
داعش ؛ از پیدایش تا برهم زدن آرامش

 هدف شماره یک تحوالت موصل 

نینوی استاندار  خیانت  سند 

سرویس 
الملل بین 



Terrorism
... نامه   تصمیمی درباره استقرار درباره ویژه 

نیروهای آمریکایی در عراق نداریم

کمک  از  صدر  جریان  رهبر  صدر  مقتدی 
به  جریان  این  به  وابسته  المهدی«  »ارتش 
ارتش عراق در نبرد علیه گروه مسلح موسوم 
)داعش(  شام  و  عراق  در  اسالمی  دولت  به 

خبر داد.

عراق  اسالمی  اعالی  رئیس مجلس   
استحکام  بر  تاکید  با  ای  بیانیه  در 
جبهه داخلی عراق، خواستار محاصره 
تروریست های داعش شد. «سید عمار 
الحکیم«، رییس مجلس اعالی اسالمی 
عراق گفت: باید جبهه داخلی عراق 
تقویت شود و تروریست ها در مناطق 
مختلف تحت محاصره قرار گیرند. دفتر 
آیت اهلل سیستانی مرجع شیعی عراق 
بر ضروریت وحدت  بیانیه ای  نیز در 
کلمه و تقویت تالش های دولت عراق 
و دیگر رهبران سیاسی کشور در مقابله 

با تروریست ها  تاکید کرد.

 وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای 
ضمن اعالم آمادگی ایاالت متحده 
در  عراق  دولت  به  کمک  درباره 
اعالم  داعش  تحرکات  با  مبارزه 
کرد که واشنگتن تصمیمی برای 
در  آمریکایی  نیروهای  استقرار 
عراق ندارد. به گزارش گروه بین 
الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه 
آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که 
ضمن اعالم آمادگی برای کمک به 
دولت عراق اعالم کرد که واشتگتن 
نیروهای  استقرار  برای  تصمیمی 
آمریکایی در عراق ندارد و دولت 
عراق نیز تاکنون چنین درخواستی 

را مطرح نکرده است.
ادامه  در  آمریکا  خارجه  وزارت 
همکاری  خواستار  خود  بیانیه 
بیشتر دولت مرکزی عراق و اقلیم 
با  مبارزه  برای  عراق  کردستان 

تحرکات داعش شد.
به  که  است  آمده  بیانیه  این  در 
دولت عراق برای مقابله با حمالت 
های  کمک  داعش  تروریستی 

بییشتر ارائه خواهیم کرد.
همچنین  آمریکا  خارجه  وزارت 
درباره دستیابی داعش به مهامات 
و تجهیزات آمریکا در عراق ابراز 
نگرانی کرد و افزود: باید تحقیقات 
موضوع  این  بررسی  برای  الزم 

صورت بگیرد. 
پیش از این نیز آمریکا متعهد شد 

که به آوارگان عراقی کمک کند.
گفتنی است که در پی حمالت اخیر 
داعش به مناطق مختلف عراق از 
جمله موصل، هزاران نفر از ساکنان 

این مناطق مهاجرت کردند.

کمک ارتش المهدی به ارتش عراق  

کرکوک در  بیک  سلیمان  منطقه  بر  داعش  تسلط 

داعش... تروریست های  محاصره 

دولت اسالمی عراق و شام که اختصارا داعش خوانده 

می شود، یک گروه تروریستی مسلح است که اندیشه و 

شیوه سلفی جهادی به زعم خود را انتخاب کرده است 

که شباهت کاملی به اندیشه های وهابی دارد و اعضای 

آن تشکیل خالفت اسالمی و اجرای شریعت در عراق و 
سوریه را هدف نهایی  شان انتخاب کرده اند.

تشکیل دولت اسالمی عراق در 15 اکتبر 2006 در پی 

نشست چندین گروه مسلح اعالم شد که در چارچوب 

معاهده موسوم به«حلف المطیبین«، ابوعمر البغدادی به 

عنوان سرکرده این گروه جدید انتخاب شد، این گروه 

تروریستی پس از اعالم موجودیت، چندین عملیات 
مسلحانه در داخل عراق انجام داد.

پس از هالکت ابوعمر البغدادی در روز  دوشنبه 19 آوریل 

2010 میالدی، ابوبکر البغدادی به عنوان سرکرده جدید 

این گروهک انتخاب شد، دوران سرکردگی ابوعمر 

شاهد گسترش عملیاتهای تروریستی همزمان همانند 

حمله به بانک مرکزی، وزارت دادگستری، یورش به 

زندانهای ابوغریب و الحوت بود.پس از حوادث کنونی 

در سوریه و درگیری گروههای به اصطالح انقالبی و 

گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد با ارتش سوریه، جبهه 

النصره الهل الشام در اواخر سال 2011 اعالم موجودیت 

کرد و طولی نکشید که توانمندی این گروه تروریستی با 

توجه به حمایتهای گسترده برخی کشورهای منطقه ای 

به طور چشمگیری افزایش یافت تا در طی چند ماه به 

یکی از مهمترین و قدرتمندترین گروههای مسلح در 

سوریه تبدیل شود. در روز نهم آوریل 2013 میالدی، 

در یک پیام صوتی که از طریق شبکه موسوم به شموخ 

االسالم پخش شد، ابوبکر البغدادی ادغام آن را با دولت 

اسالمی عراق تحت عنوان دولت اسالمی عراق و شام 

اعالم کرد و نفوذ این گروه تروریستی به سبب حمایتهای 

گسترده حامیان منطقه ای اش روز به روز در سوریه 
بیشتر شد.

داعش شوم  تولد 

محمد البیاتی مدیر ناحیه 
تسلط  از  بیک  سلیمان 
به  موسوم  گروه  کامل 

دولت اسالمی عراق و شام 
بر منطقه سلیمان بیک خبر 
نفر  ده ها  افزود:  وی  داد. 

داعش  تروریست های  از 
شب گذشته وارد سلیمان 
نیروهای  با  و  بیک شدند 
پلیس در در منطقه مشرف 
بغداد-کرکوک  جاده  به 
درگیر شدند که در نتیجه 
آن شماری از اعضای پلیس 
کشته شدند. این منطقه 4 
اشغال داعش  به  قبل  ماه 
عراق  ارتش  بود  درآمده 
آنها را از این منطقه بیرون 

کرده بود.

ویژه نامه الکترونیکی گروه بین الملل
خبرگزاری تسنیم

شماره سوم
خرداد ماه 1393

مروری بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه

مدیر گروه بین الملل:
عباس اصالنی

اجرا و طراحی ویژه نامه:
مهدی دل روشن

سرویس 
الملل بین 



 هجوم سریع داعش به 
موصل و اشغال کامل آن 
بهت همگان را به دنبال 
داشت اما در این میان 
نیروهای  نشینی  عقب 
امنیتی و ارتش از مقابل 
داعش  های  تروریست 
بحث برانگیز است. شبح 
داعش این روزها بر سر 
کشور بحران زده عراق 
سنگینی می کند.مردم 
این کشور که به انفجارها 
و ترور عادت کرده بودند 
به این امید در انتخابات 
این  به  کردند  شرکت 
امید که امنیت مهمترین 

نیاز خود را تامین کنند.
انتخابات عراق در شرایط 

امنیتی  نظر  از  مطلوبی 
حادثه  و  شد  برگزار 
امنیتی قابل ذکری رخ 
نداد اما با گذشت مدتی 
درحالی  انتخابات  از 
که پیشرفت خاصی در 
برای  ها  رایزنی  زمینه 
تشکیل کابینه رخ نداد 
و ائتالف نوری المالکی از 
افزایش کرسی های این 
ائتالف خبر می داد اما به 
ناگاه بحران بزرگی برای 

نخست وزیر رخ داد.
تحرکات  بحران 
گسترده داعش در نینوا 
و برخی دیگر از استان 
است.گروه  عراق  های 
موسوم به دولت اسالمی 

عراق و شام که در اوایل 
سال جاری به االنبار نفوذ 
با وجود تالش  کرده و 
به  موفق  ارتش  های 
شده  فلوجه  در  ماندن 
بودند به ناگاه به سوی 

نینوی سرازیر شدند.
که  بود  حالی  در  این 
آثیل النجیفی برادر اسامه 
النجیفی رئیس پارلمان 
و دشمن نوری المالکی 
پس از اینکه هنوز موصل 
سقوط  کامل  طور  به 
نکرده بودند از تشکیل 
کمیته های مردمی خبر 
داد و خود نیز سالح در 
ژست  و  گرفت  دست 

مبارزه با داعش گرفت.

Iraq     

عشایر  کمک  با  امنیتی  نیروهای 
از  کامل  طور  به  را  بیجی  منطقه 
عناصر گروه مسلح موسوم به دولت 
)داعش(  شام  و  عراق  در  اسالمی 
پاکسازی کردند. به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه 
اعالم کرد که  العراقیه  تلویزیونی 
عشایر  کمک  با  امنیتی  نیروهای 
از  کامل  طور  به  را  بیجی  منطقه 
عناصر گروه مسلح موسوم به دولت 
)داعش(  شام  و  عراق  در  اسالمی 
از  پاکسازی کردند.عناصر مسلح 
گروهک داعش از دیشب در منطقه 
شمال  کیلومتری   40 در  بیجی 
تکریت مستقر شده اند، این نیروها 
ساختمان دادگاه بیجی و ساختمان 
پلیس این شهر را به آتش کشیده 
اند. البته هنوز پاالیشگاه این شهر 
تحت اختیار نیروهای امنیتی است 
و دچار آسیب نشده است.یک منبع 
اعالم  نیوز  السومریه  با  در گفتگو 
دیروز  از  داعش  عناصر  که  کرد 
در بیجی مستقر شده و تسلیحات 
ارتش در این منطقه را نیز به تصرف 
عناصر  اند.دیروز  آورده  در  خود 
مسلح داعش به انبارهای تجهیزات 
ارتش عراق در شمال منطقه بیجی 
نفع  به  را  آنها  و  اند  شده  مسلط 
خود مصادره کرده اند. داعش روز 
نینوا،  استان  به  حمله  با  گذشته 
کنترل شهر موصل در این استان را 
در دست گرفت و سپس به سمت 
استان صالح الدین در عراق سرازیر 
شده و بخش هایی از آن را به اشغال 

خود درآورد.

عشایر در مقابل داعش

ترویسم  با  مبارزه  دستگاه   
بازپس  از  ای  بیانیه  در  عراق 
استان  تکریت  شهر  گیری 
به  داد.  خبر  الدین  صالح 
الملل  بین  گروه  گزارش 
از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری 
پایگاه السومریه نیوز، سرویس 
در  امروز  تروریسم  با  مبارزه 
بر  که  کرد  اعالم  ای  بیانیه 

شهر تکریت مسلط شد.
این در حالی است که عناصر 
بر  امروز  ظهر  از  بعد  داعش 
استان  این شهر که در مرکز 
الدین عراق قرار دارد،  صالح 

کامال سیطره پیدا کرده بود.
امروز  عراق  امنیتی  نیروهای 
استانداری  ساختمان  همچنین 
را  تکریت  در  الدین  صالح 
عناصر  آنکه  از  پس  ساعاتی 
شدند،  مسلط  آن  بر  داعش 

آزاد کردند.
تروریسم  با  مبارزه  سرویس 
همچنین اعالم کرد که منطقه 
را   تکریت  شمال  در  بیجی 

آزاد کرد.

آزادی بخش هایی از کرکوک از اشغال داعش

بازپس گیری شهر 

تکریت توسط نیروهای 

امنیتی عراق

رئیس ائتالف ملی عراق 
خواستار گردهم آمدن 
مسئوالن  و  مقامات 
عالی رتبه عراقی برای 
در  امنیتی  اوضاع  حل 
این کشور شد. ابراهیم 
ائتالف  رئیس  جعفری 
امروز  عراق  ملی 
را  طرحی  چهارشنبه 
به  که  کرد  پیشنهاد 

موجب آن تمام مقامات 
رتبه  عالی  مسئوالن  و 
عراقی گردهم می آیند.

پیشنهاد  این  در  وی 
منظور  به  است:  گفته 
معضل  فصل  و  حل 
در  آمده  پیش  امنیتی 
دیگر  و  االنبار  استان 
استان های عراق الزم 
با  ای  جلسه  است 

مسئوالن  تمام  حضور 
در  نظام  رتبه  عالی 
شود. تشکیل  عراق 

عمار  دیگر  سوی  از 
مجلس  رئیس  حکیم 
عراق  اسالمی  اعالی 
خواستار  دیگر  بار 
طرح  در  بازنگری 
از  شده  اعمال  امنیتی 
سوی دولت عراق شد.

ارتش عراق موفق شد تا 
بخشی از مناطق کرکوک 
را از اشغال عناصر گروه 
آزاد  داعش  تروریستی 
تروریستی  عناصر  کند. 
شب  داعش  به  وابسته 
از  بر بخش هایی  گذشته 
طور  به  عراق  کرکوک 

کرده  پیدا  تسلط  کامل 
بودند.

داعش  تروریستی  گروه 
از  پس  گذشته  روز 
موصل  شهر  بر  سیطره 
به  نینوا  مناطق  دیگر  و 
سمت استان صالح الدین 

لشکرکشی کرد.
سرویس 
الملل بین 

شوند عمل  وارد  کشور  مسئوالن   
شبح داعش در عراق و معمای عدم مقاومت اولیه ارتش

النجیفی... النجیفی برادر اسامه   این در حالی بود که آثیل 



خبری  منابع  از  بسیاری 
از  را  سندی  زبان  عرب 
نینوی  استاندار  خیانت 
منتشر کردند که در آن به 
همه دستور داده است تا در 
برابر تروریست ها مقاومت 
نکنند. به گزارش گروه بین 
الملل خبرگزاری تسنیم به 
نقل از پایگاه خبری عراق 
منابع  از  بسیاری  القانون،  
خبری عرب زبان سندی 

را از خیانت استاندار نینوی 
منتشر کردند که طی آن 

وی
به همه ادارات رسمی در 
داده  دستور  استان  این 
است تا کلیه اسناد دولتی را 
سوزانده و در مقابل افرادی 
مجاهدین  را  آنان  که 
مقاومت  است  خوانده 
نکنند. متن دستور استاندار 

نینوی به شرح زیر است:
با توجه به شرایط بسیار 
در  استان  که  سختی 
آن  کردن  تجربه  حال 
عدم  به  ما  باور  و  است 
توانایی ارتش در مقابله 
دستورات  مجاهدین،  با 
زیر باید در تمام ادارات 
استان  سطح  در  دولتی 
ازبین بردن  اجرا گردد: 

تمامی  سوزاندن  و 
اسنادی که  و  قرارداد ها 
استاندار  امضای  حاوی 

است.
و  کارمندان  از  هیچ یک 
کارگران نباید با مجاهدان 
داعش(  )تروریست های 
برای  باید  و  مقابله کرده 
محافظت از جان ها و اموال 
به هر نحو ممکن فرار کنند. 
نگهبانی های  از  کاستن 
از  محافظت  برای  شبانه 
در  وابسته  نیروهای  جان 
فرد  سرپیچی  صورت 
خاطی به شدیدترین نحو 
مجازات شده و از کار خود 
اخراج خواهد شد و یا به 
کمیته های تحقیق در استان 

ارجاع داده خواهد شد.
که  است  درحالی  این 

یکی  الصهیود  محمود 
دیگر از نمایندگان ائتالف 
کرده  اعالم  قانون  دولت 
النجیفی  اسامه  که  است 
عراق  پارلمان  صرئیسی 
النجیفی  اثیل  او  برادر  و 
و  شده  خیانت  مرتکب  
موصل را به تروریست های 
داده اند،  تحویل  داعش 
آنان آغوش خود را برای 
و  کرده  باز  تروریسم 
در  ارتش  فعالیت های 
استان نینوی را نپذیرفته اند.

حمله نیروهای تروریستی 
و  نینوا  استان  به  داعش 
موصل  شهر  آن  مرکز 
آغاز  دوشنبه  شب  از 
شده و تروریستی کنترل 
اغلب نقاط این شهر را به 

دست گرفته اند.    

Bashar Assad
تروریست ها و تحویل شهر موصل به  افشای سند خیانت استاندار نینوی 

تروریست ها 
به ورودی شهر سامرا رسیدند

وزیر  نخست  اسبق  معاون 
که  که  کرد  اعالم  عراق 
تروریستی  سازمان  انتقال 
برای  عراق  به  داعش 
درگیری  دامنه  گسترش 
ای  طایفه  سیاسی  های 
است و نوری المالکی هدف 
شماره یک تحوالت موصل 
الزوبعی«  «سالم  است. 
وزیر  نخست  اسبق  معاون 
وگوی  گفت  در  عراق 
خبرگزاری  با  اختصاصی 
که  کرد  اعالم  تسنیم 
موسوم  تروریستی  گروه 
به »داعش« اسم جایگزنی 
برای حزب »بعث« است و 
ایجاد  برای  داعش  نام  از 
و  ای  طایفه  های  درگیری 

داخلی  اوضاع  زدن  برهم 
ای  منطقه  سیستم  و  عراق 

استفاده می شود.
کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
نخست  المالکی،  نوری 
شماره  هدف  عراق  وزیر 
یک تحوالت موصل است.

انتقال  افزود:  الزوبعی 
داعش  تروریستی  سازمان 
گسترش  برای  عراق  به 
دامنه درگیری های سیاسی 

طایفه ای است.
آمریکا  اینکه  بیان  با  وی 
از  کشور  سایر  از  بیش 
سود  عراق  تحوالت  این 
دولت  که  گفت  برد،  می 
نفوذ  طریق  این  از  آمریکا 
خود در منطقه بویژه خلیج  

فارس را افزایش می دهد.
وزیر  نخست  اسبق  معاون 
گفتگوی  این  در  عراق 
نوری  که  کرد  تاکید  خود 
نخست  برای  که  المالکی 
دوره  سومین  برای  وزیری 
تالش می کند، اولین هدف 

عملیات موصل است.
وی تصریح کرد: تروریسم 
با  ای  منطقه  و  المللی  بین 
عراق  دخلی  عوامل  کمک 
تروریستی  سازمان  پشت 

»داعش« قرار دارد.
کرد  تاکید  پایان  در  وی 
که تحوالت موصل و نتایج 
شکل  تغییر  به  منجر  آن 
می  عراق  در  آمریکا  نفوذ 
نشریه  حال،  این  با  شود. 

واشنگتن پست  آمریکایی 
با انتشار گزارشی در مورد 
پیشروی روز گذشته داعش 
در عراق اعالم کرد که این 
است  خطری  زنگ  حادثه 
در مورد اینکه افراطی های 
در  دیگر  بار  خشونت گرا 
حال  در  خاورمیانه  منطقه 

سر بر آوردن هستند.
طبق این گزارش، هم اکنون 
باراک  برای  مناسبی  زمان 
جمهوری  رئیس  اوباما 
آمریکا است که تا درباره 
طرح های خود برای مبارزه 
توضیح  را  تهدید  این  با 
شرایطی  در  هم  آن  دهد 
گذشته  اشتباهات  که 

تکرار نشود.

پلیس عراق اعالم کرد که درگیری 
به  داعش  گروهک  با  ارتش  بین 
است.  رسیده  سامرا  شهر  ورودی 
رسانه های عراقی نیز از درگیری 
شدید بین ارتش عراق و داعش در 

ورودی شهر سامر خبر می دهند.
هنوز جزئیات بیشتری از این خبر 

در دست نیست.

بین  درگیری  نیز  گذشته  هفته 
ارتش با گروهک داعش در سامرا 
گروهک  این  که  بود  داده  روی 

مجبور به فرار از این شهر شد.
انتحاری  حمله  در  دیگر  سوی  از 
میدان  در  بازرسی  مرکز  یک  به 
در کاظمیه  الکاظمی  عبدالمحسن 

چندین نفر کشته و زخمی شدند.

موصل  هدف شماره یک  تحوالت 



هالکت  اعالم  با  همزمان 
و  سعودی  تروریستهای 
کشف خودروهای ارسالی از 
برای  قطر  و  عربستان  سوی 
تروریستهای داعش، روزنامه 
سعودی الحیات که رویکرد 
دیگر  همانند  ای  خصمانه 
رسانه های عراق علیه روند 
منتخب  دولت  و   سیاسی 
عراق در پیش گرفته است، 
به صراحت اعتراف می کند 
مناطق  برخی  در  داعش  که 
برای  پناهگاههایی  غرب، 
و  است  کرده  فراهم  خود 
طی روزهای اخیر در مناطق 
به  را  خود  قدرت  مختلف، 

رخ کشیده است.
از  تمجید  در  رسانه  این 
داعش   : است  نوشته  داعش 
برای  تالش  با  همزمان 
به  عمومی  اعتماد  تضعیف 
عملیات  امنیتی،  دستگاههای 
تا  بغداد  اطراف  از  را  خود 
و  کرکوک  سامراء،  دیالی، 
است  داده  گسترش  موصل 
نیروهای  ویژه  به  ارتش  و 

دیده  آموزش  کماندویی 
گروههای  با  جنگ  در  را 
تندرو)الحیات و  دیگر رسانه 
های سعودی هیچ گاه از واژه 
گروههای  برای  تروریست 
خطرناک و تکفیری همچون 
داعش و القاعده استفاده نمی 
کرده  فرسایش  دچار  کنند( 
است به طوری که این نیروها 
به  استانی  از  هستند  مجبور 
پیگرد  برای  دیگر  استان 

افراد مسلح حرکت کنند.
تبلیغ گروه  ادامه  در  الحیات 
تروریستی داعش نوشته است 
ناحیه بهرز در دیالی حدود دو 
ماه پیش آزمون ایده آلی برای 
چنین تاکتیکی بود به طوری 
که افراد مسلح داعش)الحیات 
از واژه تروریست استفاده نمی 
کند( وارد این منطقه شده و با 
برافراشتن پرچمهای سیاه خود 
پیش از ورود یگانهای نظامی 
عقب  منطقه  این  از  بغداد  از 
نشینی می کنند و این تاکتیک 
در مناطق صیدا و سلیمان بیک 
های  هفته  طی  هم  العظیم  و 

گذشته تکرار شد.
در  سعودی  روزنامه  این 
کردن  منحرف  برای  تالش 
حامیان  ماهیت  از  نگاهها 
داعش  تروریستهای  اصلی 
که نخست وزیر عراق بارها 
کرده  اشاره  آنها  ماهیت  به 
گسترش  نویسد  می  است، 
دامنه تحرکات داعش به نوبه 
خود حامل این پیام است که 
و  گسترده  گروه  این  حجم 
قدرت تسلیحاتی و امکانات 
و  باالست  آن  لجستیکی 
در  تحرک  قدرت  همچنین 
گسترده  فضاهای  و  مسافتها 

را دارد. 
و  الهاشمی  طارق  نقش 

بعثی ها در ناآرامی ها اخیر
از  یکی  که  نیست  شکی 
عوامل شکل گیری گروههای 
تروریستی تکفیری و تشدید 
آنها،  جنایتکارانه  اقدامات 
و  حضور سیاستمداران خائن 
مزدور در صحنه سیاسی عراق 
است که برخی از آنها همچون 
بر  سبب  به  الهاشمی  طارق 

این  در  خود  نقش  شدن  مال 
گریختند  عراق  از  اقدامات 
از  ترکیه  در  اکنون  هم  و 
مقامات  گسترده  حمایتهای 

این کشور بهره مند هستند.
از  هم  صدامی  های  بعثی 
ناامنی  تشدید  عوامل  دیگر 
عملیات  گسترش  و  ها 
تروریستهای تکفیری هستند 
عزت  آنها  سردسته  که 
الدوری مرد شماره دو رژیم 

بعثی سابق است.
اطالعاتی  زمینه  این  در 
بر  مبنی  است  شده  فاش 
تروریستی  گروههای  اینکه 
و  سامراء  به  که  مسلحی 
تکریت  و  موصل  شهرهای 
ارتباط  بودند  حمله ور شده 
نزدیک و مستحکمی با طارق 
الهاشمی  دارند،  الهاشمی 
به  شدن  محکوم  سبب  به 
از  حمایت  خاطر  به  اعدام 
گریخت  عراق  از  تروریسم 
و هم اکنون تحت حمایتهای 
به سر  این کشور  ترکیه در 

می برد.

 پای برخی رژیم های عربی

 در میان است


