ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎن
)ﭼﮭﺎرم ﺗﺎ دھم اوت (2016

رﺋوس رﺧدادھﺎی اﯾن ھﻔﺗﮫ
 nﻣﮭم ﺗرﯾن رﺧداد اﯾن ھﻔﺗﮫ در ﺗﻘﺎﺑل ﻣﯾﺎن ارﺗش ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی ھم ﭘﯾﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﮔروھﮭﺎی
ﺟﮭﺎدﮔرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﻣوﻓﻘﯾت »ﺟﺑﮭﮫ ﻓﺗﺢ اﻟﺷﺎم« )ﻧﺎم ﺟدﯾد »ﺟﺑﮭﮫ اﻟﻧﺻره«( در ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺣﺻر
ﺳﻧﮕﯾن ﺷﮭر ﺣﻠب ﺑود ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر از ﺳوی ارﺗش وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺑﺷﺎر اﺳد و ھﻣﭘﯾﻣﺎﻧﺎن آﻧﮭﺎ ﻣورد ﻣﺣﺎﺻره
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود اﻣﺎ ﻧﯾروھﺎی »ﺟﺑﮭﮫ ﻓﺗﺢ اﻟﺷﺎم« ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد اﯾن ﺣﺻر را درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از
ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ ﺣﻠب ﻧﻔوذ ﮐرده و از آﻧﺟﺎ »داﻻﻧﯽ« ﺑرای ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ﺷﮭر ﺑﺎز ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎری
ﻧﯾروھﺎی ﻣﻌﺎرض دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ھﻧوز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣﻌﺎرﺿﯾن ﯾﮏ اﻣر ﺑﺎ ﺛﺑﺎت اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،و ﻧﺑردھﺎ در ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ ﺣﻠب ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ دارد.
 nﻧﯾروھﺎی اﺋﺗﻼف ﮐرد و ﻋرب در ﺳورﯾﮫ ﮐﮫ »ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺳوری« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ) Syrian
 Democratic Forcesﯾﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  SDFﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣورد آﻣوزش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد( ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﯾت و ﭘﯾﺷروی ﺧود در ﮐﻧﺗرل ﺷﮭر اﺳﺗراﺗژﯾﮏ »ﻣﻧﺑﺞ« در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣرز
ﺳورﯾﮫ ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﮫ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺷﮭر در ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ رود ﻓرات ﻗرار دارد و ﻧزدﯾﮑﯽ آن ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑرای ﻣﻌﺎرﺿﯾن ﺟﮭت
درﯾﺎﻓت ﺳﻼح و رﺳﯾدن ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن اھﻣﯾت داﺷت .ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرگ ﺷﮭر »ﻣﻧﺑﺞ« ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻧﯾروھﺎی
اﺋﺗﻼف ﮐرد و ﻋرب در آﻣده ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ھﻧوز در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺷﮭر ﻧﯾروھﺎﯾﯽ از داﻋش ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد
اﻣﺎ ظﺎھرا ﺷﻣﺎر ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎ داﻋش اﻧدک اﺳت .ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل اﯾن ﺷﮭر از
ﺳوی ﻧﯾروھﺎی اﺋﺗﻼف ﮐرد و ﻋرب راه ﺗدارﮐﺎت ﻧﯾﺎزھﺎی ﻟﺟﯾﺳﺗﮑﯽ ﺑرای داﻋش ﻗطﻊ ﺧواھد ﺷد و راه ﻣواﺻﻼﺗﯽ
داﻋش در ﺳورﯾﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎی داﻋش در ﻋراق و ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﯽ
ﺗواﻧد آﺧرﯾن ﻣﻘرھﺎ و اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت داﻋش را در ﺑﺧش ﻏرﺑﯽ رود ﻓرات و در طول ﻣرز ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﮫ )در اﻣﺗداد ﺷﮭرھﺎی
ﺟراﺑﻠس ،اﻟﺑﺎب و اﻟراﻋﯽ( در اﯾن ﺑﺧش از ﺳورﯾﮫ ﺑﺎ ﺧطر روﺑرو ﮐﻧد و اﺣﺗﻣﺎل ﺳﻘوط ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾروھﺎی داﻋش را در
اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻓراھم ﮐﻧد.

* :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« و ﺟﻨﮓ ھﺎ و ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ 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 و ﺟﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ رخ
داده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،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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