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  راينر روپ: نويسنده

  جاويد : برگردان از
  ٢٠١٤ جون ١٥

  

  ساخت امريکا
  

با نام اختصاری )  "به عربی الدولة االسالمية فی العراق والشام "دولت اسالمی عراق وشام  داعش ( جنگجويان سنی 

را  فتح "موصل " به صورت برق آسا دومين شھر بزرگ  در شمال عراق شنبه سه  روز »ISIL «.  ام. آی. اس.آی

  .کردند 

که اخبار اقتصادی "   Zero Hedge زيروھج "  اينترنت پورتال امريکااز ديدگاه اخبار  تخصصی مالی و بين المللی 

 نوری ۀعيمنصبان  ومأموران دولت ش  سربازان به خوبی مسلح وصاحبۀشيانفرار ناکند   را نشر می" وال ستريت "

  .گردد   محسوب میامريکا و سياست خارجی امريکا ۀ تحقير  آميز ديگری برای وزارت خارجۀالمالکی ضرب

سنی  افتاد   به دست جنگجويان ، اسلحه اشۀ بزرگ موصل با انبار دست نخوردۀواين به ويژه شرم آور بود ، که فرق

تعداد  زيادی از طيارات  وسيستمی     وامريکابلکه تعداد نامعلومی از ھليکوپتر ھای فوق العاده پيشرفتۀ بلک ھاوک 

  .دست شان افتاد ه ب " امريکاساخته شده در "ازسالح ھای سنگين 

 ساخته است يعنی ايجاد يک را به اھداف اعالم شده نزديکتر) دولت اسالمی عراق وشام ( آی اس آی ام اين  حوادث  

  . شامل آن است ۀحکومت مذھبی اسالمی که بخش ھای بزرگی از عراق و تقريباً ھمه سوري

عراق  از مناطق سنی نشين عراق  نا ممکن " انقالبی"وانان اين موفقيت  فوق العاده بدون پيوستن جريان عظيمی از ج

  .بود  می

ی  دولت ئم از نگاه آنان ابزاروانگيزه ای  است که از سرکوبھای فرقه دفاع وپشتيبانی  از دولت اسالمی عراق وشا

  . مالکی  خود را آزاد بسازند يعۀش

گردد  مربوط به رفتار شان در مقابل سوريه  سکوالر ھم می" انقالبيون "اسالميستھا متوجه   ۀ اين که آيا تنش عراد

  . ديگری است ألۀ   مس، ضد دمشق قرار داشته باشندهاست ، اگر آنھا  ب

ئی را در اختيار خود دارد ، بلکه غنی ترين امريکاواقعيت اين است که اين سازمان فعالً نه تنھا  سالح مدرن وفراوان 

  .گروه تروريستی جھان ھم  است 

 ميليون دالر ۴٢٩چپاول شعبه ای از بانک مرکزی عراق وديگر مؤسسات مالی در موصل   زيرا بعد از غارت و

  . ستراتيژيک بر خوردار است الوتاً اين شھر از اھميت  زياد ع. ه دست شان رسيدئی بامريکا

 کيلومتر با بغداد  فاصله دارد  که رسيدن به بغداد  از  شاھراھی که توسط اشغالگران ۴٠٠کمتر از "نينوا " مرکز ايالت 

  .گردد  به زودی  ميسر می،ئی ساخته شده استامريکا
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  . ورود به سوريه است ۀ اصلی صادرات نفت عراق است  ودروازضمناً موصل يکی ازمسيرھای

اکنون به عنوان قوی ترين وبا نفوذترين گروه جنگی  عليه دولت قانونی اسد ) دولت اسالمی عراق وشام(آی اس آی ام 

  .رود به شمار می

 مانند فلوجه  که در ماه می تواند شھر راه حکومت در بغداد نه می تواند در اطراف موصل کمربند امنيتی بکشد  ون

 . نا ديده بگيرد ،جنوری توسط آی اس آی ام فتح گرديد

ئيھا در خواست امريکادولت مالکی از . شکار ساخت  آبی نظمی نيروھای دولتی را   موصل  ضعف وۀنجا که فاجعآاز 

  .را نموده است  آی اس آی ام و پشتيبانی ھوائی عليه

ته در سمت ديکر سرحد در سوريه توسط اياالت متحده آموزش نظامی برای ی که در سه سال گذشئ ضد نيروھاهب

  .جنگ در مقابل رئيس جمھور بشاراسد  ديده بودند 
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