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، نشان دھندۀ آن است که پشتوانۀ )دولت اسالمی عراق و شام(ی داعش  از شکل گيری و گسترش برق آسائیدرک ابتدا

ی داشته و در تربيۀ افراطی افراد ئبسيار نيرومندی در تقويۀ اين گروه وجود دارد که در تمويل و تجھيز آن دست باال

 اين ئیشناسابرای . ی القلب از روش ھای خاصی استفاده می نمايندسعش منحيث انسان ھای جنايتکار و قگروه دا

  .پشتوانۀ پنھان و نامرئی نياز است تا مکثی فشرده بر شکل گيری و علل آن داشته باشيم

يک جريان سلفی سنی مذھب است که در اوايل تجاوز وحشيانۀ  ) دولت اسالمی عراق و شام(گروه اسالمی داعش 

 متعھد به وفاداری و حمايت از ٢٠٠۴زرقاوی ايجاد گرديد و در سال الامپرياليست ھا به عراق، به دست ابومصعب 

شھرت يافت و در اوايل رابطۀ بسيار نزديک با القاعده داشت که به مرور زمان )  عراقۀالقاعد(شد که به نام  القاعده

که چندين بار درگيری ھای خونينی بين اين گروه و القاعده نيز صورت گرفته است  اين رابطه به سردی گرائيد تا جائی

  . با داعش ندارده ایعالن کرد که بعد از اين ھيچ رابطرسماً او القاعده 
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 به رھبری شخصی با نام مستعار ،شھرت يافته)  عراق و جبھۀ النصرهدۀالقاع( که قبالً به نام ھای گروه افراطی داعش

يان سلفی با جدا شدن از جنگجو) شد کتر ابراھيم علی البدری نيز ياد میاقبالً به نام ھای ابو دعا و د(ابوبکر البغدادی 

اين گروه به صورت برق آسا وسعت پيدا کرد و .  و در سوريه به اين نام مسمی گرديد٢٠١٣از شبکۀ القاعده در سال 

 ھزار تن ۶٠گفته می شود که تعداد جنگجويان داعش به (در مدت زمان اندک، به امکانات مالی و نيروی انسانی 

شکالت اقتصادی و خانوادگی که م داد زيادی از افراطيون مذھبی و کسانی دست يافت و ھر روز تعزيادی) رسد می

که اين گروه کوچک، امروز ادعای  ، تا جائیمی گردند مذھبی و دستيابی به پول زياد جذب اين گروه  به داليلرند،دا

  .دھد تشکيل دوبارۀ خالفت اسالمی را در کشورھای سوريه و عراق سر می

کسانی ادعا دارند که کشورھای فرانسه، عربستان و قطر بيشتر در ( ھدايت مثلث خبيثه ا ببعد از پايان جنگ عراق،

، توجه گروه داعش به سوريه معطوف گرديد و در درگيری ھای سوريه بسيار )تمويل و تجھيز اين گروه نقش دارند

. ود در جنگ سوريه معرفی نمايدفعال بود و باعث گرديد تا رھبری القاعده خشمگين شده و جبھۀ النصره را نمايندۀ خ

 ساير گروه ھای تروريستی نيز اقدام نمود باکه داعش با دولت بشار اسد در سوريه می جنگيد، به جنگ  عالوه بر اين

  .که اين موضوع باعث تجريد اين گروه بين ساير گروه ھای تروريستی گرديد

توان يکی از داليل مھم مشھور   مرتکب شد که میدر جنگ سوريه داعش فعاالنه شرکت کرد و جنايات بی شماری را

شدن زياد اين گروه را در جنايات غير انسانی که در جنگ سوريه مرتکب گرديده و تصاوير و ويديو ھای آن در 

مخصوصاً تصاويری که از ابو عبدالرحمن العراقی در جريان بريدن سر . فضای مجازی به نشر رسيده، يادآوری نمود

  .ستنسان را در جنگ عراق سر بريده ا ا٣٠٠گفته می شود که اين شخص بيش از . شر رسيده استانسان ھا به ن

 و انجام چندين عمليات تروريستی، ٢٠١١ داعش پس از آغاز بحران سوريه در سال ،به نوشتۀ روزنامۀ الشرق االوسط

برای ھر واليت يک . ن خاصی نمودشھر رقه را منحيث پايتخت موقت خود انتخاب کرد و اقدام به پياده کردن قواني

رنگ سياه را منحيث رنگ رسمی خود اعالن کرد، . امير، محکمۀ اسالمی و شورای خدمات اسالمی در نظر گرفت

ی است که به نام ئ داعش دارای دو بخش رسانه.  خود را نيز به رنگ سياه تبديل کردۀحتی رنگ نمبر پليت وسايط نقلي

  .رساند  از اين طريق به نشر می،ت و تمامی جناياتی را که مرتکب می شود مشھور اسفرقان و اندلسھای 

دھندۀ آن است که گروه تروريستی داعش در چارچوب برنامه ھای مثلث خبيثۀ سه سازمان جاسوسی شواھد زيادی نشان

قيماً از سوی اين  تروريستی خود را ديزاين کرده و مستی ميانه، تمامی برنامه ھاشرقدر )  و موساد۶ . آی.سيا، ام(

  .گيرد مثلث خبيثه تمويل و تجھيز می گردد و ھيچ حرکت آن بدون ھدايت مستقيم اين مثلث صورت نمی

که مثلث خبيثه قادر به انجام عمليات نظامی در سوريه نگرديد و کشورھای چين، روسيه و ايران در برابر  بعد از اين

يل به خاک سوريه گرديدند، ع حملۀ نظامی امريکا، انگليس و اسرائاين مثلث مقاومت شديد از خود نشان دادند و مان

بار ديگر داعش به ھمين دليل . عراق شروع کردندر داده و اينبار از يي ميانه را تغشرقوری طرح نقشۀ جديد يمسير ت

  .ھای اشغالگر رنج می برد، ھدايت کردند مذھبی توسط نيروۀمدرا به سوی عراق که به شدت از اختالفات به وجود آ

، به ھمين خاطر توجه ت می کرد، تعداد زيادی از افرادش زندانی شدکه در عراق فعالي گروه تروريستی داعش زمانی

 تن از افراد ٣۵٠٠  زندان حمله کرد و نزديک به ٢۴گروه داعش بيشتر به زندان ھا معطوف گرديد و به بيشتر از 

 خانه را در عراق منھدم ساخت که در نتيجه ١۴٠٠ نزديک به ٢٠١٣داعش در سال .  ھا فرار دادخود را از زندان 

  .    ھزار نفر زخم برداشتند٣ تن در اين جريان کشته و بيش از ١٩٩۶

، اما نتوانست از اين حمله جلوگيری نمايد و در نتيجه گروه داشتکه دولت عراق از حمله به شھر موصل خبر  با آن

 ٢۵ بيشتر از وجودی کهبا .  نفر قادر گرديد به صورت برق آسا شھر موصل را تصرف نمايد۵٠٠ا بيش از داعش ب

اوت و جنايت شھرۀ عام و سجا بود، اما گروه داعش که در قه ابھزار نيروی نظامی ارتش عراق در شھر موصل ج
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انداخته، قادر گرديد تا در کمترين زمان که مقاومت می کردند به راه  عليه کسانیرا خاص گرديده و تبليغات وسيعی 

  .به تصرف خود در آوردرا ممکن اين شھر 

ليون نفر جمعيت دارد، بلکه از لحاظ اقتصادی نيز يموصل نه تنھا يکی از شھرھای مھم عراق است و بيشتر از دو م

ھنگام تصرف اين را ن دالر ليوي م۴٢٩گفته می شود که گروه داعش بيشتر از . ای در اقتصاد عراق دارد جايگاه ويژه

ثير أر مھمی در جنگ داخلی عراق به وجود آورده و احتمال تييتصرف موصل توسط داعش تغ. شھر غارت کرده است

  . آن بر جنگ سوريه نيز خارج از امکان نيست

اق می داعش بعد از تصرف موصل، شھرھای تکريت، تل عفر، جلوال، السعديه، و بيجی را که مھمترين شھر نفتی عر

 عجيبی را در ساحات بيشتری از عراق است و وحشتباشد نيز به تصرف خود در آورد و ھر روز در حال تصرف 

  .  المالکی از تجزيۀ عراق ھشدار دادیکه نور سراسر عراق به وجود آورده است، تا جائی

البته با .  چندانی نداده استۀجالمالکی اقداماتی چند در برابر پيشروی داعش کرده، اما تاکنون نتيی که نور با آن

 و در آورد که در پيشروی داعش سکتگی وارد  روسيه تا جائی باعث گرديداز  و ميگسوخوھای خريداری طياره 

، ھر چند درين اواخر امريکا نيز با بمباران اعش را وادار به عقب نشينی نمايدقسمت ھای از ساحات تصرف شده، د

ی داعش به اين کارزار پيوست، اما اين به ھيچ وجه نشاندھندۀ مخالفت امريکا با داعش چند ذخيره گاه اسلحه و موترھا

نيست، زيرا داعش از مسيری که برايش طرحريزی شده بود، پا فراتر گذاشت، لذا از سوی اياالت متحده بايد گوشمالی 

  . می شد

عليه پيشروی اين گروه مقاومت صورت که گروه داعش چگونه به تصرف اين مناطق موفق گرديده و يا چرا  را اين

برخورد غير انسانی اين گروه با شيعه ھا، عيسوی ھا، سنی ھای غير .  بايد در چند موضوع خالصه کرد،نمی گيرد

 سر می ،سلفی و ساير مذاھب است که بدون کوچکترين مکثی غير از سنی ھای سلفی ھر کس ديگر را که گرفتار نمايد

ثانياً اين گروه در تفاھم با مسعود بارزانی رئيس جمھور کردستان عراق به .  انسان ھا نداردبرد و ھيچ مکثی در کشتن

 گروه داعش حاضر است که در گرفتن استقالل ، و در مقابل پيشروی داعش آنھا را ياری رساندتفاھم رسيده که در

 اند که بعد از ئیمی نمايد، بعثی ھاموضوع ديگری که پيشروی داعش را تسريع . کردستان آنھا را کمک و ياری نمايد

. ست در دولت نداده ان به آنای المالکی ھيچ سھم و نقشیسقوط دولت صدام حسين در حاشيه قرار گرفته و دولت نور

  .اين گروه از بعثی ھا منحيث نيروھای ھم نظر با داعش در اين جنگ آنھا را ياری می رساند

سوريه باعث گرديد تا مثلث خبيثه نتواند عمالً وارد جنگ نظامی در مقاومت کشورھای چين، روسيه و ايران در 

دھد در اوايل توازن را به نفع مثلث خبيثه  که نشان می سوريه گردد، اما حرکت ضربتی گروه داعش در عراق، طوری

 توانست، زيرا نخواھداما اين وضعيت تا آخر به ھمين منوال پيش رفته . به ھم زده است) امريکا، انگليس و اسرائيل(

تالش کشورھای چين، روسيه و ايران در اين است تا ھمچون سوريه در عراق نيز در برابر اين مثلث قرار گرفته و 

  .سقوط نمايدبه اين زودی  المالکی ینگذارد که دولت نور

خبيثه قبل از ميانه از سوی مثلث شرق  ئیر نقشۀ جغرافياييبه منظور تغ)  ميانۀ بزرگشرقدکترين (که طرح  با آن

 ميانه از شرقرھا در تجاوز به افغانستان وعراق طراحی گرديده و قرار است به اساس اين نقشه نام برخی از کشو

 زمين حذف، برخی از اين کشورھا وسيع و برخی ديگر جديداً ايجاد گردد، اما برای رسيدن به اين ھدف ۀروی کر

داغ  ،طی و تندروھای مذھبی ندارد و يگانه راه رسيدن به اين ھدف تمويل و تجھيز گروه ھای افراای جز بزرگ چاره

 که  ابزار اين جنگ ھا گروه ھای تروريستی نظير القاعده، النصره، داعش، الشباب ستنمودن تنور جنگ ھای مذھبی ا

  .ست، چيزی که ھمواره در دست غربی ھا قرار داشته است گروه تروريستی و افراطی ديگر او ده ھا

  


