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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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  باريس دالگوف: نويسنده

 شيری.م. ا: برگردان از
 ٢٠١۴ نومبر ٢٠

 »داعش«در جبھه ھای جنگ عليه 

  

ين سازمان تروريستی شھر موصل، دومين ، دسته ھای مسلح ا٢٠١۴مبر در ماه سپت» خالفت اسالمی«اعالم پس از 

شھر بزرگ عراق، بخشی از استانھای نينوا، صالح الدين، دياله، انبار و بخش نفتخيز کردستان عراق را تصرف 

رد، مسلح کُ  آنھا، داوطلبان ايرانی و ھمچنين پيشمرگان ۀکمک گروھھای داوطلب شيعه، از جمله ارتش عراق ب. کردند

  .اعش به بغداد و کرکوک را گرفتجلو ھجوم جنگجويان د
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 سوريه را که اکثريت ساکنان آن مسلمانان سنی مذھب ھستند، به ۀاز حدود يک سال پيش داعش بخشی از استان رق

ردستان در غرب سوريه، سوی مناطق نفتخيز که در زمانھای اخير جنگجويان داعش ب. تصرف خود درآورده است

. درگرفت، حرکت کردند) نام عربی آن رأس العين است(ی تصرف شھر کوبانی  که در آن جنگ شديدی برایمنطقه ا

  .دست می آورده داعش با تصرف اين شھر امکان نظارت بر بخش مھم و راھبردی مرز بين سوريه و ترکيه را ب

ه عش باگر چه جنگجويان دا. دفاع از شھر برخاستنده ردھای سوريه بدوش دسته ھای مسلح که ساکنان کوبانی دوش ب

خانه از ه  دفاع خانه بۀرد در نتيجرغم اين، دسته ھای که رد برتری داشتند، اما بکلحاظ کمی و تسليحاتی بر قوای 

  .کوبانی، حمالت داعشی ھا را دفع کردند

  

  .بدل شد» رد کاستالينگراد«کوبانی از نگاه مدافعانش به 

 تعريف فوق را از دفاع شھر ارائه نيست سوريه دقيقاً ، يکی از ساکنان کوبانی، عضو رھبری حزب کمواسماعيل احمد

مبر در مسکو اظھار داشت، که حزب کمونيست سوريه در نبرد عليه  نو١۴ در کنفرانس مطبوعاتی اسماعيل احمد. داد

  . افراطی با دولت سوريه ھمرزم استئیاسالمگرا

رد سيع با چشم انداز استقالل کشور کتاری وردھای عراق از خودمخک.  واحد نيستۀرد سوريه و عراق يک پديد کۀجامع

ردھای سوريه ک پشتيبانی نموده و شمار قابل مالحظه ای از بشار اسدردھای سوريه از اکثريت کاما . جانبداری می کنند

 رد بر اعطای حق خودمختاری گستردهموازات اين، يکسری سازمانھای که ب. عضو حزب کمونيست سوريه ھستند

  .ی پافشاری می نمايندردستان غرببرای ک

ردھای  گروھی از ارتشيان سابق سوريه، ک. مخالفان فعاليت می کنندۀردھای سوريه در جبھبخش بسيار ناچيزی از ک

 ھزار نفر از ارتشيان دولت سوريه بودند، بعد از آغاز مناقشات در سوريه به عراق فرار کرده ۵قومی، که در حدود 

طور ه اين گروه ھا را در قالب ارتش آزاد سوريه، ھم برای مبارزه عليه داعش و ھم ب طرح سوءاستفاده از امريکا. اند

  . آماده کردبشار اسدعمده، عليه دولت 

رد عراق از ترکيه تقاضا کرد، که برای پشتيبانی از مدافعان کوبانی، به  فرماندھی پيشمرگه ھای ک٢٠١۴بر ودر ماه اکت

. کرات ناديده گرفته بوده پيش از آن، آنکارا چنين تقاضاھا را ب. ه اجازه دھدعبور دسته ھای مسلح آن از قلمرو ترکي

ولت ردھا در کوبانی، دنسل کشی کردھا در ترکيه و در کشورھای اروپائی عليه  کۀوليکن پس از اعتراضات گسترد
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 جنگ عليه داعش شده ردھای عراق وارد مسلح کدسته ھای. رد از قلمرو خود اجازه دادترکيه به عبور پيشمرگه ھای ک

  . کوبانی را متوقف کردندۀو ھمراه با نيروھای سوری حرکت اسالمگرايان افراطی در منطق

 کار آنھا  مربوط می شود، اين است که فعالً امريکاسردمداری ه آنچه که به اقدام کشورھای عضو ائتالف عليه داعش ب

ن ييريه محدود است، که خود آن ھم نمی تواند عامل تع عليه مواضع جنگجويان داعش در عراق و سوئیبه حمالت ھوا

  .کننده در جنگ باشد

منظور ممانعت از قاچاق نفت و محروم کردن اسالمگرايان از ه ئيھا قصد دارند گويا بامريکابر اساس برخی گزارشھا، 

. ن داعش تصرف کرده اند، بمباران نمايند از فروش آن، تأسيسات نفتی سوريه را که جنگجويادالر ميليون ٢روزانه 

 چنين ضرباتی را وارد آورد، پيش از ھمه، توان اقتصادی سوريه امريکا ناظران بيطرف واضح است، که اگر ۀعقيده ب

  .را نابود خواھد کرد

با داعش،  مبنی بر مبارزه امريکاصرفنظر از ھمه اظھارات .  روی نداده استامريکای ئری در سياست خاورميانه ييتغ

ر رژيم دمشق را ييدولت اوباما تغ. واشنگتن از ھر گونه ھمکاری با سوريه و ايران در اين مبارزه خودداری می کند

 حساب می کند که می تواند از آن برای تحقق اين ھدف ئیھمچنان در دستور کار خود نگھداشته و داعش را ھمان نيرو

  .استفاده نمايد

  

  

 ۴٠٠بر اساس داده ھای رسمی روسيه، بيش از . اعش از ھمکاری با روسيه نيز امتناع می کندواشنگتن در مبارزه با د

  .نفر شھروند روسيه در صفوف داعش می جنگد

  .روسيه را با جھاد و اعالم خالفت اسالمی در قفقاز شمالی روسيه تھديد کردند» دولت اسالمی«رھبران 

، گرجستانی تبار، متولد )نام اصلی او ترخان باتيراشويلی است(چچنی نام ابو عمر اله مطابق برخی گزارشھا، فردی ب

. وادی پانکيسی، که ساکنان بومی آن را قوم چچن تشکيل می دھد، يکی از اعضای رھبری دولت اسالمی می باشد

 نييبه قفقاز بوده، حتی جوايزی برای سر اعضای رھبری جمھوری چچن تع» جھاد«الچچنی يکی از مبتکران صدور 

  .الزم به ذکر است که ايده دولت اسالمی قادر است توده ھای مسلمان را جذب نمايد. کرده است

عقيده پيروان آن، اسالم زمان محمد پيغمبر و چھار ه اسالم، ب» اصالت«نظريه دولت اسالمی معطوف به بنيان و 

وانين شريعت است، که از جانب خدا نازل احکام عادالنه و ابدی قرآن و ق«بوده و نيازمند بازگشت به » خليفه راشدين«

 اقتصادی را -نظريه پردازان دولت اسالمی اعتقاد دارند، که حکومت اسالمی می تواند مشکالت اجتماعی. گرديده است

 دولت اسالمی می تواند مدت ھای مديدی در جھان ۀموعظ. »عدالت اجتماعی اسالمی را برقرار سازد«حل نموده، 

  .ات خود ادامه دھد مسلمان به حي- عرب
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که کمکھای  اينه  متحد شد، نظر بامريکا در افغانستان با سازمانھای امنيتی ٨٠ھمانطور که بن الدن در سالھای 

دولت « به سقوط قذافی منجر گرديد و باالخره، با توجه به حمايتھای غرب از انظامی ناتو به اسالمگرايان ليبي

ريستی عليه دولت بشار اسد مشغول است، سرکردگان اسالم افراطی می که از يک سال پيش به جنگ ترو» اسالمی

  .طور تاکتيکی با غرب متحد شونده توانند ب

زيرا، احيای مجدد خالفت اسالمی از طريق جنگ . با اين حال، چنين اتحاد تاکتيکی، ھميشه عليه غرب باز خواھد گشت

  . اسالمگرائی افراطی بوده و ھمچنان خواھد بودژيکي، ھدف سترات»غرب کافر و غرق در گناھان«مقدس عليه 

   

  :توضيح مترجم

  . با تمام مفاد آن نيستئیمعنی ھمرأه  ھر مطلب، بۀ ترجم:اول

 اين نگرش نادرست و غير واقعی عملکرد سازمانھا و گروھھای ۀ برخی کارشناسان و تحليلگران روسيه بر پاي:دوم

آنھا يکسری نيروھای مستقل و پديده ھای غير از  دھند که انگار تروريستی را مورد مطالعه و بررسی قرار می 

ژيک با يطور تاکتيکی يا سترته  خرابکاری غرب ھستند، که می توانند ب-نيروھای نظامی و سازمانھای جاسوسی

که واقعيت عملکردھای دولتھای غربی و جريانھای تروريستی و ھمچنين،  در صورتی. دولتھای غربی متحد شوند

 ۀ خرابکاری ساخته و پرداخت-عات و بررسی ھای مترجم نشاندھنده آن است که گروھھا و سازمانھای تروريستیمطال

 بوده و بخشی از نيروھای زمينی آنھا امريکاخصوص ه  تروريستی غرب امپرياليستی، ب- دولتھا و سازمانھای جاسوسی

  .و مجری طرح و برنامه ھای آنھا ھستند 

  

  

http://www.fondsk.ru/news/2014/11/06/na-frontah-borby-protiv-islamskogo-gosudarstva-

30280.html 
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