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  تودهني يعني اين
  ومسائلي دررابطه باداعش

  حقوقدان –اميرفيض 

مريکا درمقابله با آ به فرماندھان نظامی اجازه ميدھد که با< :بھتی گفت                            ُ ديروز سيدعلی با تظاھربه يک ا  
  .>داعش ھمکاری کنند

 رد مريکا چنين قصدی ندارد وآمريکا اعالم کردند که آوسخنگوی وزارت خارجه اوباما  بالفاصله باراک
  .ينده ھم نخواھد داشتآ

   .اين راميگويند تودھنی سياسی واسالمی

   .نياز به توضيح داردولی تودھنی اسالمی  ،شرح وبسط نداردتودھنی سياسی که معلوم است ونيازی به 

 ن رفتارآی است که عمال به اسالم وقربلکه گروھ ،اسمی اسالمی داعش يک گروه اسالمی است نه گروه
ن کنوامخالف اسالم وسنت محمد نيست وھيچ حقوقدان اسالمی ھم ت ،ت اين گروهاحرک يک ازھيچ .ميکند

ری   ُـ ـ  حتی سرب ،استناد کند اسالم با نھاآونميتواند به مخالفت ندانسته  خالف اسالم را نھاآاقدامات 
ھای ه موزآ ھمه وھمه وفق نان ودختران غيرمسلمان به مردان مسلمان وغيره کفارحربی وحتی فروش ز

سرھايشان که حالی  در داعش ديدم که عده اسيرز صحنه ای درفيلمی ا .ن صورت گرفته وميگيردآقر
بحالت فرودستی پائين ودستھايشان بسته بود يک داعشی که دربلندی ايستاده بود يک پس گردن به 

 .سوره نوراست ٢٩يهآن درآش ميزد اين عمل دقيقا رعايت توصيه قرمقابلنھا ھنکام عبورازآ ھريک از
١  

حرکت اسالمی داعش يک تودھنی اسالمی  مريکا برای مقابله با آ        ِ کشورکفر   توسل جمھوری اسالمی به
وعمل ن وسنت محمد قرارداده است آکه مبانی حقوقی وسياسی خود را قر به جمھوری اسالمی است

  .مبانی اسالمی ساقط وبه مبانی کفرملحق ميسازد از را جمھوری اسالمی ،بورمز

  افراط گرائي سني 

اصال افراط گرائی دردين ويا  حاليکه  در .يک افراط گرائی سنی تلقی کرده را قای اوباما حرکت داعشآ
ھمانطور  ،دين ھم ھمينطوراست ،ھمانطور که اجرای قانون حد وحدود ومسئول دارد ،قانون معنا ندارد
قابل رعايت اسالم است گناه وحرام قطه مقانون جرم است کوتاھی دردين که ن اجرایکه مسامحه در
   .شناخته شده

 درپيش برد اھداف سياسی ،قای اوباما اينھاراميداند ولی سياست سلطه گری او استفاده ازنيروھای مذھبیآ
ان با ح ايشتشري ؛مريکا رابطورصريح تشريح کرده استآخانم کلينتون درکتاب اخيرش سياست  .است
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مريکا اصيل ترين شخصيت است آوزيرخارجه  ،پردازان ومفسرين سياسی بکلی متفاوت است نظر اظھار
که  مصاحبه مريکا رادارد  خاصه که تشريح سياست نه درآکه صالحيت دربيان وتشريح سياست خارجی 

 ،گذاردب باقی يرن باشد ونه درمذاکرات وبحثھای سياسی ونه درمقاله نويسی که جای تفسآبيم تحريف در
 در و ،ميباشدوماندنی وازاسناد تاريخی منتشرشده  رديدن غيرقابل تآ کتاب است که اھميت واعتبار در

قای اوباما ھيچ واکنش منفی نسبت به اظھارات وزيرخارجه اش آن کافی است که تاکنون آمورد اھميت 
  .انجام نداده

با اتفاقات کشورھای خاورميانه          ِ يد شناخت  تصريحی دارد که کل ،خانم کلينتون درکتابش به دومطلب مھم
   .جمله توليد داعش است از و

مريکا باھدف تقسيم خاورميانه دانسته است آمريکا داعش راساخته آوزيرخارجه  ؛توليد داعشدرمورد 
 ٢٠١٣/٧/۵تاريخ  گذاشه شد که در نجا سفرکرده ام قرارآحتی اعالم کرده که با کشورھائی که شخصا به  و

   .عش برسميت شناخته شوددولت اسالمی دا

مريکا آن بعنوان ھدف آ مريکا درمورد مکانيزم اجرائی تقسيم کشورھای خاورميانه که ازآوزيرخارجه 
   :ياد کرده نوشته است

تقسيم کنيم وپس  نراآوريم وآتحت کنترل در را مصر                                         ِماتالش داشتيم ازطريق اخوان المسلمين وداعش  <

نجا آ کويت اولين کشوری بود که ازطريق دوستان ما در ،ن به کشورھای حوزه خليج فارس برويمآ از

نظز بودندوبدين ترتيب منطقه عربی  ن امارات وبحرين وعمان مدآ ماده بودند وسپس عربستان وبعد ازآ

صرف تحت ت بی راآمد ما منافع نفتی وگذرگاه ھای آکامال تقسيم ميشد وبصورت کامل تحت کنترل ما درمي

  >ورديمآخود درمي

اده د مريکا را انتشارآقای اسنودن مطلب داعش وآبجاست که قبل ازانتشارکتاب خانم کلينتون اين اشاره 
   .بيان کرده است را مريکاآبود وکتاب خانم کلينتون تائيد اظھارات اسنودن وارتباط ايجاد داعش با اھداف 

  چرانام ايران 

  ؟ کلينتون نيامده استمريکا درکتاب خانم آچرا نام ايران دررديف کشورھای مشمول تامين ھدف 

کشورھای خاورميانه عنوان کلی است که ھمه کشورھای  و ،گرچه ايران يکی ازکشورھای خاورميانه است
   :نام نبردن نام ايران درکتاب مزبور دو امر باشدعلت  شايد بتوان ولیمل ميشود شا را خاورميانه

 سی وسيا گير درچنان فضای فرا ايران، مريکا برای تجزيه ايرانآفعاليت ايرانيان ستون پنجم  نخست
رای ب ذکرنام ايران دررديف کشورھای عربی خاورميانه قرارگرفته که برای تجزيه  مريکاآحمايت علنی 

    .مريکا زيان وارد ميکردآبه فعاليت ستون پنجم  ،تجزيه

قی يلی ساده تلمريکا  خآکويت رابمناسبت دوستان  دراظھارات خانم کلينتون مالحظه داريد که ايشان کار
   .ندارد ار دن) که برای تجزيه ايران فعاليت ميکنمريکاآبخوانيد عملجات کويت يک صدم دوستانی ( .کرده
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 كويت قطعنامه تجزيه كويت به امضاي ، درزادي ايران بتصويب نرسيدهآقانون  ،براي تجزيه كويت
   .بان نشده استدركويت اميركويت رئيس شوراي تجزيه طل ،كويت وخانواه اش نرسيده امير

خائن  ھای ايرانی[ضد]  که  را> ايران م ميدیلھ منکه دارم ميرم چراھست ميگويد < یيک ضرب المثل
ه چ ول نوری عال سند بسوی تجزيه ميبرندمريکا دارند بوسبله سمينار وقطعنامه وبقآسر سپرده  و نوکر

نوبت  نوقتآريکا را تامين کنند مآتوانند ھدف مريکا نآالبته بدون ترديد اگر نوکران  ،نيازی به داعش دارد
   .خدمت داعش خواھد رسيد

  دومين علت 

يران ا مريکا برآتسلط حقوقی واقتصادی وسياسی  زمينه ھای دومين علت اين است که موافقت نامه ژنو 
جمله  مريکا ازآتی قرارداده وخواھد داد که تمامی اھداف يموقع در مريکا راآ ست وفراھم ساخته ارا 

مريکائی  آھم اکنون که جناح و ،بی وحتی تجزيه کشور را تضمين خواھد کردآھای تسلط برنفت وگذر
برکشورتسلط نسبی يافته وبا تفويض پست ھای اداری وسياسی وحتی وزارتی به افراد  جمھوری اسالمی 

کشورھم جنبه  زايرانيان خارج ا مريکائی ھا ھرروز بيشتر ميشود و بخشی ازآتسلط  ،مريکائیآجناح 
   .ودداعش نخواھد ب نيازی به استفاده از ،مريکائی ايران را مديريت ميکنندآسی وتبليغاتی جناح ھای سيا

عنوان کرد که فعاليت داعش درعراق به ما  ،زاده سخنگوی کنگره ھمبستگی قای رضاتقیآنجا که آ
ه امند ھای اقتصادی و ايشان درست ميگويد تحريم .، منظورشان با تشخيص ما ھمراه نبودهمربوط نيست

 برای داعش رابه نياز مريکاستآته به قای تقی ز اده وديگرگروھای وابسآن که مورد حمايت  آ فراگير
ومفھوم کلی نظرايشان اين ميتواند باشد که نوکرھای کنونی  ،وردآوجود نميمريکا درايران بآتامين اھداف 

ر که عرض شدو حالت طبيعی ولی ھمانطو ست ومزاحم الزم ندارندامريکا آکافی برای تامين خواستھای 
برزمين نميماند عمله ھای  ، کار،ھم نشان ميدھد عمله ای که نتواند کار مورد نظرکارفرمارا انجام دھد

  . ديگری مانند داعش حاضرند

نرا ميتوان آھستند واين رقابت وابعاد کوچک ھمواره عمله ھا برای عمله بودن کارفرما دررقابت باھم 
  .ی تقی زاده ديدقاآدرھمان اظھارات 

  كاربرد سالح داعش

ن آمريکائی برای اھداف آداعش يک سالح تازه  ؛مده استآھمانطور که دراعالم کتبی خانم کلينتون 
 در ؛بکاردارد را منظم است گگزين جنمريکا درھرمنطقه ای ازجھان اين سالح تازه که جايآ. کشوراست

ه يابی ب ھا وفرقه ھای ديگررا برای دسته سيا گروآ کو حرام ودرسومالی الشباب ودروفريقا گروھای بآ
  ٢ .اھداف خود تجھيز کرده است

                                               
  ک-مجاھدين خلق آموزش ديده در صحرای نوادا، و ديگر عمله ھای آمريکاا... ح - ٢
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ه کن اين است آ يک تفاوت کلی دارد و قای اوباما با سياست تقويت رھبران کشورھاآولی اين سياست 
الدن ورھبرالشباب نھارا ھدف ميگيرد مانند بن آ مريکا رھبرآ ،دمکشانآ بھره برداری ازسالح  پس از

وھيچ سروصدائ اپيماھای بدون خلبان کشته شد شھريور بوسيله ھو ١۴يعنی که ھمين چند روز قبل 
مريکا نميتواند بارئيس کشوری آدرحاليکه  ،وبه پای تروريستی منظورگرديد جھانی راھم موجب نگرديد

 ھم  وبا بغدادی رھبرداعش کرد ميکشد رفتاری کند که بابن الدن  ورھبرالشباباطاعت او  از که سر
  .خواھد کرد

  دم خروس 

 مريکا به مخالفان آميليون دالری  ۵٠٠ماه سال جاری خبرگزاريھا ازکمک نقدی درتاريخ  ششم تير
به دست داعش  رومريکا نوشتند که کمک مزبآروزنامه ھای  ،ميانه روی اسد سوريه خبردادند

  . درسوريه رسيده است

ه نکمريکا ھمراه باشد وتشخيص ايآمريکا گروھی است که باسياست آدرمنطق سياسی  گروه ميانه رو
گروھی ميانه روھست يا نيست باکمک کننده است واال ھيچ ضابطه قانونی وحقوقی بين المللی برای تميز 

  .نيستميانه روی  وصدورحکم

 مريکا وآبالفاصله پس ازپرداخت پول مزبور فعاليت داعش شدت يافت وخبرگزاری ھای وابسته به  
 شورھا ھم برایند چنانکه امروز داعش ازبرخی کپرداخت وبزرگنمائی اسرائيل به فعاليت ومعرفی داعش
   .مردم شناخته تروباقدرت تراست

 > داعش به سالح ھای پيشرفته ومدرنی مجھزھستند که نخست وزير عراق نوری مالکی گفت
  > عراق وسايرکشورھای منطقه ندارند

 اخانم کلينتون پته ر ندارد کدام کشوردراختيارداعش گذاشته که ھم  اين سالح ھای پيشرفته راکه عراق
مريکا بنا کننده سازمان داعش است بجای سالح آ پيشين هجرمريکا که بنابراعالم وزيرخاآيا آ. ب دادهآبه 

سربازان وافسران وکارشناسان انگليسی  ؟مجھزميکند وشمشيروخنجر را باسالح عھد عتيق نھاآپيشرفته 
شعار ھای  ورد يا بغدادی وآگرد مي مريکاآا ينھا را ،مريکائی وھلندی ھمه درھدايت داعش جمعندآ و

تبعه انگليس که مسلما افراد جنگ ديده ای ھستند درصف  ۴٠٠مگراين کارکوچکی است که  ؟اسالمی
  .داعش قرارداشته باشند

 ا ببی بی سی  ؛داعش بود ميزآوغزه که درست ھمزمان با فعاليت ھای موفقيت  لدرجنگ اسرائي
يا داعش درنزاع اسرائيل آپرسش رامطرح ساخت <انجام داد واين  سخنگوی داعش مصاحبه ای
ماموريت ما تشکيل خالفت < > پاسخ سخنگو يک جمله روشن بودوغزه مشارکت خواھد کرد

  .>اسالمی است

مريکاست آداعش  . درحاليکه آمرماموريت درکالم سخنگوی داعش به معنای وجود رابطه آمروماموراست
ھمانطورکه ميدانيم  مريکاست وآاعش ھم منطبق بابرنامه واھداف (بنابراعالم خانم کليينتون) ماموريت د

  .مريکا قرارداشته استآحمايت ازاسرائيل ھمواره درصدربرنامه ھای سياسی 
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  له امريكا با داعش با چه هدفي استمقاب

مريکا درمقابل تقاضای نوری مالکی برای کمک به عراق برای مقابله باداعش جواب مثبت آگاھيد که آ
 ھدف کردستان عراق با  در مريکاآ. دخالت وخواھان تشکيل دولت ائتالفی درمسيرتجزيه عراق شد نداد

ت که کردستانی اسبرای تسلط برحمايت ازکردھا وايجاد نفوذ سياسی سرکوب داعش نيست بلکه تظاھربه 
نھا آکه  ند فھما خواھد زکردھا درمقابل داعش به کردھامريکا باحمايت خود اآ و ،استدرجريان استقالل 

  .مريکا امنيت واستقالل داشته باشندآنميتوانند بدون حمايت 

مريکا درعراق تنھا حفظ منافع آمريکا ازدخالت نظامی آھدف اصلی <: روزنامه القدس عربی ھم نوشت
ن را اسرائيل آوحمايت از حکومت منطقه کردستان عراق است که برخی مريکا به ويژه درشمال عراق آ

به اظھارات مسعود بارزانی وتصميم وی برای انجام  ويوآکنند ودليل اين افراد اشتياق تل يجديد تشبيه م
   .>ھمه پرسی درخصوص استقالل وروابط اقتصادی گسترده ميان دوطرف است

  كدام خطرناكترند 

خطرکشورھای قای کسينجرصحبتی انتشاردادند که ازآ خررسيده خبرگزاريھا ازآھم امروز که تحريربه 
يا جمھوری اسالمی آ. خبرمزبور اين اجازه راداد که فصل اينکه توجه داشت ايران بار درجوارمتشيع 

  .برای جھان خطرناک تر است يا داعش به اختصارمفتوح شود

   .نطور که اعالم کرده ايجاد دولت اسالمی دربرخی ازمناطق عراق وسوريه استآھدف داعش 

ن آبه اجرای  ن کشوراعالم ودولت موظفآنون اساسی نطور که درقاآاما ھدف سياسی جمھوری اسالمی 
ميليارد جمعيت است  ٧کشورعضو سازمان ملل با  ١٨٩وحکومت اسالمی درتمامی  است  برقراری اسالم

   .که اجرای اين مھم ھم به عھده سپاه پاسداران گذاشته شده است

   .ن وسنت استآدرحاليکه فلسه سياسی داعش وجمھوری اسالمی يکسان يعنی قر

حال شما بفرمائيد که کدام يک ازجمھوری اسالمی وداعش برای صلح جھان خطرناکترند؟ واگربااين 
ھمراه شويد که چرابايد کشوری که قانون اين خواست  نوقت باآکه جمھوری اسالمی است مقوله روشن 

وی اساسی اش برخالف منشورسازمان ملل واعالميه جھانی حقوق بشردرمورد حق حاکميت است وبر
زادی عقيده ودين ھمه ساکنان جھان  شمشيرکشيده است عضويت سازمان ملل راداشته باشد  آ صلح و

   .جمھوری اسالمی يابايد ھمرنگ جماعت کشورھا بشود ويا منزوی

   


