار داشته باشد. به همین 
دلیل، امریکا و غرب برای سرکوب گروهک داعش چندان جدی نیستند 
و تنهابه دلیل فش��ار افکار عمومی ملت های منطقه و جهان این ائتالف 

شکلی و ظاهری را تشکیل داده اند.
نکته مهم این اس��ت هر ائتالفی که در آن جمهوری اسالمی به عنوان 
بزرگ ترین کشور منطقه حضور نداشته باشد محکوم به شکست است و 
منطقه نیز در درازمدت شاهد نا امنی های بیشتری خواهد بود، زیرا داعش 

در یک فرایند زمانی کوتاهی  نابود نخواهد شد.

 شکست آمریکا حتمی است
ب��اراک اوباما ب��ه چهارمین رییس 
جمهور ایاالت متحده تبدیل ش��ده 
که دس��تور به انج��ام عملیات های 
هوایی در عراق داده است. پیش از 
این اوباما گفته بود که عملیات های 
تروریس��تی که توس��ط داعش در 
س��وریه و ع��راق انجام می ش��ود، 
مربوط ب��ه دنیای اعراب اس��ت و 

آمریکا کاری با آن ها ندارد اما به نظر می رس��د او نیز در نهایت به این 
نتیجه رسیده که امنیت خاورمیانه، در واقع به معنای امنیت کل جهان 
است. با این حال باید با قطعیت اعالم کرد که عملیات گسترده ای که 
به رهبری ایاالت متحده و انگلس��تان برای از بین بردن گروه داعش 
در حال انجام اس��ت، محکوم به شکست است. می توان این مسئله را 
به وضوح دید که فرماندهان داعش از این مسئله استقبال نیز کرده اند. 
یکی از سخنگویان این گروه در همان روزهای ابتدایی شکل گیری این 
عملیات های هوایی گفته بود : »آن ها )آمریکایی ها( ترس��و هستند و با 
هواپیماهای بدون سرنش��ین به ما حمله می کنند، اگر راست می گویند 
به جای این حرکات، سربازان خود را به عراق بفرستند تا همانطور که 
در جنگ 11 ساله با عراق ، آن ها را تحقیر کردیم، هم اینک نیز آن ها 
را تحقیر کنیم. « تحلیلگران زیادی هستند که بر این عقیده اند داعش 
از همان ابتدا دوس��ت داش��ت آمریکا باز هم به عراق حمله کرده و یا 

نیروهای نظامی خود را در این کشور مستقر کند. 
دو مس��ئله مهم در این میان وجود دارد که باعث می ش��ود تحلیلگران 
نظامی و سیاس��ی به درستی با مسئله حمالت هوایی آمریکا به عراق 
مخالف باش��ند. اولین مسئله این است که بمباران هوایی تغییر زیادی 
ایجاد نمی کند و همانطور که تاکنون نیز شاهد بودیم، به تلفات گسترده 
غیر نظامیان ختم می شود. داعش در سوریه به خوبی کار جنگ با ارتش 
و نیروهای نظامی موازی را فراگرفته و از این منظر دارای س��الح های 
نظامی فوق العاده پیشرفته ای شده است. اگر قرار باشد جنگی زمینی 
بین نیروهای آمریکایی و آن ها ش��کل بگیرد، ک��ه احتمالش هم کم 
نیست، آنها به راحتی نیروهای نظامی آموزش دیده آمریکایی را از سر 
راه خود بر می دارند. تبعات دیگر این جنگ، طوالنی ش��دن آن خواهد 
بود چرا که اگر این نیروهای زمینی وارد میدان شوند، هزینه های جنگ 
برای اوباما و دیگر دولت های غربی به ش��دت باال می رود و این جنگ 
ک��ه قرار اس��ت به قول آن ه��ا ظرف چند ماه و یا حداکثر یکس��ال به 
پایان خود برسد، برای سال ها و حتی می توان گفت برای دهه ها ادامه 

خواهد یافت. 
دومین مس��ئله ، این اس��ت که اگر آمریکا نتواند با حمالت خود ضربه 
مهلک��ی بر پیکره این گ��روه وارد کند، باید منتظر عواقب و مخاطرات 
گروه های تروریستی در غرب نیز باشد. داعش گروه القاعده نیست که 
در کوه ها و غارها در سرزمینی ناشناخته پرسه زده باشند. بیشتر اعضای 
داعش از میان ش��هروندان کشورهای غربی هستند که برای جنگ به 
س��وریه و عراق رفته اند و در بازگش��ت به کشورشان به نیرویی کامال 
مخ��رب تبدیل خواهند ش��د. اگر این روند ادامه پی��دا کند، باید غیر از 

شکست نظامی در انتظار ورشکستگی اقتصادی نیز باشیم. 

ائتالف کاغذی
مردمی  نیروهای  پیشروی 
و  ع��راق  و  س��وریه   در 
دست یابی به موفقیت های 
مه��م و چش��گیر توس��ط 
نیروه��ای دولتی و مردمی 
موجب شد تا ایالت متحده 

امریکا با رایزنی برخی از کشورهای منطقه برای اهداف خاص خود 
 برنامه ریزی و بهره برداری داش��ته باشد. از این رو، بحث از ائتالف 
ضد داع��ش به میان آمد و با آغاز تعرض داعش به برخی از اهداف 
و انجام اقداماتی همچون س��ر بریدن برخی از اتباع آمریکایی و یا 
خبرنگاران انگلیسی، غرب س��عی کرد تا این موضوع را در دستور 
کار خود قرار دهد و چهره ضد تروریستی از خود به نمایش بگذارد 
تا ب��ه نوعی اقدامات خود را در حمای��ت از گروه های تکفیری در 
عراق و س��وریه بازسای کند. لذا، اساس شکل گیری این جریان در 
اجالس بروکسل، سران کش��ورهای عضو ناتو، کلید زده شد و در 
 اجالس ریاض ادامه پیدا کرد. قرار بر این بود که در ائتالف جهانی 
ضد داعش تعدادی از کشورهای منطقه، برخی از کشورهای اتحادیه 
اروپا و کشورهای عضو ناتو حضور داشته باشند، اما در این نشست 
برخی از کشورهای منطقه از جمله مصر و ترکیه با عضویت در این 
ائتالف مخالفت کردند. از آنجایی که تعدادی از ش��هروندان ترک 
در ش��مال عراق و منطقه اربیل و موصل توس��ط نیروهای داعش 
گروگان گرفته ش��ده بودند، دولت ترکیه به ش��دت احساس خطر 
می کند و به نظر می رس��د قصد دارد با مالحظات خاصی همکاری 
و حض��ورش را در این ائتالف دنبال کند. باوجود برخی مخالفت ها، 
ائتالف ضد داعش با حضور 40 کشور- تقریبا 27-28 کشور عضو 
ناتو، 10 کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین حضور کشورهایی مثل 

استرالیا- شکل گرفت.
ب��ا این حال، به نظر می رس��د مجموع این کش��ورها به دنبال این 
بودن��د که با حضور در این ائتالف چهره خودش��ان را در حمایت از 
گروه های افراط��ی در منطقه ترمیم کنند. از این رهگذر، همانطور 
که رهبر معظم انقالب اس��المی اشاره فرمودند عموم کشورهایی 
ک��ه در این ائتالف فعالیت می کنند، ب��ه ویژه ایالت متحده امریکا، 
عربستان سعودی، قطر و رژیم جعلی صهیونیستی و همچنین برخی 
از کش��ورهای اتحادیه اروپا، متهم به حمایت از تروریس��م بوده و 
دستشان آلوده به خون و جنایت است. این کشورها با حمایت های 
مال��ی و تس��لیحاتی از تروریس��م های منطقه نقش مهم��ی را در 
گس��ترش خشونت و جنایت داش��ته و در چند سال اخیر، خصوصا 
 بعد از بحران س��وریه در س��ال 2011، این راهبرد را ادامه داده اند، 
به گونه ای که امروزه همچنان ردپای حضور و دخالت این کشورها 
را از گروه های تکفیری در مسائل سوریه و عراق مشاهده می کنیم. 
از این رو، با بررسی اقدامات و عملکرد کشورهای حاضر در ائتالف، 
به نظر می رس��د که این ائتالف تنها بر روی کاغذ معنا داش��ته و 
در عمل کمترین تعداد کش��ورها در آن حض��ور عملیاتی دارند. به 
معنای دیگر، به نظر می رسد که هرکدام از کشورهای درگیر مقاصد 
 خاص خود را در این مهم پیگیری می کنند و همگرایی اندکی میان 
خواسته های این 40 کشور به چشم می خورد. به طور مثال، قطر با 
آموزش نیروهای لیبی و فرس��تادن آن ها از طریق سودان به قلمرو 
لیبی همچنان از حضور تروریس��ت در این کشور حمایت می کند. 
عالوه براین، دخالت عربستان در حمایت از القاعده، داعش و سایر 
گ��روه های تکفیری در عراق و یمن حکایت از عدم حس��ن نیت 
و درس��تی و صداقت این کش��ور در مبارزه علیه تروریسم دارد. لذا، 

اساس این ائتالف مشکوک بوده و ماهیت آشکار و شفافی ندارد. 

عراق در مسیر 
خودباوری

با شروع پیشروی نیروهای 
داع��ش در خاک ع��راق، 
دولت عراق ب��ه دنبال آن 
ش��د تا با یاری جس��تن از 

سایر قدرت ها بتواند مقابل پیش��روی گروه دولت اسالمی عراق و 
شام بایستد. در نتیجه، نیروهای امریکایی، با استفاده از این خواسته 
و بهانه مبارزه با تروریس��م، وارد خاک این کش��ور شدند تا بتوانند 
در مسائل پیش روی این کشور حضور داشته باشند. نتیجه حضور 
نیروهای امریکایی در عراق، تاس��یس ائتالفی موس��وم به ائتالف 
جهانی ضد داعش ش��د که در این ائتالف بس��یاری از کشورهای 
غربی نیز حضور داش��ته و آمریکا س��عی کرد با اتکا به این ائتالف 

مقاصد خود را پیش ببرد.
 به معنای دیگر، ب��رای حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق، 

به بهانه مبارزه با تروریسم، دو محور زیر را می توان تعریف کرد؛
اوال، به نظر می رسد که آمریکا به دنبال ایجاد یک ائتالف حقیقی، 
یعنی یک ائتالف جامع زمین��ی و هوایی، برای از بین بردن پدیده 
داعش نیست، زیرا واشنگتن تنها نیروی هوایی را کنترل و مدیریت 
می کند و با انجام حمالت هوایی، فقط توانس��ته اس��ت فشارهایی 
پراکنده و محدود بر داعش بیاورد و این گروه کماکان به حیات خود 
ادامه می دهد. از این رو، واشنگتن تنها به دنبال این است که صحنه 
کنونی عراق را مدیریت کند و به نظر نمی رسد حذف کامل داعش 

در دستور کار این قدرت فرامنطقه ای جای داشته باشد. 
ثانیا، نکته مهمی که وجود دارد بازگش��ت امریکا به عراق اس��ت. 
تاس��یس پایگاه در اربیل نشان می دهد که این کشور برای حضور 
در خاک کش��ور همس��ایه ایران برنامه جدی دارد و از طرف دیگر، 
واش��نگتن اعالم کرده است جنگ علیه داعش سه سال ادامه پیدا 
خواهد کرد که هر دوی این موارد به معنای ادامه حضور نیروهای 
امریکایی در عراق خواهد بود. بازگش��تی که نوعی از مش��روعیت 
را ب��ه هم��راه دارد و دولت عراق نه تنها نمی توان��د به این حضور 
معترض ش��ود، بلکه حضور این قدرت فرا منطق��ه ای را در خاک 
کشورش پذیرفته است. لذا، امریکا با حضور نظامی در خاک عراق، 
مجموعه ای از اهداف را دنبال می کند که به نظر می رس��د در این 
خواسته ها، حذف داعش مطرح نیست، در حالیکه تکرار مکرر حضور 
و خط��ر داعش و ض��رورت از بین بردن این گروه تروریس��تی امر 

بسیار ضروریست. 
نکت��ه مه��م دیگری که باید به آن اش��اره کرد این اس��ت، اگرچه 
نیروهای امریکایی توانسته اند، در حمالتی متعدد، پیشروی داعش 
را با مشکالتی رو به رو سازد، اما اشتباهات عمدی و یا غیر عمدی 
این قدرت از یک س��و و پیشروی نیروهای مردمی عراق و سوریه 
در مبارزه با تروریسم از سوی دیگر، موجب شد تا این تفکر در حال 
ش��کل گیری باشد که هر دو کشور عراق و سوریه می توانند بدون 
حضور امریکا و با اتکا به خود به موفقیت هایی دست پیدا کنند. در 
واقع، دولت عراق بعد از حوادث موصل بسیار نا امید بود و به همین 
دلیل از سایر کشورهای دنیا کمک خواست که همین خواسته بهانه 
حضور غرب را در کشور فراهم آورد. اما، پیروزی های آمرلی، جرف 
الصخر و بیجی موجب شد تا نوعی خود باوری در روح نا امید جامعه 
عراق بدمد و عراقی ها آگاه ش��وند که ب��ا اتکا به خود می توانند در 
مقابل پدیده ای مثل تروریسم بایستند. از این رو، هم کشور عراق 
و هم س��وریه در مسیر خودباوری قدم گذاشته اند و به نظر می رسد 
عراق��ی که امروز خواهان حض��ور و حمایت غرب و آمریکا بود، در 

آینده خواهان بیرون راندن آن ها از خاک خود باشد. 

 حسن هانی زاده/ کارشناس بین الملل 
یادداشت

 سانی هاندال/ سردبیر مجله لیبرال کانسپایرسی  
یادداشت

 اصغر زارعی/ کارشناس خاورمیانه 
یادداشت

 حسین رویوران/ کارشناس مسائل خاورمیانه 
یادداشت

»حمایت« از دالیل شکست ائتالف آمریکایی برای مبارزه با داعش گزارش می دهد 

کدام پیروزی، کدام شکست ؟
نظری��ات زی��ادی در 

ثمانه اکوان - مارال بیابان پیما
 گروه بین الملل 

 
و  خاس��تگاه  م��ورد 
پیدای��ش  چگونگ��ی 
سراس��ر  در  داع��ش 
جهان وجود دارد. این نظریات آمیخته با نظریات توطئه و یا شایعات 
گوناگونی است اما در نهایت، گذشت زمان است که نشان می دهد 
باید به کدام یک از این تئوری ها توجه بیشتری شود. روز هفتم اوت 
س��ال جاری میالدی، اوباما در نطقی زنده اعالم کرد کشورش وارد 
جنگی دیگر در خاورمیانه می شود. او مانند هر رییس جمهور دیگری 
در آمریکا مدت ها انتظار کشیده بود تا مانند گذشتگان خود در کاخ 
سفید، مقابل دوربین های تلویزیونی نشسته و از ضرورت اتحاد مردم 
برای مقابله با خطرات تروریستی بگوید. روسای جمهور پیشین او از 
بوش پدر گرفته تا کلینتون و بوش پس��ر ، همه حداقل یک بار در 
مقابل دوربین های تلویزیونی چنین نطقی داشته اند. او نیز قرار بود در 
جریان حمله تروریست ها به سوریه چنین نطقی داشته باشد اما ابتکار 
عمل ایران و روسیه، بهانه را از دست او گرفت. او در وهله اول عنوان 
ک��رد که برای کمک به غیرنظامیان ایزدی در کوه های س��نجار و 
همچینن مسیحیانی که در عراق زندگی کرده و با خطر جدی جانی 
توس��ط داعش رو به رو هستند، به این کشور حمله می کند. وی در 
عین حال اعالم کرد برنامه حمله به مواضع داعش در سوریه را نیز 

دارد و ب��دون اجازه دولت این کش��ور، چنین عملیات های نظامی را 
رهب��ری خواهد کرد. او می دانس��ت که ب��رای چنین عملیات های 
گسترده ای بودجه کافی در اختیار نداشته و باید این بودجه را از میان 
همراهان و متحدانش پیدا کند. به همین دلیل در نشست ناتو در ولز 
انگلستان اعالم کرد همه کشورهای اروپایی در معرض خطر داعش 
ق��رار دارند و ناتو باید به عنوان بازوی نظامی این منطقه، به کمک 
آمریکا برود. اوباما و وزیر امور خارجه اش ، جان کری سفرهای زیادی 
به کشورهای منطقه داشتند تا بلکه بتوانند پدرخوانده های داعش را 
قانع س��ازند، از پسرانشان دس��ت کش��یده و آن ها را از بین ببرند. 
عربستان و سایر کشورهای عرب منطقه تنها با یک شرط راضی به 
حضور و تامین منابع مالی این اقدام شدند و آن از بین رفتن دولت 
بشار اس��د بود. اگر از تمام مسایل سیاسی و منطقه ای این اقدام و 
اهداف پش��ت پرده آن بگذریم، به یک س��وال می رس��یم : آیا این 
عملیات های هوایی موفقیت آمیز بوده اس��ت؟ اخبار نشان می دهد 
هنوز موفقیت رسمی ای در این خصوص ثبت نشده است. از ابتدای 
شکل گیری این ائتالف، نیروهای آمریکایی 240 مورد حمله هوایی 
به مواضع داعش در عراق و س��وریه داشته اند. این حمالت عواقب 
زیادی داشته است. بر اساس گزارش های پنتاگون این عملیات های 
هوایی جدای از عملیات هایی س��وخت رسانی به جت های جنگنده 
اس��ت که در 1300 مورد انجام شده و عملیات های انسان  دوستانه 

مربوط به پرتاب محموله های غذایی برای غیر نظامیان نیز با پرتاب 
3400 محموله همراه بوده است. آمریکا گرچه ادعا کرده بود با انجام 
عملیات ه��ای هوایی داعش را ضعیف ک��رده و بعد به کلی از بین 
می برد اما در حدود 50 عملیات ابتدایی تنها برای کمک رس��انی به 
مردم��ی بود که در محاصره داعش قرار داش��تند و جدای از این در 
چندین مورد از عملیات ها نیز محموله های غذایی و حتی در چندین 
مورد محموله های حاوی س��الحهای مهم به اش��تباه به دس��ت 
نیروهای داعش افتاد. یکی از موضوعات مهم در این عملیات ها که 
به گفته تحلیلگران نظامی آمریکایی با پیشرفته ترین جنگنده ها انجام 
می شود، این است که آن ها اصوال کارآیی زیادی برای از بین بردن 
داعش ندارند. زمانی که عملیات های هوایی در سنجار در جریان بود 
و بخش هایی از موصل برای از بین بردن داعشی ها بمباران می شد، 
آن ها در سوریه به سمت کوبانی در حال حرکت بودند و این اقدامات 
و حمالت هوایی را در کوبانی تالفی کردند. در آمرلی نیز که برای 
مدت دو ماه در محاصره تکفیری ها قرار داشت این نیروهای ارتش 
عراق و نیروهای مردمی بودند که از طریق مقاومت و حمالت زمینی 
توانستند اوضاع را به دست بگیرند. آمرلی نمونه واضحی از ناکارآمدی 
حم��الت هوایی آمریکا در عراق بود. این حمالت البته تبعات و آثار 
دیگری را هم به همراه داشته است که در ادامه به آن ها اشاره شده 

است. 

تغییر ساختار جمعیتی منطقه بعد از حمالت آمریکا 

داعش چند ساله است؟

تا قبل از حمالت هوایی آمریکا به نیروهای وابسته به القاعده و داعش 
در سوریه و عراق، جمعیتی در حدود یک میلیون نفر از این دو کشور، 
در کمپ های پناهجویان در کشورهای همسایه حضور داشتند بعد از 
حمالت هوایی آمریکا و افزایش یافتن خشونت ها در این دو کشور، 
کمیس��یون عالی مهاجران س��ازمان ملل اعالم کرد که در حدود 3 
میلیون نفر از مردم س��وریه در کمپ ه��ای مربوط به پناهجویان در 
کشورهای همسایه هستند و این جدای از جمعیتی است که به دلیل 
استطاعت مالی توانسته اند مهاجرت کرده و در کشورهای دیگر ساکن 
شوند. هم اکنون در حدود 1 میلیون و 185 هزار و 275 نفر از مردم 
سوریه در لبنان هستند، در اردن جمعیتی 615 هزار نفری حضور دارند 
، در مصر تعداد این افراد به 139 هزار نفر رسیده و در عراق نیز با وجود 
همه مشکالت امنیتی که وجود دارد ، 215 هزار نفر استقرار یافته اند. 
حضور 843 هزار نفر از مردم سوریه در ترکیه اما هزینه زیادی برای 
دولت اردوغان در پی داشته و با این حال او هنوز هم به حمایت های 
خ��ود از گروه داعش ادامه می دهد! بعد از حمالت داعش به کوبانی، 
تعداد زیادی از مردم کرد این منطقه، در حال فرار از حمالت هوایی 
آمریکا و حمالت زمینی داعش، پشت درهای بسته مرز ترکیه گرفتار 
ماندند. پلیس ترکیه با گاز اش��ک آور و سپرهای دفاعی از این افراد 
پذیرایی کرد. مهاجرت های گسترده، حمالت زمینی داعش و نسل 
کشی های صورت گرفته، حمالت هوایی نیروهای نظامی آمریکا به 
غیر نظامیان و حمالت اشتباهی که نیروهای ائتالف به منطقه های 
غیر نظامی و یا نیروهای خودی در مبارزه با داعش انجام می دهند و 
همچنین بسته شدن راه ها و محاصره شدن مردم در برخی مناطق که 
منجر به کمبود مواد غذایی و آب می شود، در نهایت ساختار جمعیتی 
و همچنین ژئوپلتیک منطقه عراق و سوریه را دستخوش تحوالت 
بنیادین کرده اس��ت. به دنبال تحوالت جاری در سوریه و عراق و 
جنایات گروه های تروریس��تی در این کش��ور تاکنون بیش از 12 
میلیون و 600 هزار نفر را دراین دو کش��ور از خانه و کاش��انه خود 
آواره کرده اس��ت. به گزارش خبرگزاری رویت��رز، این رقم برابر با 
جمعیت لندن پایتخت انگلیس است. سازمان امور آوارگان سازمان 

ملل متحد با اعالم این مطلب افزود: جنگ در س��وریه باعث آواره 
شدن 7 میلیون و 200 هزار نفر در داخل مرزهای این کشور شده 
است. این در حالی است که نزدیک به سه میلیون و 300 هزار نفر 
از ش��هرهای مختلف این کشور نیز به خارج گریخته اند. این نهاد 
وابسته به سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود نوشت: در عراق 
نی��ز یک میلیون و 900 هزار نفر بدنبال جنایات داعش خانه های 
خود را رها کرده به شهرهای دیگر گریخته اند. حدود 200 هزار نفر 
از مردم این کش��ور نیز به خ��ارج از عراق مهاجرت کرده اند. آنطور 
که منابع مطلع در کاخ س��فید بیان کرده اند، اوباما باید در نهایت به 
حمله گسترده زمینی به شهرهای مختلف عراق و سوریه بپردازد تا 
بتواند نیروهای داعش را برای همیشه از بین ببرد. مدت زیادی است 
که کاخ سفید مشغول بررسی شرایط برای حمله زمینی گسترده به 

مناطق مختلف عراق است و سعی دارد از طریق حمالت هوایی نیز 
برخی مناطق تحت تصرف داعش در سوریه را نیز بمباران کند و این 
به معنای از بین رفتن جان انسان های بی گناه زیادی است. ایاالت 
متحده در افغانستان و پاکستان نیز همین رویه را اعمال کرده است و 
تاکنون صدها غیر نظامی جان خود را در حمالت پهپادهای اطالعاتی 
و نظامی آمریکا از دس��ت داده اند. شاید در نهایت اگر در پایان جنگ 
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا با نیروهای داعش ، تعداد مردمی 
که جان خود را از دست داده اند، با تمام کسانی که جان خود را در طی 
11 س��ال گذشته در عراق تحت اشغال نیروهای آمریکایی از دست 
داده اند، جمع شود جمعیتی را از مردگان تشکیل دهد که می توانستند 
در صورت زنده بودن، خود تش��کیل دهنده مردم و حکومت دیگری 

در منطقه باشند! 

داعش از چه زمانی در عراق فعال بوده است؟ این سوالی است که 
به نظر می رسد بسیاری از مردم با قاطعیت می توانند آن را جواب 
دهند. افکار عمومی دنیا به این نتیجه رس��یده اس��ت که داعش 
از زمانی وارد فعالیت در عراق ش��د، که بحران س��وریه در سال 
2012 به کش��ورهای همس��ایه نیز وارد شد. یک مسئله مهم در 
این میان مغفول مانده که شاید بسیاری از مردم در سرتاسر دنیا 
با مش��اهده رفتار خشن و غیر انسانی داعش آن را از یاد برده اند. 
آنطور که تحلیلگران غربی و به خصوص منابع نظامی آمریکایی 
معتقدند، فعالیت گروه های تندروی وهابی در عراق تنها به زمان 
گس��ترش نفوذ تروریست ها از س��وریه به این کشور روی نداده 
است. بر اساس آماری که سازمان های اطالعاتی آمریکایی ارائه 
داده اند، این حمالت دقیقا از زمانی آغاز ش��دکه آمریکا به بهانه 
مبارزه با تروریس��م، به جنگ با حکومت صدام در عراق پرداخت 
 و به این کش��ور حمله نظامی کرد و به قول آمریکاییها اصطالح 
»چکمه بر روی زمین« را اجرایی کرده و از طریق نیروی زمین 
به اش��غال یک کش��ور پرداخت. ش��اید این جمله قذافی خطاب 
به مس��ئوالن آمریکایی که گفته بود »با حمل��ه به عراق دروازه 
ه��ای جهنم را به روی خود ب��از می کنید«، در آن زمان زیاد هم 

اهمیتی نداش��ت. عراق واقعا جهنم نبود اما گروه های افراطی به 
سرعت وارد میدان شدند و از کمبود نیروی امنیتی بومی و شکل 
نگرفتن س��اختارهای امنیتی و نظامی بهترین استفاده را برده و 
نفوذ و حضور خود در عراق را نیز بیش��تر کردند. بر اساس آماری 
که پایکاه اطالعاتی گلوبال تروریس��م- یکی از موسس��ه های 
تحقیقات��ی که خدمات اطالعاتی به کنگره آمریکا ارائه می کند- 
منتش��ر کرده اس��ت، حمالتی که گمان می رود زمینه ساز بروز 
داعش و یا سایر گروه های تروریستی شده اند، از سال 2004 آغاز 
شده و تا سال 2013 یعنی یک سال پیش به اوج خود رسیده اند. 
در سال 2004 بود که گروهی به نام »القاعده عراق« اعالم وجود 
کرده و رسما اعالم کرد که هدف اصلی اش به راه انداختن جنگ 
شهری در شهرهای مختلف عراق و روی کار آوردن دولت مبتنی 
بر مس��ئله خالفت است. در فوریه س��ال 2006 این گره یکی از 
بمب گذاری های بزرگ خود در منطقه شیعه نشین عراق را انجام 
داده و موجی از خش��ونت های دیگر علیه ش��یعیان را در مناطق 
دیگر عراق ب��ه راه انداخت. این گروه بعد از اینکه اعالم کرد به 
دنبال بس��یج کردن نیروهای س��نی وهابی علییه شیعیان است، 
گروه جدیدی را با نام دولت اسالمی عراق به راه انداخت.  در بین 

س��ال های 2008 تا 2010 ، گفته شده که دولت اسالمی عراق 
مسئول بیش از 200 حمله به مناطق پر جمعیت بغداد بوده است. 
در بین سال های 2011 تا 2012 اما این گروه به سکوت خاصی 
روی آورد چرا که قرار بود آمریکایی ها از این کشور عقب نشینی 
کنند. برخی از تحلیل گران بر این عقیده اند، آن ها در انتظار عقب 
نش��ینی کامل آمریکایی ها از عراق بودند و در طی این دو س��ال 
و به خصوص س��ال 2011 به ش��دت به دنبال جمع آوری نیرو، 
تجهیزات الزم و ارزیابی دوباره موقعیت خود بعد از عقب نشینی 

نیروهای آمریکایی بودند. 
در س��ال 2013 و آغاز جنگ داخلی در سوریه این گروه فرصت 
جدی��د را پیش روی خ��ود دید تا دوباره به فک��ر ایجاد قلمروی 
حکومتی برای خود باش��د. به همین دلی��ل این گروه نام خود را 
به س��رعت تغییر داد و دولت اسالمی ش��ام و عراق تبدیل شد. 
حکومتی که قرار بود در قلمرو حکومتی عراق و س��وریه تشکیل 
ش��ود. این گروه در نهایت خونریزی زیادی در س��وریه و بعد در 
عراق به راه انداخت و رد س��ال 2014 ب��ا اعالم خالفت ابوبکر 
البغدادی رس��ما دست به تش��کیل حکومت خالفت اسالمی در 

عراق و سوریه زد و مرزهای بین دو کشور را از بین برد. 

حمالت هوایی به مواضع داعش در سوریه
حمالت هوایی  به سایر مکان ها در سوریه

حمالت هوایی به مواضع داعش در عراق

تعداد حمالت هوایی  آمریکا به سوریه و عراق


