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رﺋوس رﺧدادھﺎی اﯾن ھﻔﺗﮫ
 nاﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت ھﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻤﻼت زﻣﯿﻨﯽ ارﺗﺶ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺮھﺎی ﮔﺮوه ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ داﻋﺶ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻋﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻤﯽ
در ﺻﺤﻨﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ :در ﺳﻮرﯾﮫ »ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ«  SDFﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﺋﺘﻼﻓﯽ از ﮐﺮدھﺎ و ﻋﺮب ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
و از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺣﻠﻘﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه در اطﺮاف ﺷﮭﺮ ﻣﻨﺒﺞ را ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺷﮭﺮ »طﺒﻘﮫ« ،در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮭﺮ اﻟﺮﻗﮫ ،ﮐﮫ ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻋﺶ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﺤﻠﮫ ھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﮭﺮ ﻓﻠﻮﺟﮫ اداﻣﮫ داده اﻧﺪ .در ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی وﻓﺎدار ﺑﮫ دوﻟﺖ وﻓﺎق
ﻣﻠﯽ ﺣﻠﻘﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه را در اطﺮاف ﺷﮭﺮ »ﺳﺮت« ﮐﮫ در ﺗﺴﻠﻂ داﻋﺶ ﺑﻮد ،ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش
ھﺎ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮫ آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

 nدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در داﺧﻞ ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ رخ داد .در
ﺷﮭﺮ اورﻻﻧﺪو در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﻋﻤﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻣﺘﯿﻦ ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  29ﺳﺎﻟﮫ زاده ﺷﺪه در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﮭﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺰھﮑﺎری ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ھﺎی  2013و  2014ﻣﻮرد ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ
ھﺎﯾﯽ از ﺳﻮی اف ﺑﯽ آی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﺑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ھﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن 49 ،ﺗﻦ را ﮐﺸﺖ و  53ﺗﻦ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮد .او ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﮫ را داﺷﺖ .ﺷﻮاھﺪ اوﻟﯿﮫ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از داﻋﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ دﺳﺖ زده اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ اف ﺑﯽ آی ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺷﻮاھﺪی در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻣﮭﺎﺟﻢ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮده و ظﺎھﺮا ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ دﺳﺖ زده اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ را »ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .داﻋﺶ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد .ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از آن ،در ﺣﻮﻣﮫ
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﯾﮏ زن و ﺷﻮھﺮ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﻌﺎون ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺑﻮد ،ﺑﺪﺳﺖ »آروﺳﯽ آﺑﺎﻻ )ﻋﺒﺪﷲ« ﯾﮏ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺗﺒﺎر  25ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎﮐﻦ و ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺘﻞ از روی اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻧﻔﺮت از »ﮐﻔﺎر« ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ھﻮادار اﺳﻼم ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از
داﻋﺶ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوه ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺎھﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ از ھﻮاداران ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﮫ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ »ﻣﺠﺎزات ﮐﻔﺎر« اﻗﺪام ﮐﻨﻨ ﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ را ھﺪف ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﺣﻤﻼت روزھﺎی اﺧﯿﺮ
در اورﻻﻧﺪو و ﺣﻮﻣﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ھﺎی داﻋﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮادی را ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ و ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از آﻣﻮزه ھﺎی اﺳﻼم از ﻧﻮع رادﯾﮑﺎﻟﯽ آن
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
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* :آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺸﺮده ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،در اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﮫ ﻣﻮﺳﺴﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﺷﺪه ﺑﮫ ﯾﺎد ژﻧﺮال »ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺎﻣﯿﺖ« اﺳﺖ و ﻣﻘﺮ آن در ﺗﻞ آوﯾﻮ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﮫ طﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﮔﺰارش ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﻣﻮر
»ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ«» ،اﻣﻮر اﯾﺮان« و رﺧﺪادھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ھﺎ ﮐﮫ ﮔﺰارش ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ »ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن ،ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎی
ھﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ رﺧﺪادھﺎی »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﺑﮫ طﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن
ھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻮﯾﮋه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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