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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 جوالی ١٨

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

  )بخش دھم(
  

اسامه بن « و بيعت او با ٢٠٠۴در سال » ابومصعب الزرقاوی«ی به سرکردگ» توحيد و جھاد«پس از تشکيل گروه 

  . سازمان القاعده در عراق تبديل شدۀ، اين گروه به شاخ»القاعده« سابق ۀسرکرد» الدن

ھای تروريستی در عراق تبديل شد، تا اين که الزرقاوی اين گروه با گسترش عمليات خود به يکی از قدرتمندترين گروه 

عبدهللا رشيد «به رھبری » شورای مجاھدين« اظھاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکيل  در٢٠٠۶در سال 

  .خبر داد» البغدادی

در پايان آن سال . ن شدئيبه عنوان سرکرده اين گروه تع» ابوحمزه المھاجر«، ٢٠٠۶پس از ھالکت زرقاوی در سال 

  .کيل شدتش» ابوعمر البغدادی«به رياست » دولت اسالمی عراق«نيز گروه 

ابوعمر «منزلی را که » الثرثار «ۀ در عملياتی در منطقامريکائی نيروھای مشترک عراقی و ١٩/٠۴/٢٠١٠در تاريخ 

ھا آن با شدت گرفتن تبادل آتش، جنگنده . در آن پناه گرفته بودند، ھدف قرار دادند» ابوحمزه المھاجر«و » البغدادی

  .ن دو تروريست از پای در آمدند آن ايۀمنزل را بمباران کردند که در نتيج

ای در اينترنت به ھالکت اين يک ھفته بعد اين گروه در بيانيه . اجساد اين دو تروريست در معرض ديد عموم گذاشته شد

. ن شدييبه عنوان جانشين و رھبر جديد تع» ابوبکر البغدادی« روز ١٠دو تروريست اذعان کرد و پس از حدود 

  .نيز به عنوان وزير جنگ معرفی شد» مانلدين هللا سلياالناصر«

 خانه را در عراق منفجر و ١۴٠٠ نزديک به ٢٠١٣ دوم سال ۀش در نيمعھا و آمار منتشر شده، دابر اساس گزارش 

  . نفر زخمی شدند٣٠٢١ نفر کشته و ١٩٩۶طی اين حمالت . ويران کرد

رھبر القاعده » ايمن الظواھری«ر سوريه، سرانجام ش دعھا بين عناصر جبھه النصره و دابا آغاز اختالفات و درگيری 

  .رھبر گروه دولت اسالمی در عراق برای ادغام گروه خود با جبھه النصره را لغو کرد» ابوبکر البغدادی«تصميم 

 ولی اين موضوع برای .فقط به عراق منحصر شود» دولت اسالمی در عراق«کيد کرد که فعاليت ھای أالظواھری، ت

 خوشايند نبود، به صورتی که البغدادی، در نواری صوتی اعالم کرد که با درخواست ايمن الظواھری،  داعشۀسرکرد

  . از جبھه النصره، مخالف استئیبرای لغو گروه داعش و جدا

 ھايمان جاری ست باقی زند و خون در رگگروه دولت اسالمی عراق و شام تا زمانی که نبض ما می «: او، گفت

  ».اضر به عقب نشينی و چانه زدن نيستخواھد ماند و ح
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از خطرناک ترين و بی رحم ترين تروريست ھای حاضر در سوريه و » جبھه النصره«اعضای گروه داعش مانند 

ھای مسلح  ھا و تصاوير منتشر شده از جنايت ھای اين گروه تروريستی موجب شد که حاميان گروه لم ف.عراق ھستند

 ھا نيز برای افزايش دريافت حمايت ھای بين حتی برخی گروه.  کننداين گروه حمايت نمیدر سوريه مدعی شوند که از 

  .المللی، خود را مخالف اين گروه جلوه داده و با داعش وارد جنگ شدند

ھای مالی، تسليحاتی و لجستيکی که با آغاز جنگ در سوريه به اين کشور سرازير شده با توجه به گستردگی کمک 

 ھای ديگر ھای مسلح به ويژه داعش برای دست يابی ھرچه بيش تر به اين کمک ھا و سلطه بر گروهگروه است؛ تالش 

  . ھای مسلح با يکديگر شدشدت گرفت که اين امر موجب آغاز جنگ و درگيری گروه

م چنان به  ھای مسلح از داعش و جبھه النصره، کمک ھای حاميان خارجی ھاما با وجود اعالم برائت حاميان گروه

، اطالعاتی، آموزشی و غيره مايت ھای مالی، تسليحاتی، لجستيکاين کمک ھا در قالب ح.  رسددست اين دو گروه می

 جنگ و ويرانی و کشتار در ۀاز سوی حاميانی مانند عربستان و قطر و ترکيه به ھمراه چند کشور غربی، موجب ادام

  .سوريه شده است

 تفکرات ۀ ھای وابسته به القاعده در سوريه است که عقايد آن بر پاياز گروه» الھل الشامجبھه النصره «گروه موسوم به 

 و با آغاز جنگ و بحران در سوريه تشکيل ٢٠١١اين گروه تروريستی در اواخر سال . سلفی افراطی استوار شده است

مندترين جريان ھا در جنگ با شد و با حمايت و پشتيبانی جريان ھا و کشورھای خارجی به سرعت به يکی از قدرت

  .مردم و ارتش سوريه تبديل شد

، نسبت به ... ول مانند عراق، افغانستان، ليبيئیاعضای اين گروه تروريستی، به دليل داشتن تجارب بسيار در جنگ ھا

م مرتکب اين گروه در سوريه، جنايات بسياری را در حق مرد. بيش تری دارندھای تروريستی سازماندھی ديگر گروه 

  .شده است

شود که از مرزھای شمال سوريه به ترکيه تا جبھه النصره، يک گروه مسلح سازمان يافته در سوريه محسوب می 

 تر و جنگند، آموزش ديده ھای مسلح که با دولت سوريه می  مرزھای لبنان حضور داشته و اعضايش از ميان گروه

  .تر ھستنددارای تسليحات پيشرفته 

معاون » فاروق طيفور«وه، از سوی سران اخوان المسلمين سوريه تحت نظر شورای نظامی به فرماندھی اين گر

  .شود، در ترکيه تشکيل شدسرپرست اخوان المسلمين که رھبر فعلی آن محسوب می 

ترکيه و سوريه المللی که در مرز  در استانبول و اتاق عمليات بين طيفوراعضای جبھه النصره، به طور مستقيم از دفتر 

، اين دفتر شامل افسران فرانسوی، لوَکنَرد آنشنه فرانسوی ۀ ھفته نامۀ به نوشت.گيرندتشکيل شده است، دستور می 

  .، قطری و ترک استامريکائی

دفاع،  زنان و کودکان و شھروندان بی ۀپس از افشای جنايت ھای عناصر جبھه النصره در سوريه و کشتار بی رحمان

 جنگ در اين کشور حمايت کرده، مجبور شد گروه النصره را در فھرست ۀ ھمواره از مخالفان مسلح و ادام کهامريکا

س ائتالف مخالف و ئي رمعاذ الخطيبس شورای ملی، ئي رجرج صبراولی . سازمان ھای تروريستی خود قرار دھد

  . اعتراض کردندامريکاشماری از سران اخوان المسلمين سوريه به اين تصميم 

» جھاد و حمل سالح ضد نظام سوريه«، سوری ھا را به ٢٠١٢ جنوری ٢۴ خود در ۀجبھه النصره، در نخستين بياني

  .فرا خواند

 ھای سلفی افراطی در سوريه است که با استمرار بحران در سوريه، در ای از گروه، مجموعه »احرار الشام«گروه 

  .ه ھدف براندازی نظام اين کشور ايجاد شد برای جنگ با ارتش و نيروھای امنيتی ب٢٠١١سال 
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تر بيش . اند گروه تابع اين مجموعه در مناطق مختلف سوريه پراکنده شده ٢۵رھبر اين گروه، مدعی ست که بيش از 

 . ھا، در ادلب فعالند، اما برخی از آن ھا در حما و حلب حضور دارنداين گروه

 و انصار الحق در استان ادلب، التوحيد و االيمان در ادلب، ء قوافل الشھداھای اين مجموعه، عبارتند ازبرخی از گروه 

 .شھبا در شھر حلب، حسن ابن ثابت در درعا و لب، صالح الدين و عبدالفدا در حما

 اين .در شمال لبنان اعالم موجوديت کرد» نھرالبارد«فتح االسالم، گروھی مسلح است که از اردوگاه آوارگان فلسطينی 

 ء در ابتدا. کشورھای مختلف عربی ھستندۀ اعضای فتح االسالم تبع. تشکيل شد٢٠٠۶ بروریتروريستی در فگروه 

 .رھبری آن را برعھده داشت» يوسف شاکر العبسی«

اردن العبسی را به ھمراه ابومصعب .  متھم کردامريکائی، العبسی را به قتل يک ديپلمات ٢٠٠٢دولت اردن در سال 

  . به اعدام محکوم کرد٢٠٠۴  الزرقاوی در سال

اند که او در جريان برخی منابع گفته . در خصوص سرنوشت شاکر العبسی خبرھای ضد و نقيضی منتشر شده است

کيد کرد که أدرگيری ھای نھر البارد دستگير و سپس کشته شد ولی خبرگزاری فرانسه به نقل از يک افسر ارتش لبنان ت

  . بود که توانست از اردوگاه نھر البارد فرار کندالعبسی احتماال از جمله کسانی

ھا  اين درگيری . در اردوگاه نھر البارد آغاز شد٢٠٠٧ ی م٢٠ عناصر فتح االسالم و ارتش لبنان در ۀدرگيری مسلحان

به سوی نيروھای ارتش و » البحر المتوسط«پس از آن آغاز شد که عناصر فتح االسالم در جريان سرقت از بانک 

 ارتش لبنان پس از درگيری سنگين، توانست بسياری از عناصر اين .ی آتش گشودند و چند نفر را به قتل رساندندامنيت

  .گروه را به قتل رسانده و يا دستگير کند

 تشکيالت مسلح تشکيل شد و عربستان ۴٣ از ادغام  ٢٠١٣مبر اواخر سپت» جيش االسالم«وسوم به ارتش اسالم م

امی نيروھای اين گروه مسلح است و در اين خصوص پاکستان به درخواست عربستان برای  آموزش نظألۀپيگير مس

بر اساس . آموزش دادن به ھزاران نيروی اين گروه موافقت کرد و از اين نيروھا حمايت تسليحاتی نيز خواھد کرد

  . ھزار نفر برآورد شده است۵٠گزارش ھای منتشره تعداد نيروھای ارتش اسالم تا 

اگر چه . شامل گروه ھای وابسته به القاعده مانند داعش و جبھه النصره نمی شود» زھران علوش«تش به رياست اين ار

 . چون داعش بازمانده اين گروه ھا به گروه جيش االسالم می پيوندندئیبا کشته شدن سرکرده ھای گروه ھا

 در سوريه برگزار کرده امريکا ۀ نمايند فوردرابرت ھای محرمانه با جلسهدر گزارشات آمده است که علوش در ترکيه، 

» سرتاج عزيز«س جمھوری پاکستان ھم ديدار کرده است و ئيبود و با سعود الفيصل، نواز شريف و ممنون حسين ر

 ھا حضور جلسه نواز شريف و عبدالعزيز ابراھيم الغدير سفير عربستان در اسالم آباد نيز در اين ۀمشاور امور خارج

 .داشتند

 و ترکيه نيز از اين امريکا اصلی اين گروه است و ھم پيمانان اين کشور ھم چون قطر، ۀر عربستان، حمايت کنندکشو

 .گروه ھا و افراد مسلح حمايت می کنند و ھر يک نيز اھداف و مقاصد خاص خود را دنبال می کنند

ه قوانينی است توسط مفتی ھای سلفی به توجه به احکامی چون جھاد نکاح و حتی مشروع بودن ازدواج با محارم از جمل

  . رسميت شناخته شده اند

از جمله اسامی صفحات » واليت شام«و » ياران دولت اسالمی«، »باز ھای دولت اسالمی«، »شيران دولت اسالمی«

» اعتصموا«در تويتر می باشد که شعار آن » داعش«نام حساب اصلی »  االعتصامؤسسۀم«داعش در تويتر است اما 

  .ستا

 از عراق نام خود را به خالفت ئی پس از بخش ھاکه اخيراً » دولت عراق و شام «ۀشصت ھزار کاربر پيگير صفح

سيس خالفت اسالمی در عراق و أالبته اين گروه در تبليغات خود، نه تنھا ت. ر داد و خليفه نيز انتخاب کرديياسالمی تغ
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ندروھای اسالمی را نيز جذب کند تا سرزمين ھای اشغالی خود را  تۀ می کند تا ھم سوريه خالصه نمی شود، بلکه سعی

  .گسترش دھد

و ديگر شعارھا را تبليغ » آرايش نکن، جين نپوش، ريش نتراش« چون ئیداعش، يک وزارت تبليغات دارد که بيانيه ھا

  .ت شرعی است که مرجع صدور فتوا می باشدأمی کند؛ اين وزارتخانه تابع حکم ھي

ت به کسانی که صفحاتش را در فضاھای مجازی پيگيری می کنند ياد می دھد که چگونه با مھربانی سر وزارت تبليغا

انسان را از بدنش جدا کنند؛ ھم چنين به آن ھا ياد می دھد که جنگ ھای دولت اسالم از کجا شروع می شود و در نھايت 

ا به خيابان ھا و مناطق مختلف فضای مجازی  از سرزمين جنگ را به روی کاربران می گشايد، کاربر رئیپنجره ھا

  .خود را به آن ھا معرفی کند» مجاھدان«می برد تا 

 نشين عراق، ماھيت حکومت مرکزی عراق به  پس از سقوط برخی از شھرھا و نواحی پيرامونی آن ھا در مناطق سنی

حنه درگيری در عراق را بيش نخست وزيری نوری مالکی و ھم چنين نارضايتی عمومی در جامعه و ارتش عراق، ص

، بسياری از ٢٠١۴ جنوری ۀدر نيم. در واقع غير از داعش، گروه ھای ديگری نيز در عراق می جنگند. تر نمايان کرد

 با يک» شورای عالی نظامی انقالبيون عراق« نشين تحت عنوان  ھا و شوراھای نظامی پراکنده در مناطق سنی گروه 

ری ھا را با بوک، توئيتر و يوتيوب صفحات خود را دارد و وضعيت درگي بر روی فيس اين شورا . ديگر متحد شدند

 ھای برکنار  نرالجشود  نيست و گفته می اما ھويت اعضای اين تشکل به درستی مشخص . کند لم گزارش می عکس و ف

  .کنند  ارتش سابق عراق آن را اداره می ۀشد

اين .  است گوی شورای نظامی معرفی کردهخود را سخن» مزھر قيسی«ق به نام  سابئیيکی از افسران نيروی ھوا

 ھای   ھای خود و تلفات نيروی کند و عمليات شورا، ماھيانه گزارش عمليات خود را براساس جدولی معين اعالم می 

  .کند مالکی را منتشر می 

ه ارتباط مستقيم با پيامبر اسالم از  ای از تصوف و اھل سنت است، اعتقاد ب طريقت نقشبندی که از نظر مذھبی آميزه

ھم چنين اين فرقه اعتقاد دارد که به شکل غير مستقيم با علی امام اول شيعيان ارتباط .  اول ابوبکر داردۀطريق خليف

او مدعی بود نام خدا بر قلب وی نقش بست و . است» محمدبھاءالدين شاه نقشبند«رھبر معنوی و تاريخی اين فرقه . دارد

  .معروف شد» نقشبند«اه از آن جدا نشد، از اين رو به گ ھيچ 

س جمھور اعدام ئيمعاون پيشين صدام حسين ر» عزت ابراھيم دوری«طريقت نقشبندی، از نظر سياسی، تابع اوامر 

 و امير عبدالقادر در الجزاير را اتخاذ اجنگجويان اين گروه، روش جھادی به سبک عمرمختار در ليبي.  عراق استۀشد

بخش   داغستان مانند امام شامل نقشبندی، مرجع الھام ۀ ھا، برخی از رھبران معنوی چچن و منطق عالوه بر اين. اند ه کرد

  . اند جنگجويان طريقت نقشبندی در عراق شده

: س کميسيون امنيت و دفاع در پارلمان عراق به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتئير» حاکم زاملی«در اوائل ماه جاری 

در حوادث اخير درگير ) جنگجويان طريقت نقشبندی(گذارد که آن ھا  طالعاتی که ما داريم ھيچ شکی باقی نمی ا... «

تخمين » .گيرند ليس و ارتش عراق به کار می و ضد پهبرد دارند و ب افزار ميان  آن ھا انبارھای مھمات و جنگ . ھستند

پنج ھزار نفر ھستند و عزت ابراھيم نقش مھمی در سازماندھی شود که شمار جنگجويان اين تشکل بين ھزار تا  زده می 

اين گروه خود را . موريت آن ھا دفاع از اھل سنت و مبارزه با ايران و ھواداران آن در عراق استأم. آن ھا دارد

ن گروه اي.  ضد حکومت اسالمی ايران برخيزده ھمکاری با ھر گروھی است که بۀ داند اما آماد متفاوت با القاعده می

اين گروه در مناطق موصل، کرکوک و بخشی .  کيلومتر برد دارند٣٠ تا ٢۵ای بسازد که بين  ھای ساده   راکتتوانسته 

   شھر به آن ھا واگذار شدهۀاز بغداد فعال است و به خاطر کثرت آن ھا در شھر موصل، بعد از تحوالت اخير، ادار

  .است
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