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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جون ١۵

 :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت

 »!مذھب افيون توده ھاست «

  )بخش نھم(

   

 !ب ھای ھولناک درونیعراق در آستانه فروپاشی و تجزيه و تسويه حسا

داعش يا حکومت اسالمی عراق و شام، نامی است که اين روزھا در صدر اخبار و گزارشات و تحليل ھای خبرگزاری 

اين گروه اسالمی و خونخوار اسالمی، ناگھان بخش ھای مھمی از خاک . ھا و تحليل گران سياسی قرار گرفته است

داعش، اگر برای مردم عراق و منطقه . دروازه ھای بغداد رسيده استعراق را به اشغال خود درآورده و به پشت 

 ئیچرا که اين گروه در ميان گروه ھا.  عکس، برای دولت ھای منطقه و جھانی، بسيار آشناستهگروھی ناآشنا باشد ب

عليه است که با حمايت دولت ھای به اصطالح سکوالر و دمکراتيک غربی و دولت ھای ارتجاعی منطقه در سوريه 

حکومت بشار اسد و ھم عليه اپوزيسيون اين حکومت و کردستان سوريه می جنگد مدتی ست که عراق را نيز به 

  .جوالنگاه خود تبديل کرده است

اما .  پيروزی ھای داعش را شايد بتوان با قدرت گيری سريع طالبان در افغانستان مقايسه کردۀسرعت، ابعاد، و نحو

در ميان . مالت داعش مقاومت نکرده و به سرعت عقب نشينی کرده استحعراق در مقابل  اين است که ارتش واقعيت

، كه بخش ھای قابل توجھی از ... سنی، بعثی ھای سابق و-نيروھای اسالمی داعش، نيروھای ناسيوناليست عرب 

نوز نمی توان به طور با اين وجود ھ. ی بعثی نيز عضويت دارندئپرسنل فعلی ارتش عراق و افسران و نيروھای حرفه 

به خصوص در . ی حاميان اصلی اين گروه تروريستی اسالمی ھستندئقطعی گفت که کدام دولت ھای غربی و منطقه 

  .رابطه با داعش و حمالتش به عراق، بازار شايعات و بزرگ نشان دادن داعش داغ است

چرا .  می کندتأمين نخست وزير کنونی عراق را اما آنچه که مسلم است اين گروه تا حدودی منافع و خواسته ھای مالکی

 نفت خيز، از ھمان روزھای نخست سرنگونی حزب بعث عراق و به خصوص پس از ۀکه موصل و کرکوک اين منطق

به عالوه .  دولت اقليم کردستان و دولت مرکزی عراق بوده استۀبه قدرت رسيدن مالکی، اين منطقه مورد مناقش

 اسالمی وابسته به مالکی در مرزھای کردستان، از موضوعات مھم ۀ ھم چنين نيروھای ويژاستقرار نيروھای ارتش و

  .مورد اختالف آنان بوده است

 حکومت اسالمی ايران با حکومت عراق، ۀ سوريه، لبنان، رابطۀ، آيندامريکاروابط مالکی با ايران، روابط عربستان و 

ی ھستند که ئ، از جمله مسايل مھم و مورد مناقشه منطقه ... فلسطين ول وئي اسراۀمسألحکومت سوريه، حزب هللا لبنان، 
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 جلو پيشروی داعش را نمی گيرند احتماالً .  می کنندء اين تحوالت ايفادرحکومت ھای غربی نيز نقش سرنوشت سازی 

 حمله به سوريه و  سرکوب داعش، راهۀ و متحدانش را به اين منطقه باز شود و به بھانامريکاتا بار ديگر پای ناتو و 

  . عراق به سه بخش کردی، شيعی و سنی و غيره ھموارتر گرددۀتجزي

در واقع دولت ھای به اصطالح دموکراتيک غربی با دولت ھای ھم پيمان مرتجع شان در منطقه در راستای منافع 

و به خصوص به جان اقتصادی، سياسی و نظامی شان، دست کم چھار دھه است که آدم خواران اسالمی را مسلح کرده 

  .فريقا انداخته اندامردم قاره ھای آسيا و 

نوا را يو مرکز استان ن ن شھر بزرگ عراق ي موصل، دوم١٣٩٣جوزا ٢٠سه شنبه ، از بامداد »داعش«روھای ين

 - غرب  در شمال» نوايکل استان ن«ز ي گفتند که شھر موصل، و نجوزا ٢٠ ھای حکومت عراق،  مقام . اشغال کرده اند

قرار گرفته » )داعش(دولت اسالمی عراق و شام «ان گروه ي گرا ل اسالمو در کنتر-س مجلس آن کشورئي رۀبنا به گفت

  .است

اند که به شھرھای  ن محلی، جنگجويان داعش موفق شده مسؤوالنرال عراقی و ديگر ج يک ۀھم چنين بنا به گفت

  .وذ کنندالدين نيز نف در استان صالح »  بک سليمان«و » سنيجه«

ن محلی نبرد در موصل تنھا چھار روز به طول کشيده و نيروھای نظامی عراقی در اين شھر شکست مسؤوالبه گفته 

ات مھم موصل که حدود دو ميليون نفر جمعيت تأسيسل وداعش، پس از پنج روز نبرد، کنتر. اند سختی را متحمل شده 

 ھا تشکيل  ھا، مسيحيان و ترکمن  جمعيتی آن را کردھا، عرب  موصل، شھری است که ترکيب.دارد را به دست گرفتند

 .می دھند

خانه و کاشانه خود را ترک ) بيش از يک چھارم جمعيت شھر موصل( ھزار نفر ۵٠٠گزارش شده است که بيش از 

  .کرده و به مناطق ديگری در عراق پناه برده اند

 زندانی را ١۴٠٠ از تصرف زندان شھر موصل، بيش از جنگجويان داعش، پس» سومريه«بنا به گزارش پايگاه خبری 

ل و دھوک ين اربيست که ھزاران نفر از شھروندان موصل به شھرھای عمدتا کردنش  ھا حاکی  گزارش .اند آزاد کرده 

  . ھای دولتی نيز در اين شھر به تصرف داعش در آمده است فرودگاه، دو مرکز تلويزيونی و اغلب ساختمان .اند خته يگر

روز چھارشنبه » داعش«ليس عراق در صالح الدين گزارش داد که افراد وخبرگزاری فرانسه به نقل از يک سرگرد پ

  . کامل شھر تکريت را در دست گرفته و صدھا زندانی را آزاد کرده اندکنترول

ت، زادگاه صدام  شھر تکري. کيلومتری شمال بغداد قرار دارد١۴٠عراق است و در  تکريت مرکز استان صالح الدين

 .س جمھور سابق عراق استئيحسين ر

 عراق گفته که نيروھای داعش چھار منطقه حويجه، زاب، رياض و پوليسخبرگزاری فرانسه، به نقل از يکی از افراد 

  .عباسی را در غرب کرکوک تصرف کرده اند

د، حمله کردند و با کشتن شماری از نيروھای اين گروه ھفته گذشته نيز به شھر سامرا، واقع در شصت کيلومتری بغدا

  .موصل و سامرا از شھرھای عمدتا سنی نشين عراق ھستند. نيروھای امنيتی، برای مدتی بر اين شھر مسلط شدند

 نفر، از جمله کنسول ترکيه ۴٨نيروھای دولت اسالمی عراق و شام، ھم چنين در حمله به کنسولگری ترکيه در موصل 

 جوزا ٢١نسه به نقل از يک مقام دولت ترکيه گزارش داد که نيروھای داعش روز چھارشنبه خبرگزاری فرا. را ربودند

 نفر شامل کنسول، اعضای کنسولگری، تيم عمليات ويژه و سه ۴٨، با حمله به کنسولگری ترکيه در موصل ١٣٩٣

ا در منطقه موصل ربوده  راننده ترک ر٢٨» داعش« روز سه شنبه نيز گزارش شده بود که افراد .کودک را ربوده اند

 .اند
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وضعيت فوق «وزير عراق، در اولين واکنش به اين تحوالت، از مجلس عراق درخواست اعالم  نوری مالکی، نخست 

او ھم چنين از فرماندھان ارتش به دليل عملکرد . ھنوز اما مجلس عراق تشکيل جلسه نداده است. کرده است» العاده 

 انتقاد کرده و ھم زمان ھشدار داده که حمالت سنگينی را عليه داعش سازمان خواھد اند، ضعيفی که در موصل داشته 

 .داد

او در نطقی . از شھر موصل در اختيار پيکارجويان است» نواحی مھمی«نوری مالکی، نخست وزير عراق گفت که 

  .ندقرار داده شده ا» آماده باش کامل«تلويزيونی اعالم کرد که نيروھای امنيتی در وضعيت 

او، ھم چنين گفت که خواستار اعالم وضعيت فوق العاده شده که اختيارات دولت در دستگيری ھا و اعمال مقررات منع 

بنا .  مالکی ھم چنين به مردم غيرنظامی فرخوان داده که مسلح شوند و در مقابل داعش بجنگند.تردد را افزايش می دھد

بيانگر ناتوانی دولت مرکزی و » تسليح شھروندان غيرنظامی«ی، برای گران سياسی فراخوان مالک به ارزيابی تحليل 

 .ارتش عراق برای مقابله با داعش است

  اند بخش  ھا توانسته   شود آن گفته می. اند  باش درآمده  ھم زمان نيروھای پيشمرگ حکومت اقليم کردستان به حالت آماده

 مبنی بر درگيری نظامی پيشمرگ ھا با ئیبه عالوه، خبرھا. د از مناطق غرب موصل را از داعش باز پس بگيرنئیھا

 .شده است داعش در نزديکی کرکوک گزارش 

نوا يت می شوند فقط به تصرف استان نيداعشی ھا كه از خارج حما: س مجلس عراق نيز گفته استئيفی رياسامه نج

ن كه استان يفی با اشاره به اياسامه نج. روندش می ين به پي نمی كنند و ھم اكنون برای اشغال استان صالح الدءاكتفا

نوا، ياشغال استان ن: ستی داعشی ھا قرار گرفته است، گفتينوا امروز به طور گسترده مورد آماج حمالت ترورين

ن بحران با يد ھمه كشورھای ھمجوار برای حل ايانه به شمار می رود و باي خاورمۀدی برای كل عراق و كل منطقيتھد

اسی، در كنار ھم قرار ياسی داخلی خواست با كنار گذاردن اختالفات سياو، از گروه ھای س. اری كنندگر ھمكيھمد

 ۀك توطئيعراقی ھا ھم اكنون با : س مجلس عراق، افزودئير. سم بجنگنديرند و با دست در دست ھم گذاشتن، با تروريگ

 تانك ھا و نفربرھا را رھا كردند تا فرودگاه روھای نظامی كهياو با انتقاد از ضعف ن. بزرگ خارجی مواجه ھستند

قات گسترده ای با فرماندھان نظامی ين باره تحقيد در ايبا: فتد گفتيماھا به دست داعش بيبزرگ موصل با برخی ھواپ

  .بشود

ای ای خواھان کمک کميساريای عالی سازمان ملل بر نچيروان بارزانی، نخست وزير اقليم کردستان عراق ھم در بيانيه 

  .پناھندگان شده است

مناطقی که «: ، گفته است»فرارو« با خبرگزاری مصاحبهناظم دباغ نماينده دولت اقليم کردستان عراق در ايران، در 

  ».ژيک اھميت بسيار زيادی داردياکنون در اشغال گروه داعش درآمده به لحاظ ژئوسترات

قسمت شرقی اين شھر «:  شھر عراق محسوب می شود، گفتاو با بيان اين که موصل بعد از بغداد و بصره بزرگ ترين

بيش تر کردنشين ھستند در حالی که بخش غربی آن بيش تر اھل سنت و عرب می باشند و بسياری از بعثی ھای سابق 

  ».نيز در بخش غربی موصل حضور دارند

 مطرح است که نھادھای لسؤايعنی اين .  استسؤاللذا وضعيتی که اکنون در موصل روی داده جای «: او افزود

 ساعت شھری به اين ٢۴مخابراتی و اطالعاتی عراق چطور غافلگير شدند تا نيروی ھای داعش بتوانند در مدت 

 »! خود درآورند؟کنترولبزرگی را به 

 که با توجه به آن که بخش شرقی موصل کردنشين ھستند، دولت اقليم کردستان چه واکنشی سؤالدباغ در پاسخ به اين 

دولت اقليم کردستان از ديروز که اين اتفاق روی داد نيروھای پيشمرگ «: ر برابر اين اتفاق نشان خواھد داد؟، گفتد

  ».خود را آماده باش داده است تا بتوانند از اين مناطق حمايت کنند
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 نيروھای ارتش ولی در چارچوب قانون اساسی عراق و پروتکل توافقاتی که وجود دارد ھيچ کدام از«: او ادامه داد

  ».عراق يا نيروھای پيشمرگ کردستان حق ندارند از منطقه خود خارج شوند

س اقليم کردستان و نيروھای ارتش بدون ئيبه عبارت ديگر نيروھای پيشمرگ نمی توانند بدون درخواست ر«: او افزود

  ».درخواست نخست وزير عراق وارد مناطق يکديگر شوند

ن عراق در ايران، درباره آينده اين بحران و اين که آيا ارتش عراق خواھد توانست داعش را  دولت اقليم کردستاۀنمايند

  ».من خيلی خوش بين نيستم اما اميدوارم مشکالت حل شود و امنيت به عراق بازگردد«: شکست دھد گفت

 در استان .دگی می كنندون نفر در شھر موصل زنيليت دارد كه دو ميون و پانصد ھزار نفر جمعيلينوا، سه مياستان ن

اما با اين وجود، ارتش عراق به . روھای وزارت كشور با ھمه امكانات مستقر ھستندينوا، سه لشگر نظامی اضافه بر نين

ن و كركوك و انبار جزو استان يكردستان عراق، استان صالح الد. داليل نامعلومی ھم چنان از مقابل داعش می گريزد

  .ر می روندنوا به شمايھای ھمجوار ن

، به خبرگزاری ھا گفته داعش، گروھی است كه از سوی برخی »كل االخبار«ر روزنامه عراقی ي، سردب»ر عواديسم«

ت ھا نبود داعش نمی توانست به ين حمايت می شود و اگر ايگر منطقه حمايج فارس و كشورھای ديه خليكشورھای حاش

  .سامرا و موصل در شمال عراق، وارد شود

ر، يکی از رھبران تندرو شيعه در عراق نيز گفت که نيروھای نظامی طرفدار وی با ارتش عراق عليه مقتدا صد

  .مقتدا صدر پيش تر از تصدی پست نخست وزيری توسط نوری مالکی انتقاد کرده بود. شورشيان ھمکاری خواھند کرد

ابراز ، امريکاحاکميت .  می يابدروز گسترشه  المللی به حمالت نظامی داعش در عراق، روزب  ھای بين واکنش

، سخنگوی وزارت امور جن ساکی. خوانده است» خطری برای ثبات عراق و تمامی منطقه«نگرانی کرده و آن را 

  . گرايان داعش ايستادگی کرد  تصريح کرد که بايد در مقابل اسالمامريکاخارجه 

بنا  ھم چنين .ای کمک به دولت مالکی اعالم کرده است طبق توافقات دوجانبه نظامی با عراق آمادگی خود را برامريکا

س ئي ھای آن کشور، دولت عراق از اوباما ر  ھای مقام  و با استناد به گفتهامريکائیھای معتبر  بر گزارش برخی رسانه 

 .دبکن» ئیمداخله ھوا«در اوضاع » دولت اسالمی عراق و شام« خواسته است برای مقابله با پيشروی امريکاجمھور 

، نوشت بغداد به طور خصوصی به دولت بارک اوباما پيام داده که ١٣٩٣ جوزا ٢١» استريت جورنال وال «روزنامه 

نظاميانی که در حال اشغال بخش  دار يا پھپادھای خود عليه شبه   دھد اياالت متحده از ھواپيماھای سرنشين  اجازه می

 . از آن کشور ھستند، استفاده کندئیھا 

وزير عراق،   گويد نوری مالکی، نخست  می» امريکائی ھای عراقی و  مقام«نيز از قول » تايمز نيويورک «روزنامه 

  .ھای افراطی در نظر گيرد  را عليه گروه ئی است حمالتی ھوا مخفيانه از دولت اوباما خواسته

گويند، چه واکنشی   سخن می  درباره آنامريکائی ھای  که روزنامه» درخواست«ھنوز مشخص نيست واشينگتن به اين 

 .نشان دھد

ھای  گفته دولت آن کشور مشغول سبک و سنگين کردن گزينه » استريت جورنال وال « به امريکايک مقام ارشد دولت 

.  با اين ھمه ھنوز تصميمی گرفته نشده است-برای نيروھای نظامی عراق» پشتيبانی جنبشی« از جمله -مختلف است 

ين پرسش که آيا اياالت متحده از پھپادھا يا ھواپيماھای خود عليه شورشيان استفاده خواھد کرد يا نه، اين مقام ارشد به ا

 .پاسخی نداده است

ما «، در ايميلی آورده است امريکا، از قول برنادت ميھان، يکی از سخنگويان شورای امنيت ملی »نيويورک تايمز«

کنيم؛ اما دولت عراق به روشنی گفته که از حمايت ما استقبال  رائه نمی جزئياتی را در مورد مذاکرات ديپلماتيک خود ا

 ». کند می
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، جی کارنی .کرد»  محکومشديداً « ای حمالت داعش را   در بيانيهامريکااندکی پس از انتشار اين اخبار کاخ سفيد 

که برای  عراق، در حالی  ھای گوناگون سياسی  اياالت متحده، با رھبران از طيف«سخنگوی کاخ سفيد گفته است 

  ». ايستد  برند، می مبارزه با داعش وحدت ملی الزم را پيش می

يکی . شده اند» ناتو«ھای ترکيه، خواستار تشکيل جلسه اضطراری  از سوی ديگر، در مرزھای شمالی آن کشور، مقام 

 از سوی ترکيه به اعضای سازمان  ھای رسمی ناتو گفته است که اين جلسه به منظور ارائه اطالعات تکميلی از مقام

  .ناتو تشکيل شد

رسانی داشته و اعضای پيمان ناتو درباره شرايط امنيتی پيش آمده  به گزارش رويترز، اين جلسه تنھا جنبه اطالع 

 . اند مشورتی نکرده

 عراق را در» داليل ناامنی«بريتانيا نيز ضمن محکوم کردن اشغال موصل توسط داعش از دولت مالکی خواست که 

کيد کرده و خواستار أت» در جنگ عليه تروريسم«وزارت خارجه بريتانيا بر حمايت خود از دولت مالکی . بررسی کند

  .تشکيل ھرچه سريع تر دولت جديد در عراق شد

ھا از  ھمه اين ھا در حالی است که خبرگزاری . شورای امنيت سازمان ملل نيز حمالت اين گروه را محکوم کرده است

  .اند زديک شدن نيروھای دولت اسالمی عراق و شام به بغداد، پايتخت عراق، خبر داده ن

حسن علوی، نماينده سنندج و ديواندره، از آمادگی مرزبانی .  نگران تحوالت عراق استحکومت اسالمی ايران، شديداً 

 .ايران در مرز كردستان برای مقابله با تحركات اخير گروه داعش خبر داه است

 كيلومتر مرز مشترك با كشور ٢٢٠كردستان ايران :  نماينده مجلس حکومت اسالمی، به خبرگزاری ايلنا، گفتاين

الدين به تصرف گروه داعش درآمده،  عراق دارد و با توجه به اين که شھر موصل عراق و بخشی از شھر صالح 

  . مرزبانی ايران نيز در منطقه به حالت آماده باش درآمده استطبيعتاً 

 تواند به مرزھای ايران برسد اما ارتش آمادگی مقابله با آن ھا  دامنه حركت گروه تروريستی داعش می: علوی، افزود

 .را دارد

شوند؟ آن ھا چه  در چنين وضعيتی، اين پرسش که اين گروه تروريستی اسالمی چه کسانی ھستند؟ از کجا تغديه می 

 ديگر را می توان درباره اين گروه خشن و بی رحم و سؤال گذارند؟ و ده ھا  اتی بر تحوالت خاورميانه بر جای میتأثير

  .مرتجع اسالمی مطرح کرد

که بخشی از نيروھای القاعده در عراق است با » دولت اسالمی عراق«گفته می شود که اين گروه از ادغام سازمان 

دولت اسالمی « رھبر ابوبکر البغدادیبته ال. که گروھی از جھاديون سوری ھستند، تشکيل شده است» النصره«جبھه 

 رھبر ايمن الظواھریبالفاصله ترکيب با جبھه النصره را رد کرد و دو ماه بعد نيز در خبرھا آمد که » عراق و شام

  .القاعده، دستور لغو اين ادغام را داده است

، خود ٢٠٠۴ بار در اوايل سال اين گروه برای اولين.  شدتأسيس، در اوايل جنگ عراق »دولت اسالمی عراق«گروه 

 تغيير» ينضظيم قيادت الجھاد فی بالد آل رافتن«، نام خود را به ٢٠٠۴بر واما در اکت. ناميد» جماعت توحيد و جھاد«را 

اما اين گروه از ھمان سال .  داده استتغييربه اين ترتيب، اين گروه از زمان شکل گيری چندين بار نام خود را . داد

  . به وفاداری و حمايت از القاعده شده و به عنوان القاعده عراق مشھور شده است، متعھد٢٠٠۴

بر سال ودر اکت. ناميد» شورای مجاھدين«، با چند گروه کوچک تر متحد شد و خود را ٢٠٠۶ جنوریاين گروه در 

دولت اسالمی عراق و «، اين گروه نام خود را به ٢٠١٣ اپريلدر ماه . بر خود نھاد» دولت اسالمی عراق«، نام ٢٠٠۶

  . نقش آن ھا در جنگ داخلی سوريه و عراق باشدۀ داد تا منعکس کنندتغيير» شام
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جھادی مخالف با حکومت سوريه « تاکنون به يکی از اصلی ترين گروه ھای ٢٠١٣ اپريلبه اين ترتيب، داعش از 

  . تبديل شده است

در شمال شرق » رقا«شھر . بری آن غير سوری ھستندگفته می شود بيش تر افراد جنگی اين گروه و ھم چنين رھ

  .  به تصرف نيروھای داعش در آمد٢٠١٣ چسوريه، اولين منطقه ای بود که در ماه مار

اين گروه تاکنون اعالم کرده که از ديگر گروه ھای جھادی در سوريه مستقل است و رابطه تنش آلودی با ديگر گروه 

  . داردھای مخالف دولت بشار اسد در سوريه

در استان ) بخشی از مخالفان سوری که مورد حمايت غرب ھستند(، فرمانده ارتش آزاد سوريه، ٢٠١٣ جوالیدر ماه 

. نيز درگيری داردداعش با ديگر گروه ھای اسالمی . ساحلی التاکيا توسط جنگجويان داعش به ضرب گلوله کشته شد

  .متھم شد» احرار الشام«اسالمی  گروه ۀ، به کشتن عضو برجست٢٠١٣مبر داعش در ماه نو

، سخنگوی داعش که بيانيه ھای اين گروه را »ابومحمد العدنانی«به تازگی برخی منابع امنيتی عراق اعالم کردند که 

 بلندپايه امنيتی مسؤوليک .  سال تحت عنوانی جعلی در عراق زندانی بوده است۵منتشر می کند، پيش از اين به مدت 

به گفته اين .  با نام جعلی زندانی بوده است٢٠١٠ تا ٢٠٠۵ ھای  ، طی سال»ابومحمد العدنانی«عراق گفته است که 

است و تا کنون اسامی مختلفی برای خود انتخاب کرده است » ياسر خلف حسين نزال الراوی«منبع امنيتی، نام اصلی او 

  .اشاره کرد» دق الراویابوصا«و » ابوالخطاب«، »جابر طه فالح« توان به   ھا می که از بين آن

يت يک سری از بمب گذاری در بغداد و مناطق ديگر عراق که طی آن ده مسؤول، ٢٠١٣ سال گستاين گروه، در ماه ا 

   . را بر عھده گرفت،ھا تن کشته شدند

طی اين حمالت .  خانه را در عراق منفجر و ويران کرد١۴٠٠، نزديک به ٢٠١٣داعش، ھم چنين در نيمه دوم سال 

  . نفر زخمی شدند٣٠٢١ نفر کشته و ١٩٩۶

، با باال رفتن تنش ھا ميان اقليت سنی عراق و دولت شيعه اين کشور به رھبری نوری مالکی، ٢٠١۴ جنوریدر اوايل 

  . بخش سنی نشين و غربی فلوجه را در دست گرفتکنترولداعش 

از اين فرصت » سالمی عراق و شامحکومت ا«عقب نشينی ارتش از دو شھر رمادی و فلوجه، باعث شد نيروھای 

استفاده کرده و تمامی شھر فلوجه و قسمتی از شھر رمادی را به تصرف خود درآورده و در اين دو شھر به ايجاد 

  . ھای ايست و بازرسی مبادرت کردند ايستگاه

 نقاط اصلی ھم کنترول عراق توانست وارد شھر فلوجه شود اگر چه پوليسسرانجام پس از چند روز نبرد سنگين،  

، فعاالن سوری اعالم کردند که در جريان يک رشته ١٣٩٢ جدی ٢١شنبه . چنان در دست شبه نظاميان داعش است

  . نفر کشته شدند۴٨٢ھا ميان شورشيان مخالف دولت و نيروھای گروه داعش، دست کم  درگيری 

 ۵٠٠ر بريتانيا است، اعالم کرد در ميان حدود در ھمين زمان بود که نھاد ناظر بر حقوق بشر در سوريه، که دفتر آن د

 ئی نفر ھم از نيروھای گروه داعش شناسا١۵٧ شورشی مخالف دولت و ٢۴٠ شھروند، ٨۵ ھا،  کشته شده اين درگيری

 زندانی را در ۴٢» دولت اسالمی عراق و شام«اين نھاد حقوق بشری، ھم چنين اعالم کرده گروه موسوم به . شده اند

  . عضو اين گروه جھادی را اعدام کرده اند۴٧ھم زمان شورشيان مخالف دولت ھم . ه استشھر حلب کشت

اين گروه، با ممنوع . بمب گذاری ھای گروه دولت اسالمی شام و عراق، اغلب باعث کشتار وسيع بيگناھان شده است

له گردن زدن مردم در مناطق کردن کشيدن سيگار به زنانی که پوشش اسالمی ندارند حمله و سخت ترين تنبيھات از جم

  .ش را معمول داشته استکنترولتحت 

  . که عليه رفتارھای اين گروه دست به اعتراض می زنند، آتش می گشايدئیداعش، حتی روی سوری ھا

  .رنگ لباس، ساختمان ھا و پرچم آن ھا نيز مشکی است. رنگ رسمی داعش ھم به مانند شبکه القاعده، سياه است
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البته مسلمانان قفقاز در صف نخست انتحاری .  ھستندا شامل شھروندان عراق، تونس و ليبيعش، عمدتاً شاخه نظامی دا

ھا ھستند زيرا باور آنان به دين عميق تر است و ھمين موضوع سازماندھی و به کارگيری آن ھا برای عمليات ھای 

  .انتحاری را آسان می کند

القاعده عراق شامل تعداد .  شدتأسيس در عراق ء دولت اسالمی در ابتدارھبری داعش در اختيار عراقی ھا است چرا که

نقش سوری ھا در رھبری داعش . زيادی از افسران ارتش سابق عراق در دوره رياست جمھوری صدام حسين است

  .چندانی ندارند

 ھر واليت دارای يک . خود را به مانند افغانستان به واليت ھای متعدد تقسيم کرده استکنترولداعش، مناطق تحت 

شورای خدمات اسالمی نقش و فعاليتی مثل شھرداری ھا . و دادگاه اسالمی و شورای خدمات اسالمی است» امير«

  .دارد

افراد نجات يافته از زندان ھا و . داعش در مناطق تحت نفوذش، زندان ھای مخصوص خود را داير کرده است

  .ن زندان ھا غيرانسانی است و رعب و ترس در آن ھا بيش تر استبازداشتگاه ھای داعش می گويند که شرايط اي

براساس گزارش ھای دريافتی، در زندان ھای داعش : سازمان عفو بين الملل نيز در يکی از گزارش ھای خود نوشت

ربه  ض٩٠يکی از شاھدان عينی ھم از اعمال مجازات . رو شده انده کودکانی حضور دارند که با شالق ھای سنگين روب

  . ساله خبر می دھد١۴شالق بر نوجوان 

بر سر زندانی پالستيکی می . خفگی يکی از اين شيوه ھا است. شيوه ھای شکنجه ھم در زندان ھای داعش متفاوت است

گذارند و آن را می بندد تا فرد دچار حالت خفگی شود و لحظاتی قبل از خفگی کامل و مرگ، کيسه پالستيکی را باز می 

  . شکنجه است که زخم ھای بزرگی بر روی پوست انسان ايجاد می کندۀال برق ديگر شيواتص. کنند

 کنترول مناطق تحت ۀ را برای ادارئیداعش پس از تصرف شھر الرقه سوريه به سرعت مراکز، ادارات و سازمان ھا

  .خود افتتاح و کليسای ارامنه را به دفتر تبليغ اسالم تبديل کرده است

شورای « خود کنترولو برای اداره مناطق تحت » شورای نظامی«رای مديريت عمليات ھای نظامی، داعش، ھم چنين ب

  .تشکيل داده است» ويژه

در داعش، . يت برنامه ريزی، مديريت سران و عمليات ھای نظامی را برعھده داردمسؤولداعش، » شورای نظامی«

  .ناميده می شوند» غزوه«عمليات ھای نظامی به نام 

 به مردم، نظر مثبت آن ھا را به خود جلب کند اما به سرعت ئی سعی کرد با ارايه خدمات و کمک ھاءر ابتداداعش د

رفتارھای خشونت آميز و مجازات گونه داعش عليه مردم، سبب شده که بسياری از مردم از آنان وحشت کنند و 

  .رويگران شوند

ت که وظيفه ارشاد، تبليغ و پيگيری فعاليت ھای رسانه ، بخش ديگری از ساختار دولت داعش اس»ت ھای شرعیأھي«

يت حفظ امنيت سران داعش و حفاظت از داعش در برابر نفوذ مسؤولای و شورای امنيتی و سازمان اطالعاتی که 

  .دشمن را برعھده دارد

ی را پيگيری ئ رسانه -ھم فعاليت ھای تبليغی » اندلس«و » فرقان«ی ئ رسانه ۀمؤسسبخش رسانه ای داعش شامل دو 

  .می کند

ھر دوی آنان به .  استابوعمر بغدادیاو جانشين . ، رياست داعش را برعھده داردابوبکر بغدادیدر حال حاضر شيخ 

  . اھل اردن بودالزرقاوی.  رھبر مقتول القاعده عراق شناخته می شوندابومصعب الزرقاویعنوان جانشينان 

او به عنوان واعظ و امام جماعت مسجد در شھرھای .  استابراھيم عواد ابراھيم البدرینام واقعی ابوبکر البغدادی، 

  .سامرا، بغداد و فلوجه عراق فعاليت می کرد
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از بريدن سر تا فوتبال بازی کردن با اين : لم ھا و تصاوير اقدامات وحشيانه اين گروهفضای مجازی پر است از ف

  ...ينه اش و خوردن آن تا تجاوز به زنان وسرھا، از بيرون کشيدن قلب اسيری از س

در شمال شرقی سوريه، قوانينی را وضع کرد که عدول از آن ھا مستوجب مجازات » رقا«داعش پس از تسلط بر شھر 

  :فھرست اين قوانين به شرح زير ھستند. باشد سنگين می 

  ممنوعيت پوشيدن شلوار جين برای زنان-١

  توسط مردان کمر باريک ممنوعيت پوشيدن شلوار جين -٢

   ممنوعيت کوتاه کردن مو-٣

   ھای زنانه در ويترين و کار کردن مردان در فروشگاه لباس زنانه  ممنوعيت نمايش لباس-۴

  ھای لباس خياطی زنانه  ممنوعيت ورود مردان به مغازه -۵

  ھای زنانه  ممنوعيت تبليغ آرايشگاه -۶

   داعشۀ ممنوعيت استفاده از کلم-٧

   زنان به دکتر زنان و زايمانۀوعيت مراجع ممن-٨

   ممنوعيت شانه کردن موی سر و صورت برای مردان-٩

   ممنوعيت کشيدن سيگار و قليان-١٠

   ممنوعيت نشستن زنان بر صندلی-١١

 ھای اسالمی حاضر در جنگ داخلی سوريه است که از آن به   ترين گروه  داعش، يکی از جانی ترين و خشننھايتاً 

 نفر را که بيش ١۵ ماه، جوزا ھای خود، اوايل  اين گروه در يکی از آخرين اقدام. شود ياد می » القاعده عراق«عنوان 

  .تر آن ھا زن و کودک بودند، در استان حسکه در شمال شرقی سوريه به ضرب گلوله اعدام کرد

  . در مساجد، پنج مرتبه نماز بخوانندداعش در بيانيه خود دستور داده که ساکنان مسلمان مناطق بايد روزانه با حضور

 و سربازان گفته شده توبه کنند و در غير پوليسبه . ھای الکلی و استعمال دخانيات نيز قدغن اعالم شده است نوشيدنی 

 .اين صورت کشته خواھند شد

ی ايران، بنابراين، خشونت و وحشی گری ھای داعش و ھم فکران آن مانند حکومت عربستان سعودی، حکومت اسالم

، پايانی ندارند مگر آن که ھر چه بيش تری مردم به نقد و طرد ...حکومت اسالمی عراق، گروه القاعده، بوکوحرام و

  . ايدئولوژی اسالمی برسند

 در ء گذشته، بر گروه ھای مسلح اسالمی تکيه کرده و از اين گروه ھا ابتداۀ، دست کم در چھار دھامريکاحاکميت 

قابله با اتحاد جماھير شوروی استفاده کرده و آن گاه اين گروه ھا را به برخی کشورھای عربی و افغانستان برای م

 عرب، اعرابی که در - افغان . ، باز کنند»مبارزه با تروريسم« تحت عنوان امريکا برای ئیاسالمی فرستاد تا جای پا

  .وحشت تبديل شدندافغانستان جنگيدند و سپس به کشورھايشان بازگشته و به عامل ترور و 

ی و مذھبی و نژادی ئ پس از اشغال عراق، از اين گروه ھای اسالمی برای ايجاد تفرقه و درگيری ھای طايفه امريکا

 .استفاده کرد

 گروه ھای اسالمی را تحميل نمايد زيادی ۀ، برای تحقق اھدافش بدون اين که برايش ھزينامريکااين در حالی است که 

 واقع بخش عمده ھزينه ھای مالی اين گروه ھای تروريستی اسالمی از طريق صندوق ھای رسمی در. به کار می گيرد

 می شود که دولت ھای غربی برای آن ھا در نظر تأمين ئیکشورھای نفت خيز عربی حاشيه خليج فارس يا کمک ھا

کس به قربانی شدن ھر چه بيش  عه نيز کاھش می يابد و بامريکائیبه اين ترتيب، قربانی شدن سربازھای . گرفته اند

 .تر اعضای ھمين گروه ھای اسالمی و مردم بی گناه افزوده می شود
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ترکيه نيز در سال ھای اخير، با سرعت خيره کننده ای به پايگاه اصلی برای جذب تروريست ھا و آموزش و اعزام آن 

است و در افغانستان در پوشش جنگ با ) تونا(ھا به سوريه تبديل شد، کشوری که عضو سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

عربستان، قطر و بيش تر کشورھای عربی حاشيه خليج فارس ھم متعھد شدند تا انواع حمايت . تروريسم مشارکت کرد

، يعنی گروه ھای ترويستی اسالمی به عمل آورند تا اين ارتش سری بتواند سوريه و امريکاھا را از ارتش سری 

 . دھدتغيير می خواھد، امريکاژيک آن را آن طور که يتحکومت و جايگاه سترا

در چنين شرايطی، مردم عراق قربانی معامالت نھان و آشکار دولت عراق، حاميان غربی آن و ھم چنين منطقه شده 

 استفاده می کند و از سوی ديگر، ھم چنان مشغول  گزينه ھاۀ از يک سو، برای باقی ماندن در قدرت از ھممالکی. اند

در . ده و بستان و بازی ھای سياسی و نظامی خطرناک با حکومت اسالمی ايران و سپاه پاسداران اين حکومت استب

  .اين ميان، قربانيان باز ھم مردم عراق ھستند

كی با اعضای ير عراق روابط نزدي، نخست وز»نوری المالكی«ك ھفته نامه مصری با انتشار اسنادی مدعی شد كه ي

  .ران دارديسته به جناح مقتدی صدر و سپاه پاسداران حکومت اسالمی اواب» ارتش مھدی«

ر عراق منتشر كرده كه ير خود اسنادی محرمانه منتسب به نخست وزيدر شماره اخ» االھرام العربی«ھفته نامه دولتی 

ن دارند، خواسته كی با سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايرايكه روابط نزد» ارتش مھدی«از فرماندھان » مالكی«در آن 

 .نی كنندي عقب نشئیكايمراروھای يه نياست كه به منظور محافظت از خود موقتا از خط مقدم نبرد عل

 ٢٠٠٧ جنوریری عراق است در يو خصوصی از جانب دفتر نخست وز» محرمانه، فور«ك نامه ين سند كه حاوی ياول

س شورای عالی انقالب اسالمی عراق و سازمان ئيز به ريران در بغداد فرستاده شده و چند نسخه از آن نيبه سفارت ا

 .ارسال شده است» د الصدريالشھ«

 :ر استين نامه كه توسط ھفته نامه االھرام العربی منتشر شده، به شرح زيمتن ا

 ، به)ت ملی عراقيمشاور امن (موفق الربيعی و بعد از مشورت با دكتر سيد مقتدی صدرنی با ولفيبر اساس مكالمه ت«

ط كنونی از فرماندھان ارتش مھدی كه با سپاه پاسداران يمنظور حفظ دستاوردھای بزرگ مان و با درنظر گرفتن شرا

 از انظار پنھان شوند و به منظور محافظت از خود در م كه موقتاً يران در ارتباط ھستند می خواھيحکومت اسالمی ا

ست ياسامی فرماندھان در ل(نی كنند، يط مقدم نبرد عقب نش از خئیكايمراروھای يا كشته شدن توسط نيبرابر اسارت 

  .ران فرستاده شوندين فرماندھان تا زمان فروكش كردن بحران به اي، بھتر است كه ا)ر آمده استيز

  ». دئي و گزارش آن را به اينجانب ارجاع نماءن دستورات را اجرايم كه ايما از شما می خواھ

  ر عراقينوری المالكی، نخست وز: امضاء

 ئیرانی ھاي، دستور آزادی ا»نوری المالكی«گر منتشر كرده كه در آن ين دو نامه دي، ھم چن»االھرام العربی«ھفته نامه 

 .رقانونی وارد عراق شده بودند، را صادر كرده استيكه به طور غ

ر يگر به چند وزيی د عراق و نسخه ھائیس شورای عالی قضائيك نسخه از آن به رين نامه كه يدر اول» المالكی«

 .رانی ھا از زندان شده استير خارجه عراق ارسال شده، خواھان آزادی ايباری، وزيار زيعراقی شامل ھش

ه كرده و دستور يرقانونی به عراق را ارايرانی ھای متھم به ورود غيست از ايك لين سند ير عراق در اينخست وز

 .آزادی آن ھا را صادر كرده است

ست طبق دستور المالكی آزاد يرانی درون لي ا۴۴٢ كرده كه تأئيد عراق ئیس شورای عالی قضائيز رينن سند يدر دوم

  .شده اند
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برای «خود را » دو گردان از نيروھای سپاه« استريت جورنال، در گزارشی تازه نوشت ايران   والامريکائیروزنامه 

اين خبر بر اساس نقل » .خاک عراق گسيل کرده استحمايت از بغداد و شھرھای کربال و نجف، از مرزھای غربی به 

  .اند، منتشر شده است  کرده مصاحبهکه با اين روزنامه » منابع امنيتی« از ئی ھا قول

 مرزی سپاه  ، دو گردان از نيروھای قدس، واحد برون»ھای امنيتی ايران مقام «به گزارش اين روزنامه و به نقل از 

  .اند ، از اروميه و لرستان به عراق اعزام شده ١٣٩٣ وزاج ٢١پاسداران، روز چھارشنبه 

نرال ارتش ايران، گزارش می دھد که اين کشور نيروھای خود در مرزھای حاستريت جورنال، به نقل قول از يک  وال

 ١٠٠ خود دستور داده است اگر جنگجويان داعش به ئیعراق را نيز به حال آماده باش در آورده و به نيروھای ھوا

  .يلومتری مرزھای ايران رسيدند، آن ھا را بمباران کندک

نوری اند، تھران چنان چه الزم شود، برای حمايت از دولت   ھای حکومت اسالمی ايران، در عين حال گفته  مقام

  .خود در سوريه را نيز به عراق منتقل کند» نيروھای داوطلب«، در نظر دارد مالکی

استريت جورنال با او گرفته، در اين مورد پاسخ داده است  برد در تماسی که وال   می ھوشيار زيباری که در لندن به سر

  ».من االن در لندن ھستم. دانم ، من ھيچ چيز نمی حقيقتاً «

می با ايران، موضوع بحران و، نيز گفته در حاشيه مذاکرات دوجانبه اتامريکاجن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه 

  ».را تشويق کرديم که نقشی سازنده در عراق بازی کنند) ايران(ما آن ھا « ساکی گفته خانم .عراق مطرح نشده است

، از قول سرتيپ حسين سالمی، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران ١٣٩٣ جوزا ٢٢، »تسنيم«خبرگزاری حکومتی 

اعی خود را منفعل از گفتمان ھای دف سپاه پاسداران سياست «ايران، با اشاره به رخدادھای عراق نقل قول کرده است که 

  ».دشمن طراحی نکرده بلکه ھمواره آماده و مھيا برای ھر گونه تھديد است

ھا،  در جريان اين درگيری . ھای داعش با کردھای سوريه صورت گرفت  ترين درگيری  ترين و پردامنه يکی از سنگين 

» کوبانی«و » راس العين«ش را از مناطقی ھم چون وابسته به کردھای سوريه، توانستند داع» ھای مدافع خلق يگان «

  .به عقب برانند و مواضع اين گروه را در آن منطقه تضعيف کنند

 از اپوزيسيون سوريه، بشار اسد و سپاه قدس حکومت اسالمی را به حمايت از داعش متھم ئی ھا در اين ميان، بخش

 داد و تصويری تغيير اعتراضات اوليه در سوريه را وسوی سمت» داعش« ھا اين است که  استدالل آن. اند کرده 

تصويری که تا حدودی ھم ذات پنداری با بشار اسد را به . خطرناک و خشن از مخالفان بشار اسد به دنيا مخابره کرد

  در سوريه، حکومت بشار اسد و ھم» داعش« تحرکات ئیبه گفته اين طيف از اپوزيسيون، برنده نھا. دنبال داشت

 .اند  حکومت اسالمی ايران بوده پيمانش

متھم کرده » داعش« ھای اخير چندين بار، جمھوری اسالمی را به حمايت از  از سوی ديگر، کردھای سوريه، در ماه

به گفته فرماندھان نظامی و مقامات سياسی کرد سوريه، درست زمانی که کردھا سيستم سياسی خود را پايه ريزی . اند 

 ھای   حکومت اسالمی و قدرتتأثير ھا معتقدند که داعش تحت  آن. عش عليه کردھا افزايش يافتکردند، شدت حمالت دا

 .حکومت اسالمی ايران، اتھام ھمکاری با داعش را رد کرده است. منطقه است

ھرچند به طور يقين نمی توان گفت حکومت اسالمی حامی داعش است اما برخی تحليل گران بر اين عقيده اند که 

 در  اگرچه يک جريان افراطی سنی است اما تحرکاتی که در سوريه عليه اپوزيسيون و کردھا داشته، کامالً داعش،

 . پيمانی سوريه و ايران تمام شده است  به نفع ھمراستای منافع جريان شيعه و علوی بوده يا به عبارتی، کامالً 

چرا که پس از انتخابات و به خصوص تالش ھای . داعش، زمان مناسبی را برای حمالتش در عراق انتخاب کرده است

ھم . بی وقفه مالکی برای قبضه ھمه جانبه حاکميت عراق، اختالفات جريانات سياسی عراق را به اوج رسانده است
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ھا مالکی را به تکروی و رفتارھای  کردھا و سنی .  ھا، ھم اختالف کردھا و مالکی اختالف مالکی و سنی

 . کنند یديکتاتورمابانه متھم م

 وزيری نوری مالکی ھنوز  ھای نھان و آشکار حکومت اسالمی با جريانات عراقی جھت تمديد نخست حتی رايزنی 

  .نتيجه ای نداده است

ھم چنين، چندين ماه است که به دليل اختالفاتی که بين حکومت اقليم کردستان و مالکی برسر موضوعاتی ھم چون 

 دارد، بغداد از پرداخت سھم بودجه اقليم کردستان طفره رفته و يا در اين زمينه فروش و صادرات نفت کردستان وجود

 .ھای نامنظمی داشته است پرداخت 

کردستان عراق در يک . اند باش درآمده  ھر دو حزب اتحاديه ميھنی کردستان و حزب دموکرات کردستان به حالت آماده 

اما اکنون بيم آن می رود که حمالت جديد داعش، .  عراق بوده استترين منطقه نسبت به مناطق ديگر دھه گذشته، امن 

ژی احزاب کرد عراقی اين باشد که تا حد ممکن از درگيری با داعش يستراتشايد . آرامش را بر ھم بزنداين امنيت و 

 .پرھيز کنند

شھر نفت . اند منتقل شده شود شماری از نيروھای پيشمرگ جھت آماده شدن برای ھر احتمالی به کرکوک  اما گفته می 

 دولت عراق ھم تاکنون برای  نامند و متقابالً  می» قلب کردستان«رو اھميت دارد که کردھا آن را  خيز کرکوک از آن  

بنابراين، ھرگونه دست درازی داعش برای . الحاق آن به جغرافيای اقليم کردستان ھمواره مقاومت و مخالفت کرده است

 . رو خواھد شده ال زياد با واکنش قاطع نيروھای نظامی پيشمرگ روبتسخير کرکوک، به احتم

 که با حمالت چند ھفته گذشته داعش به ئیادعا. ھم ادعا کرده که تمايلی ندارد که به مواضع کردھا حمله کند» داعش«

  . چندان ھم خوانی ندارد نيروھای اتحاديه ميھنی کردستان در خانقين،

 ئی ھزار نيروی ارتش عراق در منطقه موصل، توانا٨٠ارت پيشمرگ کردستان، حدود به گفته جبار ياور، از وز

  راحتی داعش را مھار کند؟ چنين ارتشی، آيا خواھد توانست به .  عضو داعش را نداشته است١۵٠٠مقاومت در برابر 

بله با داعش را دارد کردستان سوريه که تجربه مقا»  ھای مدافع خلق يگان«و نيز » ک.ک.پ«حزب کارگران کردستان 

 اين در حالی ست . اند که در صورت نياز حکومت اقليم کردستان، آماده ھستند عليه داعش بجنگند اعالن آمادگی کرده

 نخست وزير ترکيه، مردم کردستان سوريه را در رجب طيب اردوغانکه حکومت اقليم کردستان عراق، در ھمکاری با 

 .محاصره قرار داده است

 ھای ترک که در کنسولگری ترکيه در موصل به دست   در صورت عدم آزادی گروگان گر، دولت ترکيه،از طرف دي

 به خصوص دولت ترکيه .ھای ديگری از جمله مداخله مستقيم فکر خواھد کرد  به گزينه داعش اسير شدند، احتماالً 

 . به ترفندھای زيادی متوسل شده است،تاکنون برای حمله نظامی به سوريه

 سازمان دھد، اين بحران سمت و ئیاش را به ھر سو ابراين، داعش، نيروھايش را به ھر سمتی ھدايت کند و حملهبن

اما ھنوز مشخص نيست که اين گروه مسلح اسالمی، پيشروی به سوی کدام منطقه ديگر را .  متفاوتی خواھد گرفتئیسو

 .در پيش خواھد گرفت

، و به ويژه در دوران ٢٠٠٣ر عراق پس از سقوط دولت بعث در سال  در طول حاكميت گروه ھای شيعه دعمدتاً 

ن شده و از ييتب» مذھب«حكومت نوری مالكی، از يک سو ايدئولوژی رسمی دولت عراق به شكل فزاينده ای حول 

 سوی ديگر، روابط نھان و آشکار گسترده ای بين دولت مالکی و حکومت اسالمی ايران و سپاه پاسداران آن بر قرار

 .  سنی، شيعه، و كرد تقسيم شده اندحتی واحدھای نظامی ارتش عراق نيز به واحدھای عموماً . شده است

، در ھمکاری با سپاه پاسداران و وزارت اطالعات حکومت اسالمی، بارھا به اردوگاه مالکیحتی نيروھای ويژه 

  . يا به قتل رسانده و يا به اسارت برده اندمجاھدين خلق ايران در عراق حمله کرده و ده ھا تن از آن ھا را زخمی و
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سی نيز در .بی. روز تبديل شده است به طوری که پايگاه اينترنتی بیۀمسأل عراق بار ديگر به ۀدر چنين شرايطی، تجزي

  دولت شيعه به اين ترتيب به نظر می رسد سناريوی تجزيه عراق به سه... «:  طوالنی، از جمله نوشته استتحليلی نستباً 

مريكا در اوايل اشغال عراق گنجانده شده ادر جنوب، سنی در مركز و شمال شرق، و كرد در شمال كه در محاسبات 

بود سرانجام به واقعيت می پيوندد با اين تفاوت كه سلفيسم ايدئولوژيك داعش آن ھا را به سوی تالش برای الحاق مناطق 

 ».است» دولت اسالمی عراق و شام«موش نكنيم نام كامل داعش فرا. سنی نشين سوريه، و حتی اردن نيز سوق می دھد

حتی ھنوز جلسه پارلمان عراق که قرار بود در مورد درخواست نخست وزير جھت اعالم وضعيت فوق العاده در 

 به گفته ناظران،. سراسر کشور مذاکره کند، به دليل عدم حضور تعداد کافی نمايندگان به حد نصاب نرسيد و تشکيل نشد

اعالم . عدم تشکيل جلسه پارلمان نشانه اختالف نظر بين تشکل ھا و شخصيت ھای مختلف سياسی اين کشور است

تواند باعث بروز نگرانی مخالفان در مورد محدوديت  دھد و می  ای را به دولت می  وضعيت فوق العاده اختيارات ويژه 

  .فعاليت آنان شود

سخنگوی گروه داعش با انتشار فايلی صوتی مدعی شده » محمد العدنانی«که آخرين خبرھا از وقايع عراق، حاکی ست 

که بغداد مرکز خالفت دولت اسالمی عراق و شام است و اعالم کرد که داعش فرمان حرکت به سوی اين شھر را 

  .صادر کرده است

ن و دشنام، ي و عالوه بر توھر عراق انتقاد کردهي نخست وزنوری مالکیه به شدت از يانين بين در اي، ھم چنالعدنانی

ن امر يبلکه ا. ه حساب در سامرا و بغداد نخواھد بودياما تسو. مينی داريه حساب سنگيما تسو«: ديخطاب به او می گو

شروی يگفته می شود ھم اکنون پ» .ميد که ما ھم در انتظار شما ھستيمنتظر باش. در کربال و نجف اتفاق خواھد افتاد

  .لومتری شمال بغداد، متوقف شده استي ک١١٠سامرا، در داعش در اطراف شھر 

 عراق و پوليس، شاھد جنگ شديدی ميان ارتش و ١٣٩٣ جوزا ٢۴ - ٢٠١۴ جون ١۴استان دياله عراق روز شنبه 

ن گزارش خود از عقب نشينی يگزارشگر العربيه در عراق در آخر.  از جمله داعش بودنوری مالکیگروه ھای مخالف 

 ۴۵طبق اين گزارش نيروھای مالکی  .از دياله خبر داده است» پوليسمقداديھم و نيروھای «ده موسوم به لشکر اول پيا

  .تن از بازداشت شدگان را بدون محاکمه اعدام کردند

استفاده از تمام سايت ھای شبکه اجتماعی را ممنوع  طبق اين گزارش دولت مالکی به دليل آشفتگی وضعيت امنيتی،

در شمال دياله، که به خاطر وجود بزرگراه ارتباطی کرکوک و بغداد از نظر » العظيم«منطقه  .اعالم کرده است

 در عين حال نيروھای مالکی اعالم کردند که .ژيک بسيار مھم است، نيز شاھد درگيری ھای شديدی بوده استيسترات

 .ی تشکيل دادندبرای حفاظت از بغداد در برابر ھجوم احتمالی گروه ھای مسلح يک کمربند نظام

 جوزا ٢٢ -  ٢٠١۴ جون ١٢شنبه  ژورنال پنجھم چنين ھمان طور که در باال نيز اشاره کرديم به گزارش وال استريت 

 شود سپاه پاسداران روز چھارشنبه دو گردان   شان در گزارش ذکر نمی  و به نقل از منابع امنيتی ايرانی که نام١٣٩٣

 را از مرزھای غربی ايران به ، از لرستان و اروميه،مرزی سپاه پاسداران برون  واحد ،متشکل از نيروھای سپاه قدس

 .عراق اعزام کرده است

 در ، جمھور حکومت اسالمی ايران سئي ر،حسن روحانیشود که روز گذشته شيخ  اين خبر در حالی منتشر می 

ملت ايران اين «: ث منطقه، ادعا کردجمھوری با اشاره به حواد سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انتخابات رياست 

خشونت ھا را تحمل نخواھد کرد و ھمان طور که در سازمان ملل اعالم کرديم با خشونت و تروريسم در منطقه و جھان 

 ».مبارزه می کنيم
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 ،وزير عراق  نخست ،نوری مالکینی با ولفي در تماسی تروحانیھای حکومت اسالمی ايران،  به گزارش خبرگزاری 

ی به کار خواھد گرفت و ئالمللی و منطقه   بين ۀ ھای خود در حوز دولت جمھوری اسالمی ايران تمامی تالش«: گفت

 ».ھا با صدور تروريسم به عراق، امنيت و ثبات اين کشور را برھم بزنند اجازه نخواھد داد که حاميان تروريست 

اين که مرجعيت بزرگوار شيعه، «: ، افزود»جعيت شيعهمر«نی خود با اشاره به نقش ولفياو در بخشی ديگر از تماس ت

ھا مشارکت داشته باشند، نقش مھمی در بسيج مردم   اعالم کرد که ھمه بايد در مبارزه با تروريست هللا سيستانی آيت 

 ».عراق در مقابله با جنايت و کشتار تروريستی خواھد داشت

المللی به عراق کمک خواھد کرد، روزنامه  رچوب قواعد بين گويد ايران تنھا در چا  می حسن روحانیدر حالی که 

  .گاردين نيز در گزارشی از حضور فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران ايران در بغداد خبر داد

، در گزارشی از حضور قاسم سليمانی، فرمانده شاخه برون ١٣٩٣ جوزا ٢٣ گاردين جمعه شب ئیروزنامه بريتانيا

 در اين گزارش آمده است که سليمانی برای ديدار با رھبران .جمھوری اسالمی، در بغداد خبر دادمرزی سپاه پاسداران 

به پايتخت اين کشور »  جناح غربی بغداد را در دست دارندکنترولسای قبايل که ؤر« ھای شبه نظامی عراق و  گروه

  .سفر کرده است

گرای افراطی داعش، دولت اسالمی   برابر نيروھای اسالم در» تدارک دفاع از بغداد«گاردين ھدف از اين ديدارھا را 

   .عراق و شام، عنوان کرده است

 با ورود ايران به ھای اخير را خصوصاً   درگيری ،سيمون ھندرسون گران ھم چون  ھم چنين برخی از تحليل

يه خليج فارس در  کارشناس مسايل کشورھای حاش،ھندرسون. کنند  جنگ بين سنی و شيعه قلمداد می ،ھا درگيری

 و شيعه بر سر رھبری خاورميانه ارزيابی  ای در فارن پالسی جنگ عراق را جنگ سنی  در مقاله ، واشنگتنۀمؤسس

  .کرد

غرب عراق   ازئی ھا اند بخش  که در روزھای اخير با تصرف استان نينوا و شھر موصل توانسته ، نظاميان داعش شبه

ھا روز جمعه نيز دو شھر در استان دياله  اند و طبق گزارش  ن در حال پيشروی  ھم چنا، خود درآورندکنترولرا به 

  . اند واقع در شرق عراق و در مجاورت مرزھای ايران را تصرف کرده

در حال حاضر به نظر می رسد داعش، استعداد تبديل شدن به ھسته مرکزی گروه تروريستی اسالمی خشن در منطقه 

اين در شرايطی . ای ھدف آن نه تنھا عراق و شام که لبنان و ايران را نيز در برمی گيردجغرافي. خاورميانه را دارد

است که عامل اصلی اين فجايع انسانی نه تنھا حکومت ھای مستبد منطقه، بلکه حکومت ھای دمکرات جھان نيز ھستند 

 سياست ھايش را در قاره ھای بنابراين، سيستم سرمايه داری جھانی، در حال حاضر شنيع ترين و غيرانسانی ترين

  .فريقا و آسيا متمرکز کرده استا

بايد منتظر . اما بايد به اين حقيقت اذعان کرد که داعش، يک نيروی قدرتمند در مقابل ارتش تا دندان مسلح عراق نيست

و عقب نشينی ماند و ديد که ارتش عراق به چه داليلی توپ و تانک و ھواپيما و ھليکوپترھای خود را جا گذاشتند 

 مورد که با سالح ھای سبک و نيمه سنگين و وانت، کاميون، اتوبوس و غيره حرکت می کند ئیکردند؟ چرا نيرو

 تاکنون برای سرکوب داعش از پھباد و ھواپيماھای بدون امريکا عراق قرار نگرفته است؟ چرا ئیبمباران نيروی ھوا

ا نه تنھا در افغانستان، بلکه حتی در پاکستان نيز برای بمباران نيروھا سرنشين استفاده نکرده است، در حالی که از آن ھ

ژيک آن به تصرف چند ھزار يو مقرھای طالبان استفاده می کند؟ مھم تر از ھمه کشوری که مناطق حساس و سترات

  ...نيروی اسالمی درآمده چرا ھنوز پارلمان آن تصميمی در اين مورد نگرفته است؟ و

ی می گويند بعد از تصرف موصل و پادگان ھای نظامی آن توسط داعش، انبوھی از ادوات نظامی و برخی منابع محل

  .سالح به دست داعش افتاده است
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 در شھر موصل پس از آغاز درگيری ھا، مراکز و پوليسس پارلمان عراق گفته که نيروھای امنيتی و ئي راسامه نجيفی

  .يل اين شھر به آسانی به دست تندروھای مسلح افتادسالح خود را رھا و فرار کردند به ھمين دل

 نفر از نيروھای داعش وارد شھر موصل شده اند و نيروھای امنيتی عراقی ٣۵٠٠در گزارشات آمده است که دست کم 

 ھزار ١۵٠اين در حالی است که شمار نيروھای عراقی مستقر در موصل نزديک به .  مقابله با آن ھا را ندارندئیتوانا

 مقابله ئی ھزار نيروی مجھز به توپ و تانک و ھواپيما و ھليکوپتر عراقی، توانا١۵٠ چراواقعاً .  گزارش شده استنفر

   نفر نيروی وابسته به داعش را نداشتند؟٣۵٠٠با 

 گويد کل نيروھای داعش بيش از ھفت ھزار نفر نيست، و اين آماری است  اين در حالی است که آن طور که گاردين می

  .  کند  مذھب را تقويت می  ھای خارجی سنی تمال ياری گرفتن اين نيروھا از کشورھا و گروهکه اح

 موصل که يکی از مھم ترين انبارھای پوليسداعش، عالوه بر فرودگاه مھم اين شھر توانسته بر انبار تسليحاتی اصلی 

  .تسليحاتی عراق محسوب می شود نيز مسلط شوند

 مقامات عراقی، راه پيشروی داعش در عراق، از جمله به اين یتوجه به تحليل ھا و اظھارنظرھا به عقيده من و با نھايتاً 

دليل باز گذاشته شده که به عنوان ابزاری برای تسويه حساب ھای سياسی جناح ھای درونی حاکميت عراق مورد بھره 

 در ئیی، سنی و شيعی برای جناح ھابردای سياسی قرار گيرد و يا طرح تجريه و تقسيم عراق به سه کشور کوچک کرد

  .، جدی تر شده استامريکاس ھمه دولت أدرون حاکميت عراق، برای برخی دولت ھای غربی و در ر

در واقع سياست ھا و عمکردھا و ماھيت واقعی عقب مانده ترين گرايش سرمايه داری در عصر حاضر، يعنی اسالم، 

. شمول، آزادی خواھانه، برابری طلبانه، عدالت جويانه و مدنيت است جھان ۀدشمن آرمان ھا و فرھنگ انسان دوستان

گرايشی که به طور کلی به دوران جاھليت و بربريت بشر تعلق دارد از اين رو، ايدئولوژی اسالمی به معنای واقعی، نه 

 بشری را ويران می  می برد و جوامعءتنھا به درد ھيچ انسانی نمی خورد، بلکه ذھن و فکر و زندگی بشر ر ابه قھقرا

  !سازد

  ٢٠١۴ جون چھاردھم - ١٣٩٣ جوزاشنبه بيست و چھارم 

 

  


