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 Political سياسی

 
  رحمانیبھرام 
 ٢٠١۴  جوالی٠١

 عراق در حال حاضر، به سه بخش کردی،

  ! شيعی و سنی تقسيم شده است

٢ 
  امريکا

 ۀ اعالم کرد که سفارت اين کشور در بغداد قصد تخلي، در واشنگتن٢٠١۴ جون ١۵شنبه امريکا روز يک ۀوزارت خارج

  .شمار قابل توجھی از خدمه اش را در طول ھفته جاری دارد

 ۵۵٠٠ محافظت شده موسوم به سبز بغداد قرار دارد، و با حدود ۀ رود دجله در داخل منطقۀاين ساختمان در کران

 . در جھان استامريکا ۀکارمند بزرگ ترين سفارتخان

 در بغداد بسته نمی شود و ما به امريکا ۀسفارت ايالت متحد « :گوی وزارت خارجه در بيانيه ای نوشت سخن،جن ساکی

تعامل روزانه با عراقی ھا و رھبران منتخب آن ھا ادامه می دھيم، و در حالی که آن ھا فرآيند قانون اساسی را تقويت و 

 ».ا حمايت می کنيمدر برابر تھديدھای عاجل از خود دفاع می کنند از آن ھ

 اعالم کرد با در نظر گرفتن خشونت ھا، بخشی از پرسنل ديپلماتيک خود را به طور موقت در عراق جابه امريکادولت 

 سرباز و تفنگدار نيروی ١٠٠ حدود امريکا.  در بغداد را ھم چنان باز و فعال نگه می داردامريکاجا می کند اما سفارت 

کارمندان بخش ھای غيرضروری . فارت خود در بغداد به نيروھای امنيتی اضافه می کندمين امنيت سأ برای تئیدريا

 نيز در خليج فارس امريکايک ناو ھواپيمابر .  نيز به بصره، اربيل و امان در اردن منتقل می شوندامريکاسفارت 

  .مستقر شده است

 ٢٧۵ تن به ٣٠٠  اين.  کند ه عراق اعزام می مشاور نظامی ب ٣٠٠ اعالم کرد که جون ١٩شنبه بارک اوباما روز پنج

اوباما با اين حال  . پيوندند اند، می   به عراق ازاعزام شدهامريکا که پيش تر برای حفاظت از سفارت ئیتن از نيروھا

 به ئیممکن است با حمالت ھوا  گفت کهامريکاس جمھوری ئير . زمينی نخواھد کردۀگفته که اين کشور در عراق مداخل

  .ت عراق برای مقابله با داعش کمک کنددول

 پھپادھا و ھواپيماھای با  ، گزارش داده است کهامريکائیھای  در ھمين خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از مقام 

  . ھستندئی ساعته بر فراز عراق مشغول عمليات شناسا٢۴ امريکائیسرنشين 

ست يدادھای امروز عراق نيول روؤين کشور مس که ا گفتجون ٢٢شنبه امريکا روز يک ۀر امور خارجيجان کری وز 

 جان کری در کنفرانس مشترک خبری با .ن کشور ندارديا افرادی برای رھبری ايک فرد يو قصدی ھم برای انتخاب 
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روھای داعش نه تنھا عراق، بلکه تمامی منطقه را ي مصر در قاھره، مدعی شد که نۀر امور خارجيوزَسماء ُشکری 

  .دد می کننيتھد

 گفت اياالت متحده بايد برای جلوگيری از سقوط امريکا به يک شبکه تلويزيونی ليندزی گراھامسناتور جمھوری خواه، 

 بايد سنی ھا، شيعه امريکاان گفت .ان. در بغداد به شبکه سیامريکا، سفير سابق رايان کوک. بغداد با ايران ھمکاری کند

  .تھديد مشترک برخورد کنندھا و کردھا را کنار ھم بياورد تا با يک 

  

  حکومت اسالمی ايران

 يک امپراتوری ئی، برای برپا١٩٧٩ - ١٣۵٧حکومت اسالمی ايران، از ھمان روزھای به قدرت رسيدنش در سال 

 اين سياست  ايران و عراق، اجباراً ۀ پرتالطم خاورميانه تالش کرد اما با شکست در جنگ ھشت سالۀاسالمی در منطق

فريقا را نيز تقويت کند و ا ۀاما ھم چنان تالش کرد گروه ھای تروريستی اسالمی در منطقه و حتی قار. را کنار گذاشت

  . خود درآوردیآن ھا را به خدمت سياست ھا

حکومت . ل به وجود آوردئيحکومت اسالمی ايران، گروه حزب هللا لبنان را در اين کشور بحرانی و در ھمسايگی اسرا

 ۀ و متحدانش کشور عراق را به اشغال خود درآوردند ھمامريکااز زمانی که . کومت سوريه شداسالمی، متحد واقعی ح

 جنگ حکومت اسالمی ايران عليه حکومت بحث عراق جنگيده بودند و در صفوف ۀنيروھای شيعه که سال ھا در جبھ

آن ھا با . گی وارد عراق شدند ديده بودند ھمش ھای سياسی، نظامی و ايدئولوژيکسپاه پاسداران حکومت اسالمی آموز

ستند ھم شيعيان عراق را پشت سياست ھای خود بسيج کنند و نحمايت ھای بی دريغ مادی و معنوی حکومت اسالمی توا

 و حکومت اسالمی ايران رقيب امريکا حکومت بنابراين، با وجود اين که ظاھراً .  برخوردار گردندامريکاھم از حمايت 

چون که ھر .  وقايع عراق، آشکار و نھان در کنار ھم قرار گرفتندۀاما در عين حال آن ھا دربارھمديگر در عراق بودند 

 و متحدانش در سال امريکادست کم از زمان اشغال عراق توسط . دو می خواستند حکومت بحث عراق سرنگون گردد

 رسد که نمايندگان حکومت ، تاکنون حکومت اسالمی در عراق حضور فعالی داشته و حتی اکنون به نظر می٢٠٠٣

 مذاکرات گروه پنج به اضافه يک با ايران، در رابطه با وقايع اخير عراق توافقاتی کرده اند ۀ در حاشيامريکااسالمی و 

ست به ھمراه ده ھا مشاورش به امريکاو در پرتو اين توافقات قاسم سيلمانی با وجود اين که نامش در ليست تحريم ھای 

ھم چنين گفته می شود حدود دو ھزار نيروی سپاه پاسداران حکومت . مين کنندأتا امنيت اين شھر را تبغداد رفته است 

بنابراين، حکومت اسالمی ايران پس از . اسالمی ايران، برای حفظ دولت مالکی، در نقاط حساس پايتخت مستتقر شده اند

ی در جغرافيا و حاکميت يريتغ رو، ھرگونه سوريه در جنگ داخلی عراق نيز حضور مستقيم و فعالی دارد از اين

  . مستقيمی در ايران خواھد داشتثيرأعراق، ت

ھا در   امريکائی، با اقدام نظامی ١٣٩٣ ]سرطان[شنبه اول تير ماه يک ای رھبر حکومت اسالمی، روز  علی خامنه

سای کل ؤ و ھم چنين رئیاه قضاوالن دستگؤای، در ديدار با مس  مھر، خامنه به گزارش خبرگزاری .عراق مخالفت کرد

 توانند حمالت اخير   خود می  ھا  ھا، به بحران عراق پرداخت و گفت عراقی  ھای مراکز استان ھا و دادستان دادگستری 

  .را دفع کنند

  مید نئيأ ھا و ديگران در مسائل داخلی عراق به شدت مخالفيم و آن را ت امريکائیما با دخالت «: خامنه ای، تصريح کرد

 تمام کردن اين فتنه را دارند و انشاء هللا آن را ئیکنيم زيرا معتقديم دولت و ملت عراق و مرجعيت دينی اين کشور توانا

  ».تمام خواھند کرد

 پی در پی شھرھای عراق و  دولت نوری مالکی که از حمايت حکومت اسالمی ايران برخوردار است پس از سقوط 

  . نظاميان شود  مانع پيشروی اين شبهئی حمالت ھوا  خواست که باامريکا بغداد، از پيشروی نيروھای داعش به سوی
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 برای عقب زدن داعش در عراق، در ميان سياستمداران دو کشور امريکا ھمکاری ايران و ۀدر ھمين حال دربار

 ابراز نگرانی   به آنبرخی نمايندگان کنگره خواستار ھمکاری با ايران و برخی ديگر نسبت. اختالف نظر وجود دارد

 مذاکرات ۀ در حاشي  ھای دو کشور  گذشته ديپلماتۀ، ھفتامريکا مقام ھای ايران و ۀاين در حالی ست که به گفت. اند کرده

  .اند  داشته مذاکرهی وين ئ ھسته 

المی ايران به  فرمانده نيروھای قدس سپاه پاسداران حکومت اسسليمانیای به سفر   نيويورک تايمز در مقاله ۀروزنام

 ھا تن از افسران سپاه، به عراق رفته تا  ، ھمراه با دهقاسم سليمانی نوشته امريکائی ھای  عراق پرداخته و به نقل از مقام

ھای آن  اند، برای مھار کردن پيشروی  گرفتار شده » دولت اسالمی عراق و شام «ۀبه حاکمان آن کشور، که در مخمص

 در بشار اسد ھای نظامی حکومت اسالمی ايران از حکومت  ، معمار کنونی حمايتانیسليم از .گروه مشاوره دھد

سپاه قدس در گذشته، ھمواره در ترور . ھای مخالف دولت در آن کشور، نام برده می شود سوريه در مقابله با گروه 

 . مخالفين حکومت شان در خارج کشور نيز فعال بوده است

فرمانده سپاه قدس ايران، عمليات دفاع از قاسم سليمانی مز نيز نوشته است که ژنرال  ساندی تايئی بريتانياۀروزنام

.  کند بغداد پايتخت عراق را در مقابل حمالت نيروھای گروه دولت اسالمی عراق و شام موسوم به داعش، فرماندھی می

از ھم «مور فرماندھی ارتش ، در گزارشی نوشته است که ايران اکنون زمام ا٢٠١۴ جون ١۵شنبه يکاين روزنامه 

 مستشار نظامی ايرانی ۶٧ گذشته به ھمراه ۀ ھفتسليمانیبنابراين گزارش، . عراق را در دست گرفته است » فروپاشيده

   .به بغداد رسيد و اکنون بر مسلح سازی، استقرار نيروھای عراقی و برنامه ريزی برای عمليات، نظارت دارد

االن ھم . ده گرفته استموريت گسترش نفوذ ايران در عراق را به عھأ مسليمانی  به عراق،٢٠٠٣ سال ۀپس از حمل

 و نيروھايش در عراق، تالشی برای حفظ قدرت مالکی و شيعيان است و ربطی به منافع مردم قاسم سليمانیحضور 

  .عراق ندارد

  

  عربستان سعودی

داند به طوری که از   ايران می ۀنشاند  دست ۀرا مھر پادشاه عربستان سعودی، مالکی عبدهللادر طول ساليان داز، ملک 

 فارس مانند بحرين، کويت، امارات متحده  اعزام سفير به بغداد خودداری کرده و شيخ نشين ھای شورای ھمکاری خليج

  .عربی، عمان و قطر را نيز تشويق به اتخاذ چنين موضعی کرده است

 دارد، سياست عقب نشاندن حکومت اسالمی ايران در جھت  سال سن٩٠ که در حال حاضر بيش از عبدهللاملک 

 .دھی سرنگونی حکومت سوريه را دنبال می کند سازمان 

، شورش عليه حکومت سوريه گسترده شد روابط حکومت اسالمی ايران و عربستان سعودی ٢٠١١ھنگامی که در سال 

 .ھر چه بيش تر تيره تر شد

 مالی و ۀ در درون آن، ھمواره داعش را تغذيئیا دست کم جناح ھاي گفته می شود که حکومت عربستان سعودی و

  .لجستيکی می کنند

  

   شديد مالکی به عربستان سعودی و قطر و جواب آن ھاۀحمل

او ھم . نوری المالکی نخست وزير عراق، دو کشور سعودی و قطر را متھم کرد عليه کشورش اعالم جنگ داده اند

به گزارش العربيه، المالکی .  عراق را به شدت مورد انتقاد قرار دادۀيان برجستچنين مقتدی صدر يکی از روحان

ليت حمايت از تروريسم در منطقه وسعودی مسؤ« می کرد اظھار داشت که مصاحبه» ٢۴فرانس «که با تلويزيون 

  » .و جھان را بر عھده گرفته است
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ی مخالفانش متھم است که سنی ھا را به حاشيه  قدرت را در عراق در دست دارد از سو٢٠٠۶المالکی که از سال 

  ».ی در ارتباط با سعودی و قطر ھستندئمنبع چنين اتھاماتی گروھای فرقه «: او در اين زمينه گفت. رانده است

 وضوح در سوريه و در  به«سی گفته است که عربستان سعودی  .بی .ای به بی نوری مالکی، ھم چنين در مصاحبه 

  » . دخالت کرده استمسائل داخلی عراق

 ھای  کند و به درگيری به عراق را تسھيل می » افراد اجيرشده«مالکی گفته است که باور دارد عربستان سعودی ورود 

  .زند خونين مذھبی دامن می 

 تر ھم راند پيش  مالکی که از اکثريت شيعه در عراق است، از سوی اقليت سنی متھم شده است که آنان را به حاشيه می 

  .متھم کرده بود» تروريسم جھانی«عربستان سعودی را به حمايت از 

 حمايت اين ۀوزير عراق از رياض و قطر، دربار  فارس در واکنش به انتقادات نخست   خليجۀکشورھای عرب حاشي

  .ورندجانبه خود را با بغداد به حال تعليق درآ ھا از تروريسم در اين کشور، در پی آن ھستند روابط ھمه  دولت 

وزارت . قطر به خاطر آنچه که تالش نوری مالکی برای به حاشيه راندن سنی ھای عراق خوانده، انتقاد کرده است

 قطر نوری مالکی نخست وزير عراق را متھم کرده است که با به حاشيه راندن سنی ھا، باعث به وجود ۀامور خارج

  .آمدن چنين وضعيتی در اين کشور شده است

گزاری فرانسه، با اين که پيشروی ھای داعش در عراق بسيار کند شده است اما آن ھا توانستند برخی از به گزارش خبر

بسياری از بعثی ھای . ژيک شمال و شمال غربی اين کشور را به تصرف خود درآورنديشھرھای مھم و مناطق سترات

 .دوفادار به صدام حسين ديکتاتور سابق عراق نيز با آن ھا ھمکاری می کنن

 قطر گفته است وضعيت وخيم فعلی در عراق به خاطر فاکتورھای منفی ۀبا اين حال خالد العطيه، وزير امورخارج

 نظير تبعيض و به حاشيه راندن سنی ھا توسط نوری مالکی از اين دست ئیوجود آمده است؛ فاکتورھاه بسياری ب

، آن را قلع و ٢٠١٣ سال اپريل به تظاھرات سنی ھا در  نيروھای امنيتی عراقۀعطيه ھم چنين با اشاره به حمل. ھستند

  .قمع تظاھرات مسالمت آميز سنی ھا خوانده است

  

   از عربستان سعودیامريکاحمايت دولت 

  . حمايت سعودی ھا از تروريسم را محکوم کردۀ، اظھارات اخير مقامات عراقی دربارامريکاسخنگوی وزارت خارجه 

 در يک کنفرانس مطبوعاتی به اظھارات امريکاسخنگوی وزارت خارجه »  ساکیجين«به گزارش القدس العربی، 

اخير دولت عراق در خصوص حمايت عربستان از تروريسم اشاره و بيان اظھارات مذکور را از سوی دولت مالکی 

  ».بيان اظھارات فوق با منافع مردم عراق منافات دارد«: ساکی مدعی شد. محکوم کرد

وضعيت کنونی در عراق بسيار پيچيده است، قبايل سنی مذھب در عراق ھم «: ، گفتامريکاه سخنگوی وزارت خارج

اکنون به دودسته تقسيم شده اند، دسته ای به دولت عراق پيوسته و دسته ای ديگر برای ايجاد ناامنی و آشوب به گروه 

  ».تروريستی دولت اسالمی عراق وشام موسوم به داعش پيوسته اند

  .است» انقالب مردمی«ن پيش تر با انتشار بيانيه ای مدعی شده بود که تحرکات اخير داعش در عراق دولت عربستا

بيانيه دولت عربستان سعودی درباره اوضاع عراق دخالت «: در ھمين حال دولت عراق با صدور بيانيه ای اعالم کرد

  ».در امور داخلی آن و در راستای حمايت از تروريسم است

انقالبی توصيف کردن تروريست ھا در رسانه ھای سعودی مشروع جلوه دادن جنايات آن «: ه آمده استدر اين بياني

  ».ھاست
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  ھشدار عربستان به ايران

 ]جوزا [ خرداد٢٨نبه  روز چھارش، وزير خارجه عربستان سعودی،به گزارش خبرگزاری رويترز، سعود الفيصل

را با خود » جنگ داخلی« از ئی ھا  نشانه،که در عراق پيش آمده» وضعيت خطرناکی«، در شھر جده گفت که ١٣٩٣

  .دارد و نسبت به عواقب آن در منطقه ھشدار داد

ھای    به خواسته،» ھای ديکته شده از بيرون دستورالعمل«و »  خارجیۀمداخل«او از عراق خواست تا به دور از 

 .مشروع مردم پاسخ داده و آشتی ملی ايجاد کند

   اشاره،به گزارش خبرگزاری رويترز، اگرچه عربستان سعودی کشور خاصی را به دخالت در امور عراق متھم نکرد

 .اش به ايران بود که ھمواره از حاميان حکومت شيعه در عراق و سوريه بوده است

 در ،س جمھور حکومت اسالمی ايرانئي ر،حسن روحانی ابراز شده است که اين اظھارات در حالی از سوی عربستان 

 ».از ھيچ کوششی دريغ نخواھد کرد« ايران برای حفاظت از اماکن مقدس شيعيان در عراق  ھمين روز ھشدار داد که

 در ، داعش،»شامدولت اسالمی عراق و « نظاميان  نام داوطلبان مبارزه با شبه سايتی نيز برای ثبت  در عين حال وب 

  . اند  نويسی کرده  نامآناندازی شده است که طبق گزارش ھا بيش از پنج ھزار نفر در ايران راه 

  به ھيچ«کيد کرد که أس ستاد کل نيروھای مسلح ايران، تئي ر، خرداد ماه، نيز حسن فيروز آبادی٢٨روز چھارشنبه، 

 در عراق ھرگز اتفاق امريکاھمکاری ايران و «:  ھم چنين افزوداو،» . شود  از ايران به عراق اعزام نمیئیوجه نيرو

 ».افتد و معنی ندارد نمی

 وجه   به ھيچامريکا، نيز روز چھارشنبه گفت که به نظر او امريکاس مجلس نمايندگان ئي ر،در ھمن راستا جان بينر

 ،سوريه«ن ھم چنان از حاميان تروريسم در کيد کرد که ايراأ شود و تمذاکرهنبايد برای مبارزه با داعش با ايران وارد 

  .است» لبنان و اسرائيل

  

  عزت ابراھيم الدوری معاون اول صدام حسين

، در يک ٢٠٠٣عزت ابراھيم الدوری معاون اول صدام، برای اولين بار پس از سقوط حکومت صدام حسن در سال 

  .  ظاھر شد و به تمجيد از شاه سعودی پرداختئینوار ويدئو

 ايران ھستند و آن ھا ۀ ھای سياسی کنونی عراق دست نشاند ، مدعی شد چھرهئیراھيم الدوری در اين نوار ويدئوعزت اب

  .دانست» صفوی «ۀرا جزئی از يک پروژ

 سخنانش، به شدت از ملک عبدهللا بن عبدالعزيز پادشاە عربستان سعودی تمجيد کرد و وی ۀمعاون صدام حسن در ادام

  .عنوان کردرا رھبر امت اسالمی 

 بلندپايه ترين مقامات دولت سابق عراق ۀعزت ابراھيم الدوری، از قديمی ترين و نزديک ترين دستياران صدام، از جمل

  . ھا قرار داردامريکائیاست که تحت تعقيب 

ھای  عليه نيرو  دارد که در عراقئی، بر اين عقيده اند که او نقشی اساسی در سازماندھی خشونت ھاامريکامقامات 

به اعتقاد اين مقامات، او ارتباط ميان باقی مانده ھای حکومت سابق عراق و .  در جريان استامريکاتحت رھبری 

  .تندروھا را فراھم می کند

. او که در تکريت، زادگاه رھبر سابق عراق متولد شده بود، دست راست صدام حسين در امور روزمره تلقی می شد

 به مناطق ١٩٨٨ سال ئیيمياکا به عھده داشت و در زمان حمالت يروھای مسلح عراق رالدور، معاونت فرماندھی کل ن

الدوری، ھم . ول امور آن مناطق بودؤشد، عضو ارشد کميته ای بود که مسکردنشين عراق که باعث قتل ھزاران کرد 

  .س شورای فرماندھی انقالب بودئيچنين نائب ر
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  دختر صدام حسين

از پيروزی «:  تحوالت جاری در عراق گفتۀس جمھوری سابق عراق، دربارئيزرگ ردختر ب» رغد صدام حسين«

  ».ھای اخير عزت ابراھيم الدوری معاون پدرم در عراق بسيار خرسند ھستم

 که عشاير عراق در چند روز اخير به دست آورده اند، و موفق شدند ئیدر خصوص پيروزی ھا«: او در اين باره افزود

 ».را از شھرھای عراق بيرون برانند و شکست دھند خرسند ھستم» ارتش نور المالکی «نيروھای ارتش عراق

ھای عمويم عزت ابراھيم الدوری بسيار خوشحال شدم اين قھرمانان  من از پيروزی «: دختر صدام حسين، در ادامه گفت

  ».ھمان کسانی ھستند که برای پدرم می جنگيدند

شايد بازگشتم به عراق خيلی زود «: ی کرد به زودی به عراق باز گردد و گفتوی در بخش ديگری از سخنانش پيش بين

حاصل نشود اما ايمان دارم روزی به عراق باز خواھم گشت و از شھرھای انقالبی آن ديدن می کنم و بر مزار پدرم 

  .کنم من اکنون ھيچ فعاليت سياسی را دنبال نمی : وی در پايان گفت» .فاتحه خواھم خواند

  

  کيه و داعشتر

از سوی ديگر، اين گروه .  ترکيه که رانندگان کاميون بودند را در شھر موصل به اسارت درآوردندۀ تبع٣٠داعش، 

ھای اين کنسولگری را گروگان گرفته  ضمن حمله به کنسولگری ترکيه و تصرف کامل آن در شھر موصل، ديپلمات 

  . است

 وزير خارجه ترکيه، در واکنش به حمله داعش به کنسولگری ترکيه در داوغلوواين گروگان گيری سبب شد تا احمد داو

اگر به شھروندان ترک «: موصل و گروگان گرفته شدن تعدادی از کارکنان ترک و شھروندان اين کشور در عراق گفت

اکنون  از عرصه سياست ساخته شد و ھم اسدداعش برای حذف . در عراق صدمه وارد شود مقابله به مثل خواھيم کرد

 کاميون ترکيه ۀ رانند٣٠د که داعش ئياما ديری نپا» .به تھديدی برای کشورھای منطقه مخصوصا ترکيه تبديل شده است

   .را آزاد کرد

در چنين شرايطی، مخالفان دولت ترکيه، رجب طيب اردوغان نخست وزير اين کشور را به رساندن سالح به عناصر 

راکسيون حزب مخالف دولت اردوغان در پارلمان، با انتقاد به روابط دولت س فئيمحرم انجی ر. داعش متھم کردند

  » .اين کسانی که ما آن ھا را تغذيه، حمايت و کمک کرديم، در حال ايجاد مشکل برای ما ھستند«: ترکيه و داعش گفت

 است، توسط سالحی که در دست داعش«: س حزب جمھوری خواه خلق نيز اظھار داشتئيھم چنين کليچدار اوغلو ر

  ».اردوغان ارسال شده است

از سوی ديگر تصاويری در ترکيه منتشر شده است که براساس آن ھا، ابومحمد، از فرماندھان داعش در حال درمان در 

او پس از زخمی شدن در شھر ادليب سوريه، برای درمان به ترکيه منتقل . بيمارستان دولتی استان ھاتای ترکيه است

  .شده است

د اغلو وزير خارجه اين کشور درباره حمايت اين کشور از و احمد داوئیگان منتقد دولت ترکيه خواستار پاسخ گونمايند

  .داعش شده اند

 کرد که جنگجويانی از داعش و النصره تحت حمايت سازمان ءقائم مقام حزب جمھوری خواه خلق در استانبول افشا

  . امور مذھبی ترکيه موسوم به ديانت بوده اندۀ، مھمان ادار»ميت« مخی ترکيه پوليس

وی ھم چنين با انتشار اسنادی، دولت ترکيه را به صرف پول ھای خيريه ھای سازمان ديانت برای کمک به داعش و 

  .ديگر گروه ھای اسالمی متھم کرده است
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افرادی . عش حکايت داردھم چنين گزارش ھا از حضور دست کم سه ھزار نفر از شھروندان ترک در بين نيروھای دا

 بالکان بوده و از طريق مرز سوريه به داعش پيوسته ۀلمان و حوزاکه از کشورھای مختلف از جمله فنالند، الجزاير، 

  .در اين ميان يکی از اين افراد بيش از ديگران مورد توجه رسانه ھای ترکيه قرار گرفته است. اند

 خاص، لقب سرشناس ترين فرد در بين اعضای ترک ئی داشتن ويژگی ھا ساله ای است که به دليل٢٧جوان » لمازيي«

  . خود داردۀلند و ترکيه را در پروندا خدمت در ارتش ھای ھۀاز جمله اين که او سابق. گروه داعش را گرفته است

بشار اسد  خود را با پيوستن به اعضای گروه داعش که عليه حکومت ۀلماز به سه زبان مسلط است و فعاليت مسلحانيي

ويژگی ديگری که به افزايش شھرت اين فرد منجر شده حضور او در شبکه ھای . در سوريه می جنگند آغاز کرده است

 که افکار و تصاوير خود را با ئیاست، جا» لمازيياسرافيل «اجتماعی از جمله فيس بوک و اينستاگرام با نام مستعار 

  . گذاردکاربران اين شبکه ھای اجتماعی به اشتراک می

او جھاد در صف مقدم . لند کوچ کرده اندالماز فرزند خانواده ای ترک است که در دھه ھای گذشته از شھر آدانا به ھيي

اين فرد . لند را به پايان رسانده بودا خود در ارتش ھۀداعش در سوريه را زمانی آغاز کرد که به تازگی خدمت دو سال

  . شود قريب به دو سال است در جنگ سوريه حضور دارد سال تخمين زده می٢٧که سنش در حدود 

 آموزش نظامی ارتش ترکيه در توغای و ھاتای شرکت ۀ روز در يازدھمين برنام۴۶٠با اين حال اين فرد که به مدت 

 رسانه ھا، وظيفه او در داعش، آموزش کاربرد سالح ۀبه نوشت. است» رسانه«کرده معتقد است نيمی از مبارزه و جھاد 

  .روش ھای زنده ماندن در جنگ به افراد خارجی زبانی است که به سوريه می روندو 

گفتنی است شھروندان ترک عالوه بر عبور از گذرگاه ھای مرزی قانونی، از راه ھای ديگر وارد سوريه می شوند و با 

اروپا به سوريه می روند، عالوه بر کسانی که از . گرفتن مقام نظامی از سوی گروه داعش، به اين گروه می پيوندند

کسانی نيز ھستند که بيش تر از اھالی شھرھای استانبول، بورسا، اسکی شھر، بينگول، آدانا، بيتليس و گازيانتپ بوده و 

  . در اردوگاه ھای نظامی القاعده در پاکستان و افغانستان آموزش نظامی ديده اند

 اتحاديه اروپا در ترکيه و گروھی از خبرنگاران ۀ با نمايند ایجلسهشھردار ماردين در » احمد تورک «ھم چنين اخيراً 

 گزارشی مفصل و موثق که ھمراه با شواھد مستند از جمله تصاوير و فايل ۀکه در اين شھرکردنشين برگزار شد، با ارائ

حالی که خبر داد و اعالم کرد عناصری از گروه داعش در » داعش«ويديوئی بود، از حمايت رسمی ترکيه از گروه 

گيالن «.  کنند عبور می) سوريه(ملبس به لباس نظامی ترکيه و مجھز به خودروھای نظامی اين کشور ھستند به داخل 

نيز با يکی از شورشيان داعش در داخل يکی از چادرھا ديدار کرده » عدالت و توسعه«از اعضای حزب حاکم » پينار

  .است

برای نفوذ به سوريه يا مداوای آن ھا » داعش« مرزھا بر روی شورشيان  باز کردنۀکردھای سوريه نيز شواھدی دربار

 .گرفت  بين مبارزان کرد و نيروھای داعش صورت می ئی ھا  اند آن زمان درگيری در ترکيه ارائه داده

اد يکی از داليل حمايت حکومت ترکيه از داعش، اين است که تحوالت عراق و سوريه اين امکان را به ترکيه خواھد د

 بين انگليس و ١٩٢۶تا در صورت فراھم شدن شرايط مناسب، بار ديگر به موصل باز گردد که بعد از توافق سال 

 از استان نينوای ئیھا استان موصل، شامل بخش اعظمی از اقليم کردستان کنونی و نيز بخش . عراق از آن خارج شد

 که ترکيه قادر به بازگرداندن آن باشد، بايد  ھا گفت زمانی  بعد از خروج ترکيه از موصل، آتاتورک به ترک. فعلی بود

  .چنين کاری را انجام دھد

 جمھور ترکيه با اشاره به اين که در صورت تجزيه عراق، ترکيه حق  سئير» عبدهللا گل«، ٢٠٠٧ سال بروری ف٨در 

اديم و االن ما يک عراق  به عراق متحد تحويل د١٩٢۶ما موصل را در سال «: ، گفت»بازگرداند«دارد موصل را 

  ».متحد را خواستار ھستيم
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 سازمان ملل

 اعالم کرد تعداد زيادی از ديپلمات ھای خود را از عراق امريکاوضع در بغداد به حدی بحرانی است که پس از اين که 

 ده ھا نفر از ، اعالم کرد به دليل وخيم شدن اوضاع امنيتی،٢٠١۴ جون ١۶روز دوشنبه خارج می کند سازمان ملل نيز 

  .پرسنل خود را از بغداد خارج می کند

 پرسنل بين المللی اين سازمان که در بغداد و اطراف آن به کار ٢٠٠ نفر از ۵٨يک سخنگوی سازمان ملل گفت 

  .، به خارج از پايتخت عراق می فرستد»موقتا به نواحی ديگری«مشغولند را 

 اين سازمان روز دوشنبه به عمان پايتخت اردن می روند، و قرار ، سخنگوی سازمان ملل گفت که کارکنانفرحان حق

 ھای ديگری ئیدر روزھای آينده جابه جا«:  گفتحق. است که در نھايت در اربيل، پايتخت کردستان عراق مستقر شوند

جود  گفت که با وحق» . کرده و ما خود را با آن ھماھنگ می کنيميريتغشرايط محلی . ھم ممکن است انجام شود

  .درگيری ھای نظامی اخير، سازمان ملل به کار خود در عراق ادامه خواھد داد

در » داعش« کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گويد که شورشيان سنی گروه ناوی پيالیاز سوی ديگر، 

  . صدھا سرباز اسير کرده اندئیشمال عراق اقدام به اعدام صحرا

 بدون شک جنايت جنگی  به صورت سيستماتيک انجام شد تقريباً  که ظاھراً ئیه اعدام ھارشت« می گويد که ناوی پيالی

 ».به حساب می آيد

، گفت که سازمان ملل از طريق ناظرانش شواھدی دارد از اين که صدھا نظامی غيرجنگجو در پنج روز خانم پيالی

 . امنيتی که تسليم يا اسير شده بودند می شود اعدام شده اند که از جمله شامل اعضای نيروھایئیگذشته به طور صحرا

 قتل عام اً سازمان ملل، در حال بررسی اصالت تصاوير منتشر شده در اينترنت توسط پيکارجويان سنی است که ظاھر

 در اين تصاوير سربازان در استان صالح الدين در حال انتقال و ھم چنين در حالت درازکش .سربازان را نشان می دھد

 اعضای داعش را در حال  تصاوير ديگری ھم منتشر شده که ظاھراً .نشان داده می شوند» اعدام« ھا و پس از در خندق

 اگر اين تصاوير واقعی باشد بزرگ ترين جنايت در يک حادثه .تھديد نيروھای دولتی به سربريده شدن نشان می دھد

 .حساب می آيد سال اخير پس از سقوط حکومت صدام حسين به ١١واحد در عراق در 

 

   ھای داعشئیدارا

در . ر شده استال بالغ بر چند ميليارد دھای داعش احتماالً   ئیبنا به گزارش گاردين، پس از تصرف شھر موصل، دارا

 نقدی ئیدارا« آمده است که پيش از تصرف موصل داعش» عنصر ارتباطی« - » بو ھاجر«اين گزارش به نقل از 

  .استبوده » رال ميليون د٨٧۵داعش 

يابی به تجھيزات نظامی بايد به  سسات مالی و دست ؤھا و م حال پس از غارت بانک «: در پايان اين گزارش، آمده است

 ».ر ديگر را نيز افزودال ھای پيشين داعش مبلغی حدود يک و نيم ميليارد د ئیدارا

اند و ميليون  سکناس تصاحب کرده به صورت ادالر ميليون ۴٨٠ ھای شھر موصل   شود که داعش از بانک گزارش می

 پوش ھا تا خودروھای نظامی، تسليحات سنگين،   تسليحات در نتيجه فروپاشی ارتش عراق، از اسلحه و زرهدالرھا  

  .ھواپيماھای باری و ھليکوپترھای شاھين سياه و غيره

 ١/٣ داعش است روزی  کاملکنترولدر سوريه که در » رقه« ھای نفت در جنوب  ھا، يکی از چاه طبق گزارش 

داعش، به اين ھا قانع .  درآمد دارددالر ھزار ۵٠٠ ھای حول و حوش رقه نيز روزی   و ھم چنين ساير چاهدالرميليون 

 ھا از جمله روزنامه   ھا و خارجی  گيری از محلی  دزدی و باج  آدم، اين گروه ۀمين بودجأ ھای ت نبوده و از ديگر راه
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 ھا   شناسی و کارخانه ھای باستان  چنين به دزدی و غارت مناطق تحت تسخير از جمله سايت و داعش ھم نگاران است 

اين گروه، از توليد غالت و پنبه در مناطق شرقی ھم بھره می گيرد و سيلوھای غالت را غارت . نيز مبادرت می ورزد

  .ش داشته است ارزدالر ميليون ٢۵شود فقط يک موردشان بيش از  کرده به طوری که گفته می 

  

  داعش و جبھه النصره

   کوشيد با جبھهءدر ابتدا. در طول سال گذشته، داعش مدام کوشيده دخالت خود در جنگ داخلی سوريه را افزايش دھد

اما دو گروه نتوانستند بر سر شرايط ادغام توافق کنند و . النصره ادغام شود که بازوی رسمی القاعده در سوريه است

 که در  شان موفق شدند بين گروه ھای اسالمی ديگر ھا به دليل مواضع بی رحمانه و راديکال  اعشی د. منشعب شدند

اند که بخش چشم گيری از  ھا، مدعی  بعضی تخمين .  باز کنندئی تر شده بودند جا جريان جنگ در سوريه افراطی

 باشد خواھان اسدمند به مبارزه با ه که عالق  چرا که اين گروه بيش از آن.  اند نيروھای جبھه النصره به داعش پيوسته

  .برپا کردن خالفتی در دو سوی مرز عراق و سوريه بود

 ھمجوار با عراق را به ئی روستاۀداعش در سوريه، به گروھی به خصوص متوحش و سرسخت معروف شد و منطق

 گروه ھای مسلح در جنگ داخلی  ھا مشغول جنگ و جدال با بقيه در طول سال گذشته داعشی .  خود درآورد تسخير

ناشده به حکومت آدمکش سوريه  بس اعالم  اين آتش . ، کاری به کارشان نداشته استبشار اسدسوريه بودند حکومت 

  .اش را در کشور تقويت کند امکان داد پشت جبھه 

 اولی جنگ جويان حرفه :ھم چنين گفته می شود اين گروه در سال ھای اخير، دو نيروی متفاوت را نيز جذب کرده است

 اصلی شان کشتن و کشته ۀی که سال ھا در جنگ داخلی افغانستان و بوسنی و چچن جنگيده اند و کسب و کار و حرفئ

و دومی نيروھای جوانی ھستند که از جمله از کشورھای غربی و از ميان خانواده . است» خدا«و » جھاد«شدن در راه 

 در مساجد ئیتوسط آخوندھا» مسلمان«اين نيروھای جوان . غيره جذب کرده اندھای خارجی تبار و مھاجران عرب و 

شوی مغزی داده داده و آن ھا را تشويق می  و  کرده اند، شستتأسيس ئیکه در کشورھای مختلف اسکانيدناوی و اروپا

  .بپيوندند... کنند تا به گروه ھای جھادی در سوريه و

 عظيمی از  ۀی نيز به داعش امکان داده تا زرادخانئولت ھای غربی و منطقه در واقع جنگ داخلی سوريه با حمايت د

  .تسليحات را به دست آورد و از اين زاويه نيز قدرت جنگی خود را افزايش دھد

  

  موقعيت داعش در سوريه

اين  .داعش قبل از حمالت گسترده و وسيع اخيرش به عراق، برای خود جای پای محکمی در سوريه ايجاده کرده بود

اين گروه، ھم . ورداز شھرھای سوريه در مرز ترکيه را به تصرف درآ» جرابلس«، شھر ٢٠١٣ جنوری ١۶گروه در 

 روز بعد ٢را » منبج«و شھر » شھر مسکنة «٢٠١٣مبر  دس٢١و در » الباب« شھر ٢٠١٣مبر  دس١٣چنين در 

  .تصرف کرد

 گذشته، چ مار٢٨اشغال کرد وھم چنين در »  حميستل«و » الشدادی«، منطقه ٢٠١۴ بروری ف٧نيروھای داعش در 

 .را به تصرف خود درآوردند» مرکدة«شھر 

در » ديرالزور« و حومه غربی جون ٢در » البصيرة«، و شھر ٢٠١۴ اپريل ١۵در تاريخ » الصور«اشغال منطقه 

عش در آن ھفته ھا ھم چنين دا. ، توسط داعش انجام گرفته استجون ٨در » خشام« و شھر جون ۶الرقة در «مرز 

 بروری ف۵در   به عالوه داعش توانست.را به تصرف خود درآورد» الحسکة«توانست حومه شمالی ديرالزور متصل به 

 .را اشغال کند» الشوال« مه شھر ٢٠و در » الشاعر« منطقه ٢٠١۴
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د اما ھنوز نيز حضور فعالی دار» حماة«در حومه » الغوطة«و در قسمت شرقی » حمص«داعش در حومه شرقی 

 .نتوانسته به طور کامل بر اين مناطق تسلط پيدا کند

  

  جھاد نکاح

در واقع در اسالم چه .  درمی آوردء اجراۀرا به مرحل» جھاد نکاحی«داعش در مناطقی که دارای نفوذ و قدرت است 

ر اھداف و سياست شيعه و سنی نگرش به زن و حتی حقوق دختربچه ھا بسيار ھولناک و متجاوزگرانه است و ريشه د

  .ھای اولين حکومت اسالمی محمد در دوارن جاھليت بشر دارد

ای از اھالی اين شھر خواسته است زنان را  در گزارشات آمده است که گروه داعش در شھر موصل، با انتشار بيانيه

 مقررات داعش برخورد برای جھاد نکاح در اختيار آن ھا قرار دھند و اگر از اين فرمان سرپيچی کنند با آن ھا طبق

  .خواھد شد

بود و ھم چنين با » فتوای جھاد نکاح«، يکی از مدافعان سرسخت »محمد العريفی«پيش از نفوذ اخير داعش در عراق، 

 ۀمحمد العريفی، چھر. از عراق به سوريه سفر کنند» جھاد نکاح« از زنان عراقی خواست تا برای ئیصدور فتوا

  .سعودی استسرشناس وھابيت در عربستان 

جھاد نکاح، يک ديگر از شيوه . در سوريه، صادر کرده است» جھاد «ۀاو طی چند ماه اخير، فتواھای متعددی دربار

  . ھای فحشای اسالمی مانند صيغه است

 کميساريای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، با اشاره به اجبار دختران ۀھماھنگ کنند» ناوی پيالی«گفتنی است 

در مناطق تحت اشغال عناصر مسلح به ازدواج با اين عناصر و تحميل آن در قالب سلفيت وھابی با عنوان سوری 

 ۀاين مقام رسمی سازمان ملل، نخستين بار با اعتراف به استفاد. نسبت به شيوع اين پديده ھشدار داده است» جھاد نکاح«

ح، نسبت به شيوع اين پديده خطرناک و وحشتناک جنسی و تجاوز و خشونت عليه دختران سوری از سوی عناصر مسل

  .ھشدار داد

  

  جمع بندی

اين گروه تا ھمين چند وقت پيش يک .  القاعده در عراق بودند ۀ گردد که شاخ نظاميانی برمی  ھای داعش به شبه  ريشه

نه ھم چون به صليب ھای وحشيا داعش به خاطر روش .  آمد ی بود و زيادی افراطی به حساب میئ گروه اسالمی حاشيه 

 که ئیی غرب عراق بود، جائ  و قبيله ئیحضورش محدود به مناطق صحرا. کشيدن و سر قطع کردن معروف شد

 . ماندگی به آن فرصت مناسبی فراھم کرده بود فروپاشی دولت عراق و عقب

ناليسم عربی و نيروھای  ھای ارتجاعی شيعه و سنی و بقايای حزب بعث عراق و ناسيو سال ھاست که از يک سو، گروه

 ھر لحظه و به طور شبانه روز از مردم عراق قربانی گرفته  ی اش از سوی ديگر،ئ و متحدين غربی و منطقه امريکائی

گروه ھای شيعه . اند و فالکت اقتصادی، سياسی و اجتماعی بی سابقه ای را به مردم اين کشور ثروتمند تحميل نموده اند

شوند موجی از ترور و وحشت به راه  ينش به خصوص حکومت اسالمی ايران حمايت می که از سوی مالکی و متحد

نظامی و قدرت دولتی کوشيده مخالفين سنی خود را با نيروی نظامی - فنیی بر برتری نيروءاو با اتکا. اند انداخته 

 .سرکوب کند

 از اعراب سنی نسبت به آن چه که ، برخی٢٠٠۶پس از به قدرت رسيدن نوری المالکی، نخست وزير کنونی در سال 

  .حذف خود از فرآيند سياسی و تسلط شيعيان بر نھادھای عمده و منابع حکومتی می نامند ابراز ناخرسندی کرده اند
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 و حکومت اسالمی ايران و غيره راه را برای امريکابنابراين، سياست ھا و اعمال دولت مالکی و متحدينش چون 

يگر نيروی ھای اسالمی مسلح باز کرد تا جوانان سرخورده و مذھبی بيش تری را جذب پيشروی داعش در عراق و د

، گروھی از مردم ٢٠١۴ بروریبرای نمونه، گفته می شود فقط در ماه ف. سياست ھا و گروه ھای تروريستی خود کنند

تی گسترده با خود داشت اما اين کارزار حماي. کارزاری از آشتی بين دولت و عشاير محلی استان انبار را آغاز کردند

 ھای جنگ داخلی افزود، بلکه  اين جھت گيری مالکی، نه تنھا بر شعله. نشينی نکرد دولت مالکی، حتی يک قدم ھم عقب 

 .نشين زد دولت دست به خرابکاری عامدانه در انتخابات اخير مجلس در مناطق سنی 

بشار اسد می جنگند خودشان اقرار می کنند که مستقيم و  که در سوريه عليه حکومت جانی ئی گروه ھاۀھم چنين ھم

ی مانند ئ و ھم چنين حکومت ھای منطقه امريکاس ھمه أغيرمستقيم مورد حمايت برخی حکومت ھای غربی و در ر

داعش نيز يکی از ھمين نيروھای . ترکيه و عربستان ھستند و آن ھا توسط اين حکومت ھا آموزش ديده و مسلح شده اند

  . عی در جنگ داخلی سوريه و ھم اکنون در عراق استارتجا

 وارد صحنه و به خصوص فضای بغداد امريکااز وقتی که شکست و روحيه باختگی ارتش عراق آشکار شد، پھپادھای 

آن و ھم چنين ئی  و متحدان جھانی و منطقه امريکادر چنين شرايطی، ھر کسی از سياست ھای حکومت . شده اند

 ئیه و متحدان آن مانند روسيه و چين و حکومت اسالمی ايران و حکومت عراق و ھم چنين گروه ھاحکومت ھای سوري

، دفاع کند در واقع مستقيم و ...چون داعش و عشاير و سنی ھا و ناسيوناليست ھای عرب، کرد و بقايای حزب بعث و

 اما روشن است که در اين ميان، ھر .غيرمستقيم در اين جنگ ھای ملی و مذھبی و ارتجاعی و غيرانسانی سھيم است

خواه و برابری طلب اين کشور و مردم بی  مردم عراق و جنبش ھای آزاديۀ حق و عادالنهانسان آزاده ای از مبارزات ب

  .گناه و بی سالح اين کشور دفاع می کند

کار عمل را به دست بگيرد ترين نيروی مسلح اسالمی توانست ابت يافته  در چنين شرايطی داعش، جانی ترين و سازمان 

نظاميان سنی، مقامات ارشد قديمی از ارتش و حکومت صدام حسين،  ھم چنين داعش توانسته ساير شبه . و پيشروی کند

 .بسياری روسای قبايل و حتی حمايت منفعل يا فعال جمعيت شھری را جذب کند

ق، نه تنھا قدرت داعش و بی رحمی و وحشی  دليل اصلی پيشروی سريع داعش و تسخير شھرھای مھم عرااما نھايتاً 

 حکومت نوری مالکی ۀکارانئی و تبھ ھا در عراق، ماھيت فاسد و مافيا گری ھای آن، بلکه دليل اصلی موفقيت سريع آن

ديکتاتوری و . دولتی که رقابت و جنگ و تروريسم مذھبی را باد زده است. و روحيه باختگی و نارضايتی ارتش است

عالوه بر .  عراق را به طور فزاينده ای افزايش داده استۀ دولت مالکی، نارضايتی در جامعۀ گستردتکروی و فساد

طبق .  کنند تروريسم دولتی و غيردولتی که نفس مردم عراق را بند آورده است در عين حال، فقر و بيکاری ھم بيداد می

 ئیدر صورت رويارو.  کنند فقر زندگی می ھای عراقی زير خط   درصد خانواده٢٨گزارش بانک جھانی، دست کم 

ھای سازمان ھای بين المللی اين   ملی و مذھبی، تخمين  ۀعراق با بحرانی عمده، مثل تروريسم و درگيری ھای مسلحان

 عراق، غذايشان ۀھم چنين گفته می شود ده ھزار خانواد.  درصد برسد٧٠تواند به  است که رقم خط فقر در عراق، می 

 بنابراين، با اشغال عراق توسط متحدين جھانی و .کنند آبادھا زندگی می   ھا به دست می آورند و در حلبی  هرا از زبال

، نه تنھا تروريسم دولتی و غيردولتی و خصومت و دشمنی و انتقام گيری در جامعه عراق ريشه دارتر امريکای ئمنطقه 

 شده اند در نتيجه ضربات ھولناکی به پيکر جامعه، به و عميق تر شده اند، بلکه زيرساخت ھای جامعه نيز نابود

از اين رو، تا روزی که جنبش . خصوص جنبش ھای اجتماعی و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری عراق زده اند

 عراق، فعال تر نشوند؛ ھمبستگی و آزادی و برابری را در مقابل سياست ۀکارگری و ديگر جنبش ھای اجتماعی جامع

ا و فالکت ھای انسانی و سفانه اين جنگ ھَ أز و ترور و تفرقه و جنگ ھای ملی و مذھبی قرار ندھند متھای تبعيض آمي
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سفانه قربانيان بيش تری ھم از مردم عراق رنج ديده و بی دفاع خواھند أاجتماعی ھم چنان تداوم خواھد يافت و مت

  .اند  ھا در عراق، آواره شده  ریيل درگيبه دلون نفر يليک ميالدی جاری حدود يدر سال م گفته می شود تنھا. گرفت

 مدنظر برخی طرحی که قبالً .  تقسيم عراق به سه بخش کردی، شيعی و سنی آغاز شده استدر چنين شرايطی، عمالً 

 به مرزھای عراق محدود نخواھد ماند و ثير اين تقسيم بندی نيز صرفاً أ تاحتماالً .  بودامريکامحافل سياسی در حاکميت 

 .ھای ھم جوار عراق ھم چون اردن و ايران را نيز تکان خواھد دادکشور
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