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 Political سياسی

 
  ايرج واحدی پور: برگردان از

  فريد پرواز: فرستنده
 ٢٠١۴ جون ٢٣

  داعش از سال ھا قبل تدارک شده بودۀ حمل
 در عراق زمين حاصلخيزی برای رھبران ئیزندانھای . اردئی درعراق دئي ارتباط به ميراث اً رشد اين گروه مستقيم• 

 ...موختند  آجھادی ھا بود و دانشگاھی بود که آنھا به ھواداران خود ايدئولوژی افراطی را می

 زمانی که شورشيان اسالمی ھفته گذشته به شھر موصل وحشيانه حمله کردند بانکھا را با صدھا ميليون - اربيل، عراق

 نظامی را به آتش کشيدند، بعضی از ۀنھا غارت کردند و درب زندانھا را باز کردند و وسائل نقلير پول در آالد

شھروندان به آنھا به چشم قاصدان رھائی نگاه کرده و از آنھا استقبال کردند و به طرف سربازان عراقی که عقب 

   .کردند سنگ پرتاب کردند  نشينی می

ولت اسالمی عراق و سوريه، قوانين سخت شريعت اسالمی را که از اين به بعد فقط دو روز طول کشيد تا جنگجويان د

    .ليس و کارمند دولت را برای اعدام در نظر گرفتندوشود به اطالع مردم رساندند و چندين افسر پ  میءاجرا

ب ادامه سادگی موصل را تصرف کند و به حرکت خود را به سمت جنوه گروه که توانسته بود با چندھزارجنگجو ب

ولی اين پيروزی ھا فی الواقع محصول ساليان طراحی . ئی ھا را موجب شدئيدھد، تعجب بسياری از عراقی ھا و 

   .کرد   تبليغ میار ژيک تشکيل دولت بود که گروه آشکارا آنيسترات

رعراق شاھد آنچه که امروزد: گويد  می،است» ی نوئيبنياد «ؤسسۀ که يک محقق ضدتروريسم در م» بريان فيش من«

   . است ٢٠٠۶سيس آن يعنی سال أآن ھستيم محصول تالشھای اين گروه از زمان ت

اکنون که پرزيدنت اوباما برای سد کردن راه پيشرفت اين گروه استفاده از حمالت ھوائی و ساير امکانات نظامی را 

 حضور خود ئینھا درھمانزمان که دھد که اي کند بررسی تاريخ اين گروه به کمک اسناد خودشان نشان می بررسی می

و جديت سازماندھی خود را گسترش  امور عراق را کم و نيروھای خود را از آن جا بيرون می کشيد، با پشتکار در

   .دادند  می

سيس يک خليفه گری به أگروه افراطی سنی که به خشونت دراجرای اقداماتش معروف است ھدفھای روشنی برای ت

اين گروه انتشارات وسيعی .  دارد،کند می که در مناطق سنی نشين عراق و سوريه حاکميت مینام دولت مذھبی اسال

   .کند  دارد و گزارشھای ساليانه منتشرمی کند که درعين حال پيشرفت به سمت ھدفھا را مستند می

الصانه درجھت عھده دارد و خه ئی ھا بوده است، رھبری گروه را بئي که دورانی ھم در بازداشت ابوبکر بغدادی

کند، ولی عملگرائی کمی درجھت ايجاد وحدت با ديگر گروھھا و يا در گرفتن و پس دادن  ھدفھای مذھبی حرکت می

 مناطق تحت اً دھد که دائم ژی گروه را با تعبير حکومت آميبی توضيح میي ستراتفيش منآقای . نواحی اشغالی دارد

   .دھند   میتغييرروھايشان  محل نيتغييرکنترل درغرب عراق را به موازات 
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در اين جزوه از گرايش .  گروه جزوه ای چاپ و پخش کردکه حاوی نظرات اين گروه برای عراق بود٢٠٠٧در سال 

کند که با ارزش ھای مدرن در دولت ھای امروزی و  ودر قران صحبت می) گلوباليزاسيون(ائی در جھانی شدن ھ

 نام می» سند فدراليسم«عنوان ه  از اين جزوه بفيش منآقای . ختالف دارند ا، حاکميتۀل کامل در منطقومنجمله کنتر

   .برد که اکنون داعش در حال انجام آن است 

در اين جزوه گفته می شود تالش برای . با اين ديد، مذھب اھميت بسيار بيشتری از سرويس ھای اداری ديگر دارد

نھا اھميت دارد و بنا برمحتويات ھمين جزوه ازمھمترين بھبود شرايط زندگی شھروندان کمتراز شرايط مذھبی آ

   .وظايف گروه ھمان چيزی است که به دفعات انجام داده است و آن آزاد کردن سنی ھا از زندان است 

آنھا باالخره شروع به انجام آن » «.اگرشما اين گروه را مطالعه کنيد اين نظرات را می بينيد«: گويد  میفيش منآقای 

   .»دکرده ان

 جديد که آخرين آن درماه مارچ منتشر شد و چھارصد صفحه است، با دقت ليست اقدامات گروه ۀدر گزارشھای ساالن

نھا و ترورھا درميدان جنگ آکه موفقيت آميز بوده و شامل حمله ھای انتحاری، بمبگذاری دروسائط نقليه و انفجار 

   .است آورده شده است 

فرماندھی نظامی داعش درعراق ازاوايل سال «: نويسد  مطالعات جنگ میؤسسۀر ميک تحليلگ» آلکس بيلگر«آقای 

که تروريستی باشد، با عملکرد   ملی و کشوری انجام داده و اقدامات گروه بيش ازاينۀ عمليات خودرا در صحن٢٠١٢

   .»نظامی قابل توضيح است

عد از پايان اشغال، موفقيت ھايش فراموش شد و ئيھا در عراق بود، ولی بئيگرچه شروع کاراين گروه در جنگيدن با 

 که گروه قدرت گرفت و سازمان ملل از برخورد رو به افزايش ٢٠١٢در اواسط سال . ئيھا آنھا را بی اھميت شمردندئي

، نوشت »جو بايدن«مشاورامنيت ملی به معاون رئيس جمھوری » آنتونی بلينکن«با غيرنظامی ھا گزارش داد، 

   .»در پائين ترين سطح خود می باشد«خشونت در عراق 

.  ھا، دورنمای کاری اين گروه نيز محدود شده استئيئیرسيد به دليل پايان دوران اشغال عراق توسط  به نظر می

 شروع شد اقدامات جھادی ھای سنی که خيلی خشن و ھمراه تحميل ٢٠٠١درھنگام جنگ قومی فرقه ای که درسال 

ی که به نيروھای ضدشورش پيوسته بودند شکست ئلقی شد و به دست جنگجويان قبيله قوانين شريعت بود ضدمردمی ت

   .ھائی را تحمل کردند و مجبوربه عقب نشينی ازغرب عراق به اطراف موصل شدند 

که جنگ داخلی در اطراف مرز مشترک عراق و سوريه شروع شد اين گروه فرصت تازه ای  سه سال قبل، زمانی

 شام از موصل به سوريه حمله کرد و اين خيلی -دولت اسالمی عراق  «فيش من آقای ۀو به گفتبرای رشد پيدا کرد 

   .»قبل از آن بود که گروه از سوريه به موصل حمله کند

ژيک برای تصرف منابع ي ستراتۀطرف حمل از يک. گروه با مالحظات دوگانه درحمله به سوريه قدرت گرفت

 انبارھای غذائی، و ازطرف ديگر درگير نشدن طوالنی با دشمن که باعث کاھش تسليحات، چاه ھای نفت و سيلوھا و

که حمله به  ھمچنان. درعراق مقاومت حکومت در نواحی که گروه حمله کرد درھم شکست. عمليات اپوزيسيون نشود

 و از سال است که مواضع خود را تحکيم کرده ی سوريه بيش از يک» راکا«موصل شگفتی آوربود اين گروه در 

   .شش ماه قبل در فلوجه در غرب عراق مستقرشده است 

 گروه احتماالً «:  گفتبروریيکی از مقامات باالی اطالعاتی ارتش در شھادتی در کنگره درماه ف» مايکل فلين«نرال ج

   .» قدرت نمائی کرده باشد٢٠١۴تالش خواھد کرد مناطقی را در عراق و سوريه اشغال کند که در سال 

 که از عدم تحويل اسلحه به گروه ھای یلتمرکز ثقل عمليات از سوريه به عراق منتقل شده است، منتقدين دوحال که 

   .کنند اين سياست دولت اوباما رشد افراطيون را تسھيل کرده است  معتدل اپوزيسيون سوری ناراضی بودند، ادعا می
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 شورای ۀوسيله که موافق مسلح کردن اپوزيسيون سوريه بود در جلسه ای که ب سابق ۀ وزير خارجنھيلری کلينتخانم 

 سوريه ألۀوقت قبول نداشتم که مس  سوريه نيست و من ھيچألۀاين ديگر مس«: روابط خارجی برگزارشده بود گفت

تواند   میتوانستم پيش بينی کنم داعش تا چه حد ھرحال نمیه من ب.  آن ناحيه استألۀاين افراطيگری مس. باشد

   .» مرزھا را درنورددۀسيس حکومتی اسالمی ھمأشھرھای عراق را تصرف کند و برای ت

گيرد که سوريه و عراق را  ی بھره میئژی ناحيه ياين گروه ازيک سترات«: يک مقام ضد تروريستی روزجمعه گفت

    .»کند جا میه انی را جابداند و متناسب با ھدف ھای نظامی منابع نيروی انس دو ميدان جنگ قابل تعويض می

 در عراق زمين حاصلخيزی ئیامريکازندانھای .  درعراق دارد امريکائی ارتباط به ميراثاً رشد اين گروه مستقيم

رھبر اين . موختند آبرای رھبران جھادی ھا بود و دانشگاھی بود که آنھا به ھواداران خود ايدئولوژی افراطی را می

کترای مطالعات اسالمی را از دانشگاھی در بغداد دارد، به سوريه نقل مکان کرده و  که گويا دبغدادیگروه آقای 

   .ن کرده اند ير برای کمک به يافتن او جايزه تعيالئی ده ميليون دامريکامقامات 

 رھبر القاعده از آنھا خواست که نيروھای خودرا به عراق بکشند و ايمن الظواھریکه  اوايل امسال گروه بعد ازآن

.  نام دارد واگذارند وآنھا سرپيچی کردند، از القاعده کنار گذاشته شد النصرهةجبھ سوريه که ۀسوريه را به القاعد مورا

 با ديگر گروه ھای جھادی داعشاين جدائی به رقابت شديد دوگروه در مورد تصرف و تصاحب منابع و بسط ھمکاری 

   .بين المللی منجر شد

ه نھا بآکند، در ويديوی تبليغاتی اخير  روه اين روزھا خود را چگونه می بيند و ارزيابی میکه گ  اينۀشايد بھترين نشان

   .قابل بررسی باشد» قدرت نمائی شمشيرھا«نام 

وضوح برای تبليغ خشونت بيحد و بت سازی از جنگندگان گروه ساخته شده، کار آنھا را ه اين ويديوی يک ساعته که ب

 اً يکی پايه ريزی يک حکومت اسالمی و دوم سالخی دشمنان که عمد. د نشان ميدھدکنن که دو ھدف را تعقيب می

   .گيرد  نيروھای امنيتی عراقی و شيعيان را در بر می

دھد که  در بعضی از صحنه ھا جنگجويان عرب از اکناف جھان عرب را که ريش گذاشته و مسلح ھستند نشان می

در صحنه ھای ديگر آنھا را درحال موعظه در مساجد نشان . کنند ه میوطن خود را نفی و گذرنامه ھای خود را پار

. شود کيد میأ ديگری بر حمله تۀدر صحن.  بخورندبغدادیخواھند سوگند وفاداری به آقای  دھد که از حاضرين می می

 درمواردی .کنند شود از ارتش عراق ھستند شليک می جنگجويان در حال حرکت در ماشين ھا، به مردانی که ادعا می

   .کنند  آنھا را قبل از بستن و اعدام کردن در مزارع شکار می

طورعمده بر تصرف ه در سوريه تمرکز ب. ژی ھای متفاوتی را به سوريه و عراق تخصيص داده استيگروه، سترات

درعراق از . ل کامل بر آنھا اعمال نشده استو گروھھای ديگر از دولت گرفته شده ولی کنترۀوسيله مناطقی است که ب

 استفاده شده که با ديگر گروھھای سنی مثل گروه نوری المالکینارضايتی وسيع سنی ھا از دولت به نخست وزيری 

   . وحدت حاصل شود صدام ۀ دوربعثیتحت فرماندھی افسران 

 داعش  به خاطر دشمن مشترک بااً ی ظاھرئجمله بعثی ھا و ديگر شبه نظاميان قبيله  گرچه گروه ھای زيادی من

دھی و منابع دراختيار اين گروه ھم به جذب آنھا کمک کرده و ممکن است وحدت وحدت کرده اند، ولی سازمان

   . را مشکل ترکند المالکیل از طرف وپايدارتری را ايجاد کند و اعمال مجدد کنتر

رسد اين است   میچيزی که خيلی خطرناک به نظر«: گويد حسن ابوھانيه يک اردنی متخصص گروه ھای اسالمی می

 توانسته از نارضايتی سنی ھا بھره برداری و جنگ عليه شيعيان را داعش. » اين گروھھا ھدف مشترکی دارندۀکه ھم

    .پايه ريزی کند

  By :Tim Arango , Kareen Fahim and Ben Hubbard نيويورک تايمز: منبع
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    :اخبار روز

  ٢٠١۴ جون ١٨   - ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٢٨  چھارشنبه

  

  :يادداشت

 چند انتقاد ھرگاه به -ھرچند ما نمی دانيم که نويسندۀ مطلب کی و چه ارتباطی با امپرياليزم امريکا می تواند داشته باشد

 از تمام مقاله يک نکته به وضاحت می تواند استنباط گردد، که -سرسری وی از دولت امريکا زياد بھا داده نشود

امپرياليزم امريکا و شرکای » داعش«سليح و موفقيت ھای نظامی گروه موسوم به نويسنده می کوشد در شکل دھی، ت

بدان نيازمند  و امپرياليزم  داعشمنطقه ئی آن را از انظار بپوشاند و اين درست ھمان چيزيست که در مقطع کنونی، 

م يک حرکت ملی که نتيجۀ يعنی عرضۀ يک حرکت سازمانيافته و تا مغز استخوان ارتجاعی و وابسته، به نا. دنمی باش

  . می باشند مالکیتجاوز امريکا و سياست ھای ضد انسانی

به خصوص وقتی گفته می شود که گويا بعد از خروج ارتش امريکا، تروريزم در عراق فروکش کرده و امريکا نسبت 

 است که حين قدرت به آن به نحوی بی توجھی نموده است، متوجه می شويم که چنين جمالتی، نشخوار ھمان اراجيفی

گرفتن طالب در افغانستان، از طرف ژورناليزم خود فروخته و مزدور، تبليغ می گرديد تا در جناياتی که آن 

ازگوربرخاستگان تاريخ مرتکب شده و می شوند، پای امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شريک دايمی اش انگليس به 

  .ميان کشيده نشود

عای کاذب امريکا که گويا برای بر اد را چھرۀ اسالمی و ضد امريکائی ترسيم نموده حتا ادیالبغدنويسنده می کوشد تا 

 از البغدادیکه به چگونگی رھائی مشکوک ن کرده است، صحه می گذارد، بدون آن ي ميليون دالر جايزه تعي١٠سرش 

يق دالالن قدرت با امريکا چيزی گفته از ھماکاری ھايش در سوريه، از طريا اشاره ای نموده باشد، امريکائی ھا زندان 

باشد و از ھمه مھمتر اين که دوستی و دشمنی برای مزدوران امپرياليزم، امری بنيادی و دايمی نبوده، وقتی مصلحت 

  .شان ايجاب نمايد دوست ھمديگر  اند و زمانی که ھمان مصلحت دشمنی را ايجاب نمايد، سر ھمديگر را می برند

، »ای. آی. سی«مرگ بيثۀ ديگريست از لجنزار  خعلف ھرز و  داعشروش شده است که امالً امروز ديگر ک

آيت هللا «يعنی در روياروئی با مزدور ديگر امپرياليزم امريکا و انگليس که آگاھانه می کوشد » .۶آی . ام« و »موساد«

 به نفع امپرياليزم و صھيونيزم آماده با به راه انداختن جنگ مذھبی، امکان تغيير نقشۀ جغرافيائی منطقه را، »سيستانی

  .بسازد

  .اين وابستگی آنقدر عميق است که ھيچ کسی نمی تواند آن را بپوشاند

  AA-AAادارۀ پورتال


