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اسلیمی دولت صعود و طلوع

*رمضانی سامی نویسنده:

پاشاجاوید بابک : ترجمه

عمططده طططور به که عراق، سراسر در اسلمی دولت جویان ستیزه سریع پیشروی :مرجع سایت وب یادداشت
.است کشانده آشوب به را کشور شوند، می شناخته 1داعش عنوان تحت

***
آمططدهای پی از یکططی خاورمیططانه، در آمیز خشططونت ای فططرقه های سازمان دیگر و 2اسلمی» دولت «خیزش
مم به وابسته عوامل خونین است. بسیاری ه

در پاکسططتان/ افغانسططتان در متحططد ایططال ت توسططط طالبططان نیروهای و لدن بن آموزش و تسلیح .نخست
.1980 ی دهه

مل و 2001 سال در افغانستان به تهاجم .دوم .متحد ایال ت هدایت تحت کشور، این اشغا

مل و 200۳ سال در عراق به تهاجم .سوم و کشططور اجتماعی نهادهای و دولت نابودی به که کشور، این اشغا
هططای جوخه عططراق در مقططاومت علیططه جنگ برای متحد ایال ت. شد منجر تروریستی های سازمان برآمدن

.کرد ریزی پی  محرمانه نظامی شبه] نهاد[ شش و نمود برپا مرگ

مت و ناتو» «توسط لیبی بمباران. چهارم آن در نظامیان شططبه و گوانتانططامو سططابق های بازداشططتی از آن حمای
کشور.

از خلیططج حاکمططان و نططاتو اعضططای توسططط سوری مسلح ای فرقه های سازمان مالی پشتیبانی و تسلیح .پنجم
مف) 201۳ تا 2011( دوسال طی دلر میلیارد  سهتنهایی به قطر. ناتو] عضو[ ی ترکیه طریق پروژه] [این صر
.کرد

یک طریق از ایران ی احاطه و کردن منزوی برای قطر و سعودی عربستان متحد، ایال ت های تلش. ششم
.ایران 1979 انقلب زمان از ای فرقه تبلیغاتی جنگ
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مش بذل. هفتم مر بی وبخش مل از میلیاردی شما مل در نفت پو وهططابی های خانططدان توسططط دهططه چند از بیش طو
می فرقه آیین گسترش برای قطر، و سعودی عربستان حاکم و اسططل م جهان سراسر در وهابی آمیز خشونت ا
اروپا.

مد نظامیان شبه داعش، بین موقتی، و ۳دوفاکتو طور به حداقل عراق، در اتحاد نوعی برآمدن. هشتم مقتدر کر
مق فرماندهان و بارزانی مر ساب سططابق] اول[ معططاون ،الططدوری عططز ت هدایت تحت بعث، حزب و صدا م طرفدا
.صدا م

من ی  عمده اکثریت تمططامی تقریبا عقاید رایج در با که] یآیین[ پذیرند، نمی را وهابی آیین اهل سنت مسلمانا
منظططور به سنی و شیعه ی برجسته روحانیون ،1920 ی دهه در عراق در  مخالف است.مسلمان کشورهای

.شدند متحد آمدند، می عراق سمت به عربستان ی جزیره شبه از که هایی وهابی راندن بیرون

.آمد خواهد پدید مشابه اتحادی

***

2014 آگوست 8 تاریخ در که The rise and rise of the Islamic State از است ای ترجمه متن منبع: این
.است شده منتشر

و خاورمیططانه و عططراق جططاری امططور ی درباره  نویسنده عراق، ی زاده شناسی جامعه مدرس رمضانی  سامی*
.است» کنید متوقف را جنگ ائتلف« رهبری ی کمیته عضو

من سه که است این احتمال «دوفاکتو»، اتحاد از نگارنده  منظور۳ می تحت کردهای جریا بططا که داعش و گراها بعث بارزانی، رهبر
مم و بالفعل شکل به درنتیجه و گرفته قرار جبهه یک در موقت ی دوره این در منظر این از کردند، می مخالفت مالکی نوری رژی

از بسططیاری انتقادهططای تططا شد سبب موصل سقوط از پس بارزانی های سیاست واقع، بودند. در کرده ایجاد را اتحادی ناخوانده
دولت و کردستان اقلیم دولت میان اتحادی گرفتن شکل برای دوره آن در می بایست بارزانی دولت که گردد مطرح منظر این

کرد. ( م.) می تلش داعش علیه مالکی نوری

2  | صفحه

http://www.counterfire.org/articles/analysis/17370-the-rise-and-rise-of-the-islamic-state

