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به دست آورده اند 
که نشان می دهد 
سرکرده داعش 
تحت نظر سیا 

آموزش دیده است.
* ترامپ : اوباما و 
کلینتون یک مشت 
متقلب هستند. آنها 
داعش را به وجود 

آوردند.

بغدادی؛ مامور سیا
اسم واقعی او »ابراهیم عواد ابراهیم علی البدر« است، اما به »ابوبکر بغدادی« 
معروف است. در برخی منابع خبری و امنیتی با نام »علی البدر سامرایی«، »دکتر 
ابراهیم« و »ابو ُدعا« نیز از او یاد شده است. بغدادی در سال 1971 در سامرا واقع 
در 125 کیلومتری شــمال بغداد به دنیا آمده است. او در دانشگاه اسالمی بغداد 
تحصیل کرده و مدرک دکترا دارد و تا مرحله  عضویت در هیئت علمی دانشگاه نیز 
پیش رفته است. در آن دوره به عنوان یک واعظ مشهور شناخته می شد و کسانی 
که او را از نزدیک می شناسند، گفته اند که وی در دوران وعظ، فردی صلح طلب و 
آرام شناخته می شده و همواره بر این موضوع تأکید می کرده که تنها راه ممکن 
برای اقناع انســان ها، بهره گیری از روش های مسالمت آمیز است.! آنها همچنین 
گفته انــد که وی در همان دوران وعظ روابط نزدیکی با نیروهای امنیتی صدام و 
حزب بعث داشته است. پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003، بغدادی 
در منطقه »فلوجه« استان االنبار، در حمله به یگان های آمریکایی مشارکت کرده 
و در همانجا با فرماندهان قدیمی ارتش صدام همراه و هم پیمان شده بود. بغدادی 
سپس جنگ به شیوه  گروه های کوچک چریکی را مدیریت کرده باالخره در همان 

دوره نیز توسط آمریکایی ها دستگیر و روانه زندان شد. 
در سال 2004 میالدی که »ابومصعب الزرقاوی« گروه »توحید و جهاد« در 
عراق را شکل داد، بغدادی به آن پیوست. اما بعدها گروه دیگری به نام »القاعده 
بین النهرین« به وجود آمد و بغدادی نیز به آن ملحق نشد. او در این سازمان یک 
عنصر دون پایه بود. سازمان در سال 2006 میالدی، نام خود را به »دولت اسالمی 
عراق« تغییر داد و فرماندهان آن یکایک و به فواصل کوتاه توســط آمریکایی ها 
کشته شــدند. در سال 2006 دو سرکرده اصلی گروه یعنی »ابوعمر البغدادی« 
و »ابو حمزه المهاجر« کشــته شدند و چنین شــد که ابوبکر بغدادی به عنوان 

پایان خالفت شیطانی داعش
وعده صادق سردار چگونه محقق شد؟

اشاره
 21 نوامبر 2017  )30 آبان 96( در پی پیروزی تاریخ ســاز 
جبهه مقاومت اسالمی بر فتنه تروریسم تکفیری و پایان یافتن 
ســیطره نظامی داعش که با پایین کشیدن پرچم این گروه 
تروریستی در »بوکمال« سوریه رقم خورد، سردار رشید سپاه 
اسالم »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، در پیامی به رهبر معظم انقالب پایان سیطره 
داعش بر ســرزمین های اسالمی را اعالم کرد.در پیام سردار 
همان طور که به درستی نیز  اشاره شده بود بازپس گیری بوکمال 
پایان رسمی ســیطره داعش بر سرزمین های اسالمی عنوان 
شــده نه پایان کار داعش. پایه های جنبش سلفی - تکفیری 
کــه داعش نیز از دل آن بیرون آمــد از زمانی که خوارج در 
مقابل امام علی)ع( ایستادند شکل گرفت و تا امروز نیز ادامه 
داشته است و بعد از این نیز قطعا تا ظهور قائم آل محمد)ص( 
ادامه خواهد داشت. وجود دولت های ضعیف و ورشکسته در 
منطقه غرب آســیا که سیطره چندانی بر قلمرو خود ندارند؛ 
وجود شکاف های عظیم قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی در 
منطقه، وابستگی دولت ها به قدرت های فرامنطقه ای باعث شده 
و خواهد شد هرچند وقت یک بار گروهی کج اندیش، تکفیری، 
خرافه پرست و آلت دست بیگانه، پرچم زمین افتاده داعش و 
داعشی ها را به دســت بگیرد و این جریان شیطانی را نفس 
تازه ای ببخشد. اما سؤاالت زیادی به دنبال سرنگونی قدرت 
سیاسی و نظامی داعش ذهن افکار عمومی و تحلیل گران را به 
خود مشغول کرده است که در این میان باید به آنها پاسخ داده 
شود. اینکه چگونه داعش شکل گرفت؟ به سرعت رشد کرد؟ 
بسیاری از مناطق سوریه و عراق را  اشغال کرد؟ نقش آمریکا در 
شکل گیری این گروه تروریستی و قدرت یابی آنچه بود؟ داعش 
سالح های خود را از کجا تهیه می کرد؟ نیروهای داعش و منابع 
مالی آن از کجا تامین می شــدند؟ کدام کشورهای منطقه به 
شکل گیری و گسترش آن کمک کرده اند؟ چرا و چگونه تمامی 
اقدامات داعش به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی تمام شده 
است؟ نقش محور مقاومت در به شکست کشاندن داعش چه 
بود؟ راهبرد بعدی حامیان داعش چه خواهد بود؟ آیا احتمال 
احیای مجدد داعش وجود دارد؟ »ابوبکر بغدادی« ســرکرده 

گروه تروریستی داعش االن کجاست؟ و...
سرویس خارجی کیهان-

 پایان سیطره داعش 
بر عراق و سوریه را  
شکست سهمگین 
جبهه چهار جانبه  

غربی - عربی- 
 عبری- تکفیری 

 مقابل جبهه مقاومت 
با محرومیت ایران 

باید دانست.

 سردار سلیمانی در مراسم گرامیداشت
 شهید حججی : ما باید به وعده خودمان 

 صادق باشیم؛ آن انتقام کمتر از 3 ماه دیگر، 
 اعالم پایاِن داعش و حکومتش
 در این کره خاکی خواهد بود.

 ابوبکر بغدادی حاوی 
اطالعات بسیار 
باارزشی درباره 

عناصر،فرماندهان،منابع 
نظامی و مالی،حامیان 
منطقه ای و بین المللی 
این گروه تروریستی 
است باید قبل از آن 

که وی  به دست دولت 
آمریکا بیفتد یا مثل 
بن الدن کشته شود 

دستگیر شود. سرکرده جدید انتخاب شد.
براســاس اسناد موجود، بغدادی پس از اشــغال عراق توسط آمریکا در سال 
2003، در حمله به یگان های آمریکایی در منطقه فلوجه مشارکت کرده و سپس 
توســط آمریکایی ها دســتگیر و روانه زندان »بوکا« می شــود. او مدتی پیش از 
مرگ رهبران گروه تروریستی دولت اسالمی عراق در اواخر سال 2009، به طور 
مشــکوکی از سوی آمریکایی ها آزاد می شود و بالفاصله رهبری گروه القاعده در 
عراق و نیروهای تحت امر رهبران گذشته گروهک موسوم به دولت اسالمی عراق 
را برعهده گرفت. »ابوبکر بغدادی«، »ابومسلم ترکمانی« معاون وی، »حجی بکر« 
و »ابوقاسم« دو تن از فرماندهان نظامی داعش، زندانیان زندان بو کا بودند و این 
گونه نبوده که در ســوریه به طور اتفاقی با هم آشنا شوند.یکی از نظامیان سابق 
آمریکا در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز درخصوص سابقه حضور فرماندهان 
داعش در زندان های آمریکا می نویسد: »ابوبکر بغدادی و دیگر افراطیون به دنبال 
حملــه به آمریکا بودند و آنهــا با گذراندن روزهایی از زندگی خود در زندان های 
تحت مدیریت آمریکا در عراق افراطی تر شــدند. باید گفت که زندان های آمریکا 

یک دانشگاه مجازی تعلیم تروریسم برای زندانی ها بود.«.
در میان گزارش های متعددی که نشــان می دهد گروه تروریســتی داعش 
ســاخته و پرداخته دولت آمریکا است، ســازمان اطالعاتی روسیه فاش کرد که 
ابوبکر بغدادی با ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( ارتباط دارد.»ویچسالو 
موتوزوف« افسر سازمان اطالعاتی روسیه در این باره می گوید:  »نیروهای سرویس 
اطالعاتی روسیه مدارکی به دست آورده اند که نشان می دهد سرکرده داعش تحت 
نظر سیا آموزش دیده است.تروریستی دیگر به نام »عبدالحکیم بلحاج«  که عضو 
القاعده است، همانند ابوبکر بغدادی تحت نظر سیا آموزش دیده است. نیروهای 
آمریکایی قبال »بلحاج« را برای مدتی طوالنی زندانی کرده بودند، که بلحاج در این 
مدت آموزش های الزم را گذراند. سپس به »معمر قذافی« )دیکتاتور سابق لیبی( 
تحویل داده شد و قذافی نیز وی را عفو کرد و پس از سرنگونی قذافی، سرکردگی 
گروه های تروریستی را در سوریه برای براندازی نظام »بشار اسد« به عهده گرفت.
ارتباط ابوبکر بغدادی و عبدالحکیم بلحاج با سیا »مسلم و غیرقابل تردید« است.«
»نبیل نعیم«، یکي از سلفي های مصري در گفت وگو با کانال ماهواره اي »البلد« 
درباره رهبر گروه تروریســتی داعش و ارتباطات وی با دولت آمریکا می گوید: » 
ابوبکــر بغدادي با نام اصلي »ابراهیم عواد البکري« مدت ها در زندان هاي آمریکا 
در عراق به سر برد اما ناگهان آمریکایي ها در سال 2009 )1385( و درحالي که 
در آن زمــان هیچ فردي مورد عفو آمریکایي ها قرار نمي گرفت،  او را آزاد کردند. 
او پس از آزاد شدن به »ابومصعب الزرقاوي« پیوست و آمریکایي ها یک ماه پس 
از آزادي بغدادي توانستند مقر الزرقاوي را بمباران کنند و رهبر القاعده در بالد 
الرافدین را بکشند. بغدادي 20 الي 30 میلیون دالر براي راه اندازي گروه داعش 
و براي نابودي تشــکیالت القاعده در عراق هزینه کرد. او هر جا که مي رفت و با 
فرماندهان نظامي القاعده در عراق مالقات مي کرد، آمریکایي ها ساعتي بعد آنجا 
را بمباران مي کردند، به همین دلیل است که القاعده به داعش با دیده شک نگاه 
مي کند. آنها )داعش و القاعده( در ابتداي کار قصد متحد شــدن را داشتند ولي 
دیدیم سرانجام با یکدیگر درگیر شدند.من مدتي در زندان بودم و وقتي آزاد شدم 
محتاج یک لقمه نان بودم، ولي همه دیدند که یک مرتبه بغدادي صاحب میلیون ها 
دالر شــد و 600 الي 700 خودروي شاســي بلند به دست آورد. همه این اموال 
توسط قطر براي داعش هزینه مي شد و ترکیه در تسلیح آنها نقش ایفا مي کرد. 
هدف از این کار )نیز( از بین بردن القاعده و ایجاد تشــکیالتي بود که )آمریکا و 

همپیمانانش( بتوانند آن را براي رسیدن به اهداف خود کنترل کنند.آمریکایي ها 
با داعش توانستند به سراغ بشار اسد بروند و با او بجنگند.«

روزنامه انگلیسی »تایمز« نیز در دسامبر 2013 نوشته بود: نیروهای آمریکایی 
نقش محوری و اصلی را در شکل گیری داعش و اوج گرفتن نام ابوبکر بغدادی رهبر 
آن داشتند.همچنین پایگاه اینترنتی »اینترسپت« به نقل از »ادوارد اسنودن« مامور 
ســابق سیا افشا کرد: سیا به همراه سازمان اطالعات خارجی انگلیس )ام آی6( و 
موسسه اطالعات و عملیات ویژه خارجی اسرائیل )موساد( در پروژه ای به نام »النه 
زنبور« زمینه شکل گیری داعش را فراهم کردند.بر اساس افشاگری های اسنودن، 
پروژه عملیات شکل گیری داعش که با نام رمز »النه زنبور« بین این سه طرف کلید 
خورد با هدف حمایت از اسرائیل انجام گرفت و مقرر شد ساختاری با شعارهای 

دینی بسیار افراطی در منطقه شکل گرفته و گسترش یابد.
شاید هیچ کدام از اسناد و مدارکی که نشان می دهد داعش ساخته و پرداخته 
آمریکاست به اندازه اظهارات »دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی آمریکا نباشد؛ 
وی در کوران تبلیغات ریاســت جمهوری، »باراک اوباما« و »هیالری کلینتون« 
رئیس جمهــور و وزیر خارجه وقت آمریــکا را به دلیل ظهور داعش به باد انتقاد 
گرفت و صراحتا گفت: آنها یک مشــت متقلب هســتند. آنها داعش را به وجود 

آوردند. کلینتون با اوباما داعش را به وجود آورد.
جنگ 33 روزه!

 ریشه های فتنه بزرگ داعش در عراق و سوریه را باید در شکست بزرگ رژیم 
صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 2006 جست وجو کرد. وقتی جنگ 33 
روزه علی رغم تمهیدات زیاد طرف های بین المللی و منطقه ای، با شکست کامل و 

پرطنین رژیم اسرائیل به پایان رسید، کمیته ای مرکب از عناصر کارکشته نظامی، 
اطالعاتی، سیاسی و قضایی به ریاست قاضی »وینوگراد«- شکل گرفت، که پس از 
یک سال بررسی و تمرکز روی عوامل مهم شکست، این جمع بندی را ارائه کرد که 
سوریه و کمک های خاص نظامی و پشتیبانی سرزمینی آن، کلید پیروزی حزب اهلل 
و شکست جبهه منطقه ای- بین المللی )حامی اسرائیل( بوده است. از این رو، راه 
برون رفت از این موضوع و بازگرداندن برتری امنیتی- نظامی اســرائیل، »تغییر 
بنیادی« در ســوریه ارزیابی شد و در دستور کار قرار گرفت. براساس »رهیافت 
اســتراتژیک« کمیته وینوگراد، تغییر در ســوریه در دستور کار قرار گرفت و به 
زودی طرح پیچیده ای تهیه شد، تشکیل »گروه های شبه مذهبی تروریستی« در 
کانون این طرح مشترک بود و براساس آن منطقه بسیار بزرگی از استان جنوبی 
فلسطین- بئرالسبع- برای تربیت و تدارک گروه های ارهابی در نظر گرفته و فعال 
شده بود. در این بین رژیم سعودی نیز تامین مالی هزینه آموزش ده ها هزار نفر و 
آموزش های عقیدتی جوانانی که از کشورهای مختلف و به ویژه از دو کشور عراق 
و سوریه جذب می شدند را به عهده گرفت. در این میان همان »شیوخ وهابی« که 
در حین جنگ 33 روزه حتی دعای مسلمانان برای پیروزی حزب اهلل براسرائیل را 
حرام اعالم کرده بودند دست به کار شدند و انواع »تجویزهای دینی« را به جوانان 
تحت تعلیم آموختند که یکی از این تجویزها »استفاده از هر امکان و به هر شیوه 
برای غلبه بر شیعیان و سنی های مخالف خود« بود. ارتش های اسرائیل و آمریکا 
آموزش های نظامی، اطالعاتی، مخابراتی و مدیریتی این گروه را در دست گرفتند 
و مدت های مدیدی را صرف آن کردند تا جایی که بعدها در ســال 2014 یک 
فرمانده نظامی صهیونیست در کانال 10 تلویزیون این رژیم اعالم کرد یک نفر از 

این نیروها توان عملیاتی ده افسر ارتش اسرائیل را دارد.
همزمان با انتشــار گزارش وینگوگراد)2007( هسته اصلی گروه تروریستی 
داعش نیز ایجاد شد و با فرار مشکوک بغدادی از زندان، همه چیز برای فتنه بزرگ 
مهیا گردید. در این زمان، گروه تروریستی تازه شکل گرفته نیز به فضای حیاتی 
برای خود نیاز داشت که آن نیز فراهم شد. از سال 2010 همه چیز برای رسیدن 
به »تغییر سوریه« آماده شده بود، اما آغاز پروژه به »زمانی مناسب« موکول شد. 
وقوع تحوالت سیاسی در منطقه عربی که از اواخر آذر 1389 از تونس آغاز شده 
و به زودی بسیاری از کشورهای عربی را در برگرفته بود، فرصت مناسبی را برای 
کلیدزدن ماجرا در سوریه فراهم کرد. آمریکایی ها به همراه بعضی از همسایگان 
ســوریه و طیفی از رژیم های عربی، با اســتفاده از عناصر کارآزموده و چند الیه 
تغییر در ســوریه را کلید زدند. یک سال پس از آغاز تحوالت حوزه عربی، تغییر 
در ســوریه ابتدا از لبه سیاســی، سپس از لبه امنیتی و دست  آخر با ترکیب این 
دو و ضمیمه شدن آنها به لبه نظامی، شروع و به فاصله کمی بخش اعظم سوریه 
دســتخوش عملیات  سنگین گروه های شبه نظامی مخالف بشار اسد شد و خود 
ایــن موضوع به تنهایی از آمادگی زیاد عملیاتی در طرف مقابل حکایت می کرد. 
روند پیشروی داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه ادامه داشت، تا اینکه 
حدود 15 ماه بعد، حزب اهلل اولین ضربه ســخت نظامی را در منطقه »القصیر« 
واقع در شــمال غرب استان حمص به داعش و دیگر گروه تروریستی موسوم به 
»جبهه النصره« وارد کرد و نشان داد در جنگ دست برتر دارد. آزادی »یبرود«  
که در منطقه قلمون ســوریه واقع شده است، حدود نه ماه پس از آزادی القصیر 
روی داد. این پیروزی ها برتری حزب اهلل در جنگ را تثبیت کرد و از این زمان بود 
که مقامات ارشد ارتش صهیونیستی در مورد احتمال غلبه حزب اهلل بر گروه های 

تروریستی در سوریه هشدار دادند.

پدید آورنــدگان و مدیران اصلی داعش چاره را در کشــاندن داعش به عراق 
دانســتند، چرا که از نظر آنان از یک ســو عراق شــرایطی داشت که این گروه 
می توانست به سرعت بر بخش وسیعی از این کشور مسلط شود و از سوی دیگر، 
تصرف مناطق عراقی هم مرز با سوریه، مانع استفاده جبهه مقاومت از جغرافیای 
عراق برای کمک به دولت و ارتش سوریه ارزیابی می شد. حامیان داعش همچنین، 
معتقد بودند که حزب اهلل از مرزهای ملی خود، خیلی دور نمی شــود و به عراق 
نخواهد آمد. از این رو نزدیک به سه ماه پس از شکست داعش و النصره در جنگ 
یبرود، اشغال استان های سنی نشین غربی  و شمالی عراق کلید خورد و در 20 خرداد 
1393 چهار اســتان االنبار، صالح الدین، نینوا و دیاله تقریباً به طور همزمان، به 
اشغال داعش درآمدند و دو استان بغداد و کرکوک نیز در معرض خطر قرار گرفتند.

بغداد در آستانه سقوط
 گروه تروریستی داعش شاید تا قبل از تصرف موصل، از سوی بسیاری، زیاد 
جدی تلقی نمی شــد اما در ژوئن 2014 ظرف سه روز، 108 هزار کیلومتر مربع 
معادل 40 درصد از اراضی عراق شــامل چهار اســتان، به اشغال داعش درآمد و 
این گروه تروریستی تا پشت دیوارهای بغداد رسید.با توجه به پیشروی غافلگیرانه 
و ســریع عناصر داعش در عراق، این کشور در آستانه یک نسل کشی کم سابقه 
فرقه ای و تخریب حرم های مطهر در ســامرا، کربال، نجف و کاظمین قرار داشت، 
تا اینکه مرجعیت دینی عراق با فتوای تاریخی »جهاد کفایی«، عراق در شــرف 

غرق شدن را نجات داد.
در 13ژوئن 2014 شــیخ »مهدی کربالیی« نماینده آیت اهلل العظمی »سید 
علی سیستانی«، مرجع عالی شیعیان عراق در خطبه های نماز جمعه کربال گفت: 
»واجب است شهروندانی که قادر به حمل سالح هستند، از کشور، ملت و مقدسات 
خود دفاع کنند و داوطلبانه برای این هدف مقدس به نیروهای امنیتی بپیوندند.« 
و این فتوای تاریخی، موجی از حضور مردم در جبهه های نبرد با داعش را ایجاد 
کــرد. پس از آن، هزاران نفر از جوانان عراقی  با ثبت نام در نیروهای موســوم به 
)حشد الشعبی(، به نیروهای مسلح در عراق پیوستند.هر چند اکثر نیروهای حشد 
شعبی را شیعیان تشکیل می دهند، اما در بین آنها، نیروهای بسیج سنی مذهب، 

مسیحی و  ایزدی نیز حضور داشته و دارند.
 جمهوری اسالمی ایران نیز در همین برهه حساس بود که به گفته مقام های 
عراقی، با ایجاد یک پل هوایی، ســالح ذخیره شده خود را به عراق ارسال کرد و 
بدین ترتیب، تسلیح نیروهای بسیج مردمی آغاز شد و برنامه اولیه دفاع از بغداد و 
عدم اعطای فرصت به داعش برای ورود به بغداد شروع شد.گروه تروریستی داعش 
در این تاریخ در کمربند بغداد حضور داشت و تا حرم مطهر امامین کاظمین در 
شمال بغداد حدود هفت کیلومتر فاصله داشت که حتی با خمپاره بارها حرم را 
هدف قرارداد اما هرگز هیچ یک از خمپاره ها به حرم اصابت نکردند. و از این تاریخ 
به بعد بود که داعش روی خط ســقوط قرار گرفت و مناطق تحت اشغال خود را 

یکی پس از دیگری در عراق و سوریه از دست داد.
ماجرای رمادی 

اما در جریان تصرف پی درپی مناطق تحت اشــغال داعش توســط ارتش و 

نیروهای بسیج مردمی عراق، ماجرای سقوط عجیب و غریب شهر رمادی و تصرف 
آن توسط داعش شنیدنی است. ماجرایی که پیوند و ارتباط مستقیم بین داعش و 
آمریکا را ثابت می کند. این ماجرا، بسیاری از کارشناسان را به این تحلیل رهنمون 
کرد که آمریکا و داعش هر دو در یک جبهه قرار دارند. ماجرا از این قرار بود که 
چندین روز پس از آزادسازی تکریت، داعش در یک عملیات بزرگ، توانست شهر 
رمادی را تقریبا بدون مقاومت نیروهای مدافع شهر، اشغال کند و این باعث شد که 
پیروزی بزرگ ملت عراق بر داعش در »تکریت« خیلی زود فراموش شود. گفته 
می شد در جریان عملیات داعش در رمادی، حدود 500 تن از نیروهای امنیتی 
شــهر به داعش پیوسته و برخی مســئوالن هم خیانت کرده بودند. شهر رمادی 
مرکز استان االنبار عراق )بزرگترین استان این کشور( است. این شهر 15 مه  سال 
2015 سقوط کرد، تا عمال فاز تهدید پایتخت، وارد مرحله جدیدی شود. درباره 
ســقوط رمادی، این سؤال مطرح شد که چطور شهری با این اهمیت و نزدیکی 
به پایتخت عراق، این قدر سریع سقوط کرده و هیچ نیروی داخلی و خارجی، از 
تدارک داعش برای این عملیات، اطالع نداشــته است؟ ارتش و نیروهای مردمی 

در شــمال سامرا، به شدت درگیری تامین امنیت تکریت و پاتک های داعش به 
شهر بودند و قاعدتا تمرکز اصلی با تجهیزات و پشتیبانی الزم، معطوف این شهر 
بوده اســت. اما یک پایگاه فعال نظامی و بسیار کلیدی هم در آن منطقه هست 
که »عین االسد« نام دارد، پایگاهی که فقط در آن نیروهای خارجی حضور دارند 
و کل پایگاه تحت مدیریت نیروهای آمریکایی اســت. پایگاه عین االسد، یکی از 
بزرگترین پایگاه های آمریکا در کشــور عراق است و در زمان عملیات تروریستی 
داعش، در این پایگاه نیروی هوایی، تفنگداران دریایی، یگان امداد رســان ارتش 
آمریکا و... حضور داشــتند و در عین حال، همواره این پایگاه میزبان مستشاران 
خارجی به خصوص استرالیایی ها نیز بوده است. فاصله شهر رمادی با پایگاه عین 
االسد، نزدیک به 80 کیلومتر است و قاعدتا باید آمریکا در زمان حمله گسترده 
داعش به شــهر رمادی، از این حمله خبر داشته باشد، چرا که کاروان بزرگی از 
نیروها و تجهیزات داعش قریب به 300 کیلومتر را با خودرو و از جاده اصلی و با 
عبور از شهرهای »الرطبه« طی کرده و به دروازه های شهر رمادی رسیده بودند. 
جالب اینجاست که آمریکایی ها هیچ واکنشی نسبت به این عملیات نشان نداده 
و علیرغم درگیری شدید نیروهای مردمی اعم از شیعه و سنی با تهاجم گسترده 
داعش به شهر، هیچ پروازی اعم از بالگرد و جنگنده برای کمک به نیروهای مدافع 
شهر، انجام نشد. این موضوع در آن زمان در عراق و منطقه بسیار بازتاب پیدا کرده 
بود. آمریکا با همه توان نظامی و اطالعاتی خود در عراق و وجود پایگاه هوایی عین 
االسد، ساعت ها حرکت کاروان عظیم خودروهای تروریست های داعش در جاده 
منتهی به رمادی را ندیده و یا اقدامی در جهت کمک به نیروهای دولتی و مردمی 
برای مقابله با داعش در نبرد رمادی نکرده بود. چند صباحی گذشــت و پایگاه 

خبری »بلومبرگ« گزارشی مهم منتشر و به نقل از مقامات اطالعاتی و امنیتی 
آمریکا اعالم کرد که آمریکا از این حمله اطالع داشته است.در گزارش بلومبرگ 
به نقــل از یک مقام اطالعاتی - امنیتی آمریکا آمده بود: اطالعات قابل توجهی 
از برنامه حمله داعش به رمادی در اختیار داشتیم....؛ قبل از سقوط شهر رمادی 
ناظر تجمع ستیزه جویان، خودروها و ادوات جنگی سنگین داعش در حاشیه شهر 
رمادی بودیم اما دستوری برای اجرای حمالت هوایی علیه کاروان صادر نشد. این 
نشان می داد که آمریکایی ها از تجهیز، آماده سازی و حرکت تروریست ها به سمت 
رمادی، خبر داشتند ولی تعمدا هیچ کمکی به ارتش و نیروهای مردمی برای مقابله 
بــا داعش نکردند و داعش هم اقدامی علیه پایگاه بزرگ آمریکا نکرد، چیزی که 
مدت ها بعد سردار »قاسم سلیمانی« هم به آن اشاره کرده است؛ سردار سرلشکر 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در اوایل خرداد ماه سال 94 در یک همایش 
در کرمان، طی سخنانی گفته بود: آقای اوباما، فاصله پایگاه اسد که هواپیماهای 
آمریکا در آنجا مستقر هستند با رمادی چند کیلومتر است؟ چطور می شود شما 

هیچ اقدامی نکنید، این جز شریک بودن در توطئه و ضلعی از توطئه نیست.
وعده صادق

چنانکه گفته شد با شکل گیری الحشد الشعبی و سازماندهی نیروهای داوطلب 
مردمی، دولت عراق نیز از حالت بی نظمی و سردرگمی که در نتیجه شکست این 
نیروها در نینوا در برابر داعش دچار آن شــده بود، خود را بازیافت و ســاماندهی 
مجدد نیروهای مسلح عراق آغاز شد.بعد از این تاریخ بود که پیروزی  مکرر نیروهای 
مســلح و الحشد الشعبی عراق بر داعش شروع شد. و مناطق تحت سلطه داعش 
از سال 2015 تا 2017 یکی پس از دیگری در سوریه و عراق آزاد شد .اوضاع به 
نفع مقاومت در عراق و سوریه بود که داعش در یک عملیات غافلگیرانه در هفتم 
اوت 2017 )16 مــرداد 96( به یکــی از پایگاه های مقاومت در منطقه »التنف« 
در شــرق سوریه و نزدیک مرز عراق حمله کرد، این حمله که منجر به شهادت 
تعدادی از مستشاران ایرانی و اسارت یکی از آنها به نام »محسن حججی« شد. 
داعش ســپس تصاویر اسارت محسن حججی را پخش می کند و 2 روز بعد هم 
او را به طرز فجیعی به شــهادت می رســاند. پخش تصاویر اسارت و شهادت این 
ســرباز دالور جوش و خروخش عجیبی در ایران به راه انداخت و تشــییع بسیار 
بزرگی نیز برای شهید حججی برگزار شد به دنبال شهادت حججی، همه اعم از 
فرماندهان نظامی و مسئوالن سیاسی - امنیتی از »انتقاِم سخت« سخن می گفتند. 
اما معلوم نبود این انتقام چیست، تا اینکه سرانجام سردار»قاسم سلیمانی« طرح 
خودرا برای گرفتن انتقام خون شــهید حججی اعالم کرد. ســردار سلیمانی 30 
شهریور ماه سال جاری در یک سخنرانی در شهر لنگرود اعالم  کرد: » ما انتقام 
خواهیم گرفت و ما باید به وعده خودمان صادق باشیم؛ آن انتقام کمتر از سه ماه 
دیگر، اعــالم پایاِن داعش و حکومتش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات 
خودمان را قاطعانه و بدون وقفه ادامه خواهیم داد، برای اینکه ســه ماه را به دو 
ماه تبدیل کنیم، تا این شجره خبیثه و این غده سرطانی خطرناِک ساخته شده 
به دست آمریکا و اسرائیل را  ریشه کن می کنیم و جشن آن را در ایران و در بین 
همه  منطقه اعالم خواهیم کرد.« بعد از این ســخنان بود که درگیری های محور 
مقاومت در عراق و سوریه با داعش شدت گرفت و شهرهای باقی مانده یکی پس 
از دیگری آزاد شدند تا اینکه سرانجام ارتش و نیروهای مردمی عراق با شکست 
داعش در شهرستان »راوه« - )استان االنبار(، رسما پایان داعش را در این کشور  
اعالم کردند. اما ســوریه ماند و شــهر بوکمال در شرق استان دیرالزور؛ این شهر 

که آخرین دژ داعش در سوریه و آخرین شهری بود که تحت اشغال داعش  بود، 
اهمیت زیادی داشت، لذا عملیات گسترده ای برای آزادسازی آن آغاز شده و این 
شهر توسط نیروهای مقاومت آزاد شد اما چند روز بعد دوباره داعش توانست به 
بخش هایی از این شهر رخنه کند تا اینکه عملیات بزرگ دیگری طرح ریزی شد 
و ســردار سلیمانی شخصا به بوکمال رفت تا بر روند اجرای این عملیات نظارت 
کند و آنطور که رسانه ها اعالم کردند، سردار سلیمانی فرماندهی این عملیات را 
شــخصا برعهده داشت.نهایتا پس از اجرای یک عملیات چند روزه، شهر بوکمال 
آزاد  شد و شــبکه های خبری ورود پیروزمندانه سردار سلیمانی به آخرین شهر 
تحت تصرف داعش را منتشــر کردند و عمال وعده سردار سلیمانی که گفته بود 
ســه ماه دیگر یا کمتر از ســه ماه دیگر، »پایاِن داعش و حکومتش در این کره 

خاکی را اعالم خواهیم کرد« محقق شد.
پسا داعش

پایان ســیطره داعش را بر عراق و ســوریه نمی توان تنها شکست این گروه 
تروریستی قلمداد کرد بلکه این شکست را شکست سهمگین جبهه چهار جانبه 
غربی - عربی- عبری- تکفیری مقابل جبهه مقاومت با محوریت ایران باید دانست. 
از سوی دیگر پایان سیطره داعش در سوریه و عراق را نباید پایان اقدامات تروریستی 
عناصر داعش در منطقه و جهان دانست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ریشه کن 
شدن داعش نیازمند فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی فراگیر در کنار 
مبارزات نظامی اســت، تا عالوه بر نابودی شــاکله این گروه تروریستی، فرهنگ 
تروریســتی و تکفیری داعش نیز به بن بست برسد. داعش هم اکنون سرزمینی 
ندارد که پرچم سیاه خود را در آن باال ببرد ولی هزاران سلفی - تکفیری در سراسر 
دنیا هنوز خود را منتســب به این شــجره خبیثه می دانند و بعد از این، احتماالً 
شاهد اقدامات تروریستی این گرگ های تنها خواهیم بود و حتی دولت هایی مثل 
عراق، سوریه، افغانستان، لیبی، مصر و برخی کشورهای آفریقایی اگر حواس خود 
را جمع نکنند و حاکمیت سرزمینی خود را بر تمام قلمروی خود اعمال نکنند، 
ممکن است عناصر داعشی دوباره تحت همین عنوان و یا تحت عنوان نام دیگری، 

مجدداً سازماندهی شده و مناطقی را تحت اشغال خود درآورند.
 اما نکته بعدی که جای سؤال دارد این است که »ابوبکر بغدادی« کجاست؟ 
بعد از تصرف آخرین دژ داعش این سؤال مهم مطرح است که او اکنون کجا پنهان 
شده است و چرا در مورد اوضاع کنونی هیچ واکنش نشان نمی دهد؟ ناگفته پیداست 
که وی حاوی اطالعات بسیار با ارزشی درباره عناصر، فرماندهان، منابع نظامی و 
مالی، حامیان منطقه ای و بین المللی این گروه تروریستی است و جبهه مقاومت 
باید به سرعت دست به کار شده، او را قبل از آنکه به دست دولت آمریکا بیفتد یا 
مثل بن الدن کشته شود، زنده دستگیر کنند. البته اگر تا کنون کشته نشده باشد. 
سؤال بعدی این است که راهبرد جبهه شکست خورده تروریست ها و حامی 
تروریســم در مقابل محور مقاومت )بعد سقوط داعش( چه خواهد بود؟ به نظر 
می رسد بعد از این، ما شاهد تغییر راهبرد این محور در منطقه غرب آسیا خواهیم 
بود و نشانه های آن نیز اکنون در حال ظهور است. برخی از محورهای این راهبرد 

را می توان به ترتیب زیر ذکر کرد:
1. تالش برای نزدیکی بیشــتر اعراب و اســرائیل و علنی شدن روابط رژیم 
اسرائیل با کشــورهای مرتجع منطقه مثل عربستان، بحرین و امارات و تشکیل 

ائتالفی جدید با حضور آمریکا برای مقابله با دشمن مشترک؛
2. حمله به بــازوی اصلی ایران در منطقه یعنی حزب اهلل و قراردادن آن در 

لیست سازمان های تروریستی، خلع سالح یا نابودی آن؛
3. حضور در شــمال و شمال شرق ســوریه )مناطق تحت تصرف کردها( و 
تشکیل حکومت محلی جدیدی در این مناطق که وابسته به دولت »بشار اسد« 
نباشدو تبدیل آن به محلی جدید برای رشد و تکثیر تروریسم سلفی - تکفیری؛ 
4. اعمال فشارهای گســترده سیاسی و اقتصادی و وضع تحریم های شدید 
علیه ســپاه و نهادهای انقالبی کشور به بهانه هایی چون برد موشک، حمایت از 

تروریسم و...
5. رو در رویی مســتقیم بازیگران اصلی، با ایران به دنبال شکســت و قطع 

شدن بازوهای جنگ نیابتی؛ 
6. تالش برای ترور فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در ایران ،عراق و سوریه 

که جنگ علیه محور عبری-عربی-غربی -تکفیری را به پیروزی رساندند. 
روز شمار داعش

* ســال 2004: اولین هسته های گروه موسوم به »دولت اسالمی عراق« به 
رهبری فرمانده القاعده در این کشــور، تشکیل می شود و سپس در همین سال، 
ابومصعب الزرقاوی، تشکیل القاعده عراق را اعالم می کند. هسته های اولیه القاعده 

در عراق را، گروه تروریستی موسوم به »توحید و جهاد« شکل دادند.
* ســال 2006: شــاخه القاعده در عراق ضمن اتحاد با چند گروه  تکفیری 
دیگر، »مجلس شورای مجاهدین« را تشکیل می دهد. ابومصعب الزرقاوی کشته 
شده و ابوحمزه المهاجر )ابوایوب المصری( رهبر جدید القاعده در عراق می شود. 

در اکتبر همین ســال مجلس شورا به همراه چند گروه مسلح و تروریست دیگر 
گروه موسوم به »دولت اسالمی عراق« را تشکیل داده و ابوعمر بغدادی را به عنوان 

سرکرده خود تعیین می کنند. 
* سال 2010: آوریل 2010 ابوعمر بغدادی و ابوحمزه المهاجر دو رهبر گروه 
موسوم به دولت اسالمی عراق کشته می شوند. مدتی بعد سران این گروه، ابوبکر 
بغدادی را به عنوان سرکرده جدید خود تعیین می کنند. در آن مقطع ابوبکر بغدادی 
فرد چندان شناخته  شده ای نبود. برخی اسناد منتشر شده نشان می دهد که او 
زندانی آمریکایی ها بوده است و پس از مرگ رهبران القاعده عراق به طور مشکوکی 

آزاد شده و بالفاصله رهبر جدید گروه تروریستی دولت اسالمی عراق می شود. 
* ســال 2011: آشوب داخلی در سوریه آغاز می شود. این آشوب ها، میدان 
مناسبی برای رشد القاعده و حضور نیروهای تحت امر ابوبکر بغدادی در سوریه 
را فراهم کرد. جبهه النصره نیز به عنوان یکی از اولین گروه های معاند نظام سوریه 

اعالم موجودیت کرد و فاز اعتراضات مردمی را به فاز نظامی تغییر داد. 
* ســال 2013:  آوریل 2013 ابوبکر بغدادی ســرکرده »دولت اسالمی در 
عراق« در پیامی صوتی ادغام »جبهه النصره« و »دولت اسالمی در عراق« را اعالم 
کرد و بدین ترتیب گروه »دولت اسالمی عراق و شام« شکل گرفت. داعش شهر 
رقه را که پیش از این در تصرف معاندان دولت سوریه بود، پایتخت رسمی خود 
اعالم کرد. از آن زمان تحوالت به سرعت پیش رفت و همزمان با اقدام نظامی در 

سوریه، داعش به مناطق وسیعی از عراق نیز حمله کرد.
* سال 2014: مهم ترین موفقیت داعش در این سال تصرف موصل و تکریت 
دو شــهر مهم عراق بود. آنها در ماه های بعد نیز پیشروی های زیادی داشته و تا 
یک ســال بعد حدود نیمی از خاک ســوریه و بخش های شــمال غربی عراق را 
به تصرف خود گرفتند. داعش پس از این پیروزی ها، ابوبکر بغدادی را »خلیفه یا 
رهبر همه مسلمانان جهان« خواند و با تغییر نام خود به »دولت اسالمی« نشان 
داد در رویای تسلط بر قاره هاست. تشکیل حشدالشعبی براساس فتوای آیت اهلل 
سیستانی و حمایت های جمهوری اسالمی ایران، روند جنگ با داعش را تغییر داد.
* سال 2015: پیشروهای ارتش تازه سازماندهی شده عراق، روند چشم گیری 
به خود گرفت. داعش از تکریت رانده شد و این، اولین پیروزی بزرگ ارتش عراق 
از آغاز درگیری ها بود. البته یک ماه بعد رمادی به دســت داعش افتاد اما بعد از 
گذشت کمتر از یک ماه عملیات باز پس گیری استان االنبار آغاز شد. الرمادی در 
کمتر از یک سال آزاد شد و در تمام این پیروزی ها حضور نیروهای حشدالشعبی 

و رزمندگان ایرانی به فرماندهی سردار سلیمانی  به چشم می خورد.
* سال 2016: پیروزی های ارتش عراق در این سال سرعت گرفت؛ داعش از 
فلوجه در 50 کیلومتری بغداد بیرون رانده شد و بالفاصله عملیات باز پس گرفتن 
موصل آغاز گردید. با گذشت یک ماه از خروج داعش از فلوجه، ارتش عراق وارد 
شــرق موصل شد و سرعت پیشــروی ها فراتر از انتظار می شود و مدتی بعد راه 
ورود و خــروج داعش به غرب موصل قطع شــده و عمال این گروه در موصل به 

محاصره در می آید.
* ســال 2017:  با پیروزی های چشــمگیر ارتش عراق و سوریه و نیروهای 
مقاومت و رزمندگان ایرانی، سیطره داعش بر برخی مناطق عراق و سوریه پایان 
یافت. پس از آزادسازی مناطق اشغال شده موصل، تدمر، تلعفر، القائم و راوه در عراق 
و مناطق مهمی همچون شهر بوکمال )یکی از سه شهر بزرگ استان بیابانی دیرالزور 

سوریه(، دیگر عمر نظامی و جغرافیایی این گروه تروریستی هم به پایان رسید.

سیدمحمد امین آبادی


