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َسَلفى هاى  جهادى در کوردستان پیش از بررسی جریان َسلَفی جهادی در کوردستان، 

میبایست گذری بر تاریخ و سیر فکری جنبش اسالمی 

کوردستان عراق داشته باشیم.  هرچند در اسم این جریان 

اسالمی کلمه  "جنبش" گنجانده  شده  است، اما در واقع 

این جریان سیاسی، نه  در قالب جنبش می گنجد و نه

  حتّی میتوان آن را حزبی سیاسی خواند. جنبش اسالمی 

کوردستان عراق، خصوصاً در دو دهه  اول عمرخود، بیشرت 

به  یک جبهه  اسالمی شبیه  بوده  است تا یک حزب 

سیاسی. دلیل اهمیت این تشکُّل که  در واقع مادِر احزاب 

َسلَفی جهادی کوردستان ایران و عراق محسوب می شود 

از حیث فّعالیت و حضور بود بطوریکه  ©امی گروههای 

َسلَفی جهادی در مقطعی در قالب آن فّعالیت داشته اند 

و بخش اعظمی از جریانات اسالمی و فّعالین اسالمی 

کوردستان عراق نیز در این جنبش حضور داشته اند.
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فصل اول
جنبش اسالمی کوردستان عراق

پیش از بررسی جریان َسلَفی جهادی در کوردستان، میبایست گذری بر تاریخ و 
سیر فکری جنبش اسالمی کوردستان عراق داشته باشیم.

 هرچند در اس��م این جریان اسالمی کلمه  "جنبش" گنجانده  شده  است، اما 
در واقع این جریان سیاس��ی، نه  در قالب جنبش می گنجد و نه  حّتی میتوان آن 

را حزبی سیاسی خواند. 
جنبش اسالمی کوردستان عراق، خصوصاً در دو دهه  اول عمرخود، بیشتر به  

یک جبهه  اسالمی شبیه  بوده  است تا یک حزب سیاسی.
ل که  در واقع مادِر احزاب َس��لَفی جهادی کوردستان  دلیل اهمیت این تش��ُکّ
ایران و عراق محس��وب می ش��ود از حیث فّعالیت و حضور بود بطوریکه  تمامی 
گروههای َسلَفی جهادی در مقطعی در قالب آن فّعالیت داشته اند و بخش اعظمی 
از جریانات اس��المی و فّعالین اسالمی کوردستان عراق نیز در این جنبش حضور 

داشته اند.
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 محّققین تاریخ معاصر کوردستان معتقدند در تمامی کنگره هایی که  جنبش 
اسالمی تشکیل داده  است، یک گروه  از این حزب منشعب شده است.

 در ادامه  باید یادآور ش��د که بررس��ی تاریخ جنبش اس��المی به  دلیل تعّدد 
منابع موجود و ردِّ وقایع و رودیداها توسط هر کدام از این منابع و وجود تعاریف 
روایته��ای کاماًل متفاوت از یک اتفاق در منابع متفاوت، کاری بس طاقت فرس��ا 

است.
علیرغم تّعدد انش��عابات، هر گروهی که  از جنبش جدا ش��د، پس از جدایی، 
لی جدید و یابه  صورت فردی و یا تجّمع شخصیتهای بارزشان،  چه  در قالب تشُکّ
فّعالیت سیاس��ی خود را ادامه  داده  باشند، ما با فراوانی تشریح و توضیِح مختصِّ 
به  خود، از تاریخ جنبش اسالمی کوردستان عراق در نوشته ها و مصاحبه هایشان 
روبروییم. که در این میان جریانات و افراد دیگر نیز در قالب جوابیه  مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم بخشی از گفته ها و نوشته ها را رد کرده  و همین مسئله  سبب شده  

است که  بررسی تاریخ جنبش اسالمی کوردستان عراق کاری طاقت فرسا باشد.
ل های اس��المی فّعال در کوردستان از اهمیت  نقش کلیدی خانواده  در تش��ُکّ
بس��زایی برخوردار اس��ت و خانواده هایی همچون ش��یخ عبدالعزیز و صالح الدین 
محمد بهاالدین که  در حال حاضر دبیرکل اتحاد اس��المی کوردستان عراق است 
ل های  وپس��ران و نوه های ش��یخ عبدالعزیز پریس، چندین نس��ل اس��ت در تشُکّ

مختلف اسالمی در کوردستان فّعالیت داشته اند. 
ل   اسالمی سبب تسریع بستر آشنایی و گرایش به   حضور خانوادگی در تش��ُکّ
احزاب سیاس��ی اسالمی و سرعت بخش��یدن به گذر از مراحل تشکیالتی در این 

احزاب و دسترسی به مسئولیت های حساس می شود .
 خانواده  ش��یخ عبدالعزیز پریس، از خانوادهایی هس��تند ک��ه  تقریباً تمامی 
پسران و نوادگانش در جریانات اسالمی فّعال و از مسئولین این جریانات محسوب 
می ش��وند. به  نوعی که تاریخ سیاس��ی ای��ن خانواده  با تاریخ و گذش��ته  جنبش 
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اسالمی کوردستان عراق یکی شده است. 
ش��یخ عبدالعزیز پریس در اوایل قرن بیس��تم در حلبچه زندگی کرده  است، 
او از مبلّغین و مدرس��ین دینی بوده  اس��ت. ناگفته نماند که در آن مقطع زمانی، 
به  دلیل نبود مدارس غیردینی در کوردس��تان بیش��تر کودکان در همان مدارس 

دینی آموزش می دیدند.
 عرفان علی عبدالعزیز که  نوه  ش��یخ عبدالعزیز پریس اس��ت، ادعا می کند که  

مدرسه  پریس یک مدرسه  دینی � ملی بوده  است.]1[
پسران شیخ عبدالعزیز، عثمان، علی، عمر و صدیق بوده اند و بجز عمر، همه ی 
آنها هر کدام در مقطعی مسئولیت یکی از جریانات اسالمی فّعال در کوردستان را 
برعهده  داشته اند، پس از آنها نیز فرزندان آنها در احزاب اسالمی کوردستان عراق 
فّعالیت داشته  و با الحاق کنونی نوادگان مونث از چهره های شاخص این جریانات 

و فّعالین دینی در کوردستان بوده  و هستند.
در حال حاضر نیز در بین جریانات اس��المی فّعال در کوردس��تان، گذشته ی 
خانوادگی خاندان ش��یخ عبدالعزیز پریس، به عنوان یک س��رمایه  سیاسی برای 

نوادگان وی در احزاب اسالمی محسوب می شود.
ش��یخ عبدالعزی��ز و پس��رانش فّعالیت سیاس��ی خ��ود را در س��ال 19٥4 با 

اخوان المسلمین عراق آغاز کرده اند.]٢[ 
آنها فّعالیت های خود را در اخوان المس��لمین تا 1971/4/4 ادامه  می دهند و 
در آن سال اخوان المسلیمن جهانی فّعالیت های خود را در عراق متوقف می کند، 

و شاخه  عراقی خود را منحل می کند. 
دلی��ل این تصمیم س��ازمان اخوان المس��لمین، همکاری اعض��ا این گروه  با 

کودتای نافرجام علیه  دولت وقت عراق در سال 19٦9 بود است.
 عوامل کودتا قبل از روز کودتا آشکار شده ، و کودتا خنثی می شود و در همان 
سال فرزندان عبدالعزیز به  دلیل عضویت در سازمان اخوان المسلمین به  ناصریه  
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تبعید می شوند و پس از انحالل شاخه  عراقی سازمان اخوان المسلمین، تبعیدیها 
به  شهرهای خود باز  می گردند.

 جالب اس��ت که  بر اس��اس اسناد س��ازمان های امنیتی عراق، ظاهراً سازمان 
س��اواک و ش��خص محمد رضا پهلوی، ش��اه  ای��ران از حامیان کودت��ای اخوان 

المسلمین در عراق بوده اند.]٣[
فرزندان عبدالعزیز پریس، پس از بازگشت از تبعید و در سال  197٣ با حزب 
دمکرات کوردستان )عراق( تماس گرفته ، و به  عضویت این حزب درآمده  و در آن 
مقطع زمانی و در حزب دمکرات کوردس��تان عراق هیاتی را تحت عنوان " اتحاد 
علماء مس��لمان کوردستان عراق" تش��کیل می دهند و شیخ عثمان عبدالعزیز به  

عنوان رئیس این اتحادیه  معرفی می شود.]4[
در ژوئ��ن 197٥ مب��ارزات ح��زب دمکرات کوردس��تان عراق ک��ه  در تاریخ 
کوردس��تان تحت نام "انقالب ایلول" شناخته  شده  است، شکست میخورد و پس 
از شکست این مبارزات خانواده  عبدالعزیز از حزب دمکرات کوردستان عراق جدا 

شده  و به  حلبچه بر میگردند.
 ش��یخ صدی��ق عبدالعزیز، س��ال 1979 ب��دون رضایت ح��زب اصلی اخوان 
المسلمین، تحت عنوان شاخه  عراقی اخوان، مجدداً فّعالیت های تشکیالتی اخوان 
ل، حزبی دیگر تح��ت عنوان "جنبش اتحاد  را آغ��از می کند و پیش از این تش��ُکّ
اسالمی کوردستان عراق" در سال 197٨ تشکیل شده  بود، هر چند هیچ کدام از 
پسران شیخ عبدالعزیز، در این سازمان رسماً فّعالیت نداشتند، اما سازمان مذکور 

تحت نظر آنها خصوصاً شیخ عثمان عبدالعزیز اداره  می شد.
در 11 و 1٢ مارس 19٨7 در ش��هرهای حلبچه، س��ید صادق و دربندیخان 
که هر س��ه از شهرهای کوردس��تان عراق هس��تند، مجموعه  تظاهراتی بر علیه  

سیاست های حکومت بعث در کوردستان عراق رخ میدهد.
 ظاهراً این تظاهرات از طرف اعضای خانواده  شیخ عبدالعزیز پریس سازماندهی 
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شده  بود و بدین دلیل موّرخ 1٣ مارس 19٨7  اعضای خانواده  شیخ عبدالعزیز به  
همراه  جمعی از فّعالین اسالمی و تعداد کثیری از طرفدارانشان کوردستان عراق 

را ترک کرده  و به ایران می روند.]٥[
افرادی که  همراه  پس��ران شیخ عبدالعزیز پریس کوردستان عراق را به  مقصد 
ای��ران ترک کرده اند، در ٢4/ ٥/ 19٨7 تحت عنوان " جمعیت علمای در تبعید" 

طی بیانیه ای علیه  حکومت صدام حسین اعالم "جهاد" می کنند.]٦[ 
 در ژوئن 19٨7 "جمعیت علمای در تبعید" و "حزب جنبش اتحاد اس��المی 
کوردس��تان عراق" که  از س��ال 19٨٥ بخشی از اعضای آن به  ایران آمده  بودند و 
ش��اخه  نظامی تحت عنوان " لشکر قرآن" داشت، در سنندج طی نشستی، شیخ 
عثمان عبدالعزیز پریس را به  عنوان رهبر خود انتخاب کرده  و "جنبش اس��المی 

کوردستان عراق" را تشکیل می دهند.
روز ٢٥ ژوئن 19٨7 اعضا رهبری "جنبش اسالمی کوردستان عراق"، با سران 
جمهوری اس��المی از جمله  علی اکبر هاشمی رفس��نجانی و سید علی خامنه ای 

دیدار می کنند.
در این دیدار ظاهراً رهبری جنبش اس��المی در صدد هس��تند، که  بر اساس 

طرحی 1٠ ماده ای همکاری های خود را با جمهوری اسالمی آغاز کنند.
1٠ ماده  طرح مذکور را می توان به  سه  بخش تقسیم کرد:

 بخش اول: شامل ماده  اول می باشد و متن آن بدین شرح است:
 ماده  یک : به  اس��تناد اینکه  ملّت کورد توس��ط رژیم کافر بعث اس��تعمار و 
اس��تثمار می ش��ود، با صفت ملّت تحت ظلم، کوردها نیز از حق آزادی به  مانند 

سایر ملّت های جهان برخوردارند. 
همچنان که  مالحظه  میفرمایید این ماده  در راس��تای مسائل ملّی کوردستان 
نوشته  شده  است، اما هیچ معنی و مفهوم خاّصی و حتی درخواست مشخصی در 
آن گنجانده  نش��ده  است و حتی دلیل اینکه  چنین ماده ای چرا با دولت ایران در 
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مورد کوردستان عراق بحث می شود، نیز معلوم نیست.
بخ��ش دوم آن ماده  چهارم اس��ت ک��ه  در آن ماده  ، اعض��اء رهبری جنبش 
اس��المی کوردستان عراق خواهان آن هستند که  جمهوری اسالمی "حق ارتباط 
مس��تقل" با کشورهای مسلمان و سازمان های اس��المی را برای جنبش اسالمی 

قائل باشد.
بخش س��وم در واقع بقیه  هش��ت ماده  و از ماده  دو تا ده  ، به  جز ماده  چهارم 
را شامل می ش��ود که آن هم تنها به  چگونگی همکاری های جمهوری اسالمی با 

جنبش اسالمی در راستای انجام "جهاد" علیه  صدام اشاره  دارد.]7[
پس از نشس��ت با سران جمهوری اسالمی، جنبش اسالمی کوردستان عراق، 
برپایه  یک سری تغییرات در شاخه  نظامی حزب جنبش اتحاد اسالمی کوردستان 
عراق )لش��کر قرآن(، فّعالیت های نظامی خود را آغاز می کند و دو مرکز آموزش 
نظامی در روس��تاهای سریاس و دزلی هر دو از توابع هورامانات کوردستان ایران 

دایر می کند.
 ش��یخ عرفان علی عبدالعزی��ز، رهبر کنونی جنبش اس��المی در مصاحبه  با 
کانال کوردی NRT در مورد نوع ارتباط جنبش اسالمی و جمهوری اسالمی ادعا 
می کند که  "به  مانند دیگر اپوزیسیونهای عراقی، همکاری های خود را با جمهوری 

اسالمی" و تحت نظر قرارگاه  رمضان انجام داده اند.]٨[
در حال حاضر جنبش اسالمی کوردستان عراق، 1٣ مارس 19٨7 را به عنوان 
س��الروز تشکیل این سازمان معرفی می کند و رهبر کنونی سازمان مذکور، شیخ 
عرفان علی عبدالعزیز اس��ت، ش��یخ عرفان فار غ التحصیل مقطع لیس��انس علوم 
سیاسی از دانشگاه  تهران است، او پس از فوت پدرش در اکتبر ٢٠٠٨، به  عنوان 

رهبر این سازمان معرفی شد.]9[ 
جنبش اسالمی کوردستان عراق از آغاز تا ٢٠17 حداقل 7 بار دچار انشعاب 
لهای اسالمی دیگر  داش��ته  است، و بر پایه  روایت رسمی این حزب، دو بار با تشُکّ
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متحد ش��ده  است. از دالیل اصلی انش��عابات در این جنبش میتوان به اختالفات 
ایدئولوژیکی، نفوذ قدرت های منطقه ای در این جنبش و عدم توانایی تش��کیالتی 
و سیاس��ی شیخ عثمان و ش��یخ علی عبدالعزیز )که  این دو برادر جمعا مدت ٢1 

سال ریاست این جنبش را بر عهده  داشتند(]1٠[ اشاره کرد.
معموالً خانواده  عبدالعزیز پریس خود را به  عنوان جریانی اسالمی کوردستانی 
معرفی می کنند و اظهار می کنند که  آنها هم در راستای اجراء دستورات خداوند 
اقدام کرده اند و هم برای آزادی مردم کوردس��تان از دست ظلم و ستم بعثی گام 
برداشته اند]11[ و اکثریت انشعابات بر سر خوانش های متفاوت از اسالم بوده  است. 
گروههایی که  از جنبش اس��المی جدا ش��ده اند، معموالً بعد از انشعاب رادیکالتر 

عمل کرده  و بیشتر به عنوان یک جریان َسلَفی جهادی خود را معرفی کرده اند.
فصل بعدی به توضیح مفّصل انشعابات و فّعالیت های جریانات پس از انشعاب 

می پردازد.

پی نوشت:

1. https://www.youtube.com/watch?v=1WTmDXJqpd4&t=3s
٢. ئیدریس سیوەیلی، رەوتی ئیسالمیی سیاسی لە کوردستان، ل٢٤ ،٢٠٠٦، سلێمانی
٣. ئیدریس سیوەیلی، رەوتی ئیسالمیی سیاسی لە کوردستان، ل٣٦ ،٢٠٠٦، سلێمانی

4. https://www.youtube.com/watch?v=1WTmDXJqpd4&t=3s
5. https://www.youtube.com/watch?v=1WTmDXJqpd4&t=3s

٦. ئیدریس سیوەیلی، رەوتی ئیسالمیی سیاسی لە کوردستان، ل٨٢ ،٢٠٠٦، سلێمانی
7. ئیدریس سیوەیلی، رەوتی ئیسالمیی سیاسی لە کوردستان، ل٨٣ ،٢٠٠٦، سلێمانی

8. https://www.youtube.com/watch?v=nI0PIllKYgg&t=128s
9. https://www.youtube.com/watch?v=dzEiYPss3no
1٠. ئیدریس سیوەیلی، رەوتی ئیسالمیی سیاسی لە کوردستان، ل٨٥ ،٢٠٠٦، سلێمانی

11. https://www.youtube.com/watch?v=dzEiYPss3no
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)پیدایش و گسترش(

در این مقطع زمانی جریانات و گروه ههایی که  در حلقۀ فکری اس��الم سیاس��ی 
میگنجند، توانس��ته اند مرزهای محلّی و منطقه ای را طی کنند و همزمان اندیشه  
و اعتقادات اس��المی را در فرم و ش��کلهای مختلف بازتولید کنند و به  مسائل روز 

جامعه های حتی غیرمسلمان نیز تبدیل شوند.
البته  جریان موسوم به  َسلَفی جهادی در عین حال که  یک جریان باال دست 
فکری در بین گروههای اسالمی نیست و حتی از لحاظ پایگاه  اجتماعی در جامعه  
مسلمانان از پایگاه  وسیعی برخوردار نیست، اما خصلت و نوع فّعالیت این جریان 
س��بب شده  اس��ت، که  جریان مذبور در بین حلقه  فاندامنتالیسم اسالمی جریان 

پررنگ و  وحشت آفرین برای کشورهای مسلمان و غیرمسلمان باشد.
افراد و گروههای وابس��ته  به  ای��ن جریان اس��المی، رادیکالترین اعتقادات و 
خوانش ها را از اسالم دارند و در عمل نیز سعی میکنند همان خوانش ها را پیاده  
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نمایند. 
تاریخ پیدایش این جریانات، بسی طوالنی است، این جریان رادیکال اسالمی 
در مقاطع  مختلف زمانی حضور داش��ته اند و در تاریخ اس��الم فراز و نشیبهایی به  
خود دیده اند و بر همین اس��اس برای بررسی ابعاد فکری آن و چگونگی پیدایش 
و ترویج این جریان در بین مس��لمانان و تأثیر تاریخی به  احزاب و جریان َس��لَفی 
جهادی کنونی الزم است که  حداقل به  تاریخ اسالم در هفت قرن گذشته  رجوعی 

مجدد داشته باشیم. 
البت��ه  پیروان جریان َس��لَفی جه��ادی نگاهی متف��اوت از آن چه  در باال ذکر 
ش��د به  خود دارند. آنها بر این باور نیس��تند که  برداش��ت و خوانش آنها از آیین 
اسالم خوانشی متفاوت است، بلکه  آنچنان که  خود ادعا می کنند خود را جریانی 
می پندارند که  "نمایندگی اسالم راستین" را بر عهده  دارد و در عین حال خود را 

مدافع حریم اسالم میدانند.
بحث در مورد جریان فکری َس��لَفی جهادی در تاریخ اسالم بخشی از تحقیق 
حاضر نیس��ت و خوانندگانی که  در پی بررس��ی این عنوان هستند، می توانند به  
آن دسته  از کتاب ها مراجعه  نمایند که  ارتباط فکری بین َسلَفی جهادیها و آیین 

اسالم را بررسی می کنند.
 این تحقیق معطوف به  بررس��ی چگونگی ش��کل گیری تش��کیالت و احزاب 
وابسته  به  جریانات َسلَفی جهادی در کوردستان ایران است، هرچند بی گمان این 
س��اختار و احزاب تحت تاثیر جریانات فکری این خوانش یا اندیشه  اسالمی بوده  
و هس��تند، اما در این نوشتار، در حاشیه  و در صورت نیاز به  مقوله  اندیشه  َسلَفی 
جهادی پرداخته  شده  و بیشتر تحقیق معطوف به  چگونگی و عوامل تاثیرگذار بر 

ساختار تشکیالتی َسلَفی جهادی در کوردستان ایران است.
 در عین اینکه  از لحاظ جغرافیایی این تحقیق، جغرافیای کوردس��تان ایران 
را مدنظر دارد، اما باتوجه  به  اینکه  ش��کل س��اختاری و حزبی َس��لَفی جهادیهای 
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کوردستان ایران، تحت تاثیر شبکه های جهادی و همچنین رویدادهای منطقه ای 
بوده  و هس��تند و پیش��ینه  جریانات َس��لَفی جهادی کوردس��تان ایران در واقع 
ش��اخه ای از یک جریان منطقه ای یا جهانی َسلَفی جهادی هستند، پس به ناچار 
باید در کنار بررسی حزبی َسلَفی جهادی در کوردستان ایران، رویدادهای مهم و 

تاثیرگذار جهانی را نیز مدنظر داشته  باشیم.
تأثیر رودیداها جهانی و منطقه ای بر جریانات اس��المی کوردس��تان ایران را 
صرف مس��ئله  تاثیرگذاری و کسب تجربه  در هر مقطع زمانی و وجود سازمان یا 

ل خاص آن مقطع ،میتوان به  سه  دوره زمانی تقسیم کرد. تشُکّ

مقطع اول: خیزش دوباره القاعده و آغاز حکومت امارت اسالمی افغانستان
بعد از لشکرکشی شوروی به  افغانستان برای حمایت از حکومت ژنرال نجیب اهلل  
در 197٨، جریانات اس��المی افغان مخالف این لشکرکش��ی بودند و در این میان 
آنها همزمان هم مبارزات خود را علیه  حکومت مرکزی ادامه  دادند و هم بر علیه  

نیروهای شوروی جنگیدند و اعالم " جهاد" نمودند.
مخالفت های نیروهای اس��المی _افغانی با لشکرکش��ی شوروی به  افغانستان 
"جه��اد " نامیده  ش��د و نیروهایی که  در این "جهاد" حضور داش��تند، گروههای 
اس��المی افغانس��تان و همچنین مس��لمانان باورمند به  جهاد از کشورهای دیگر 
بودند، گروههای اس��المی بعدها جنگ 1٠ س��اله  بین خود و ارتش ش��وروی را 

"جهاد افغانستان" نامیدند.
 در مدت این 1٠ س��ال، مس��لمانانی که  اعتقاد به  جهاد داشتند از کشورهای 
مختلف اس��المی به  افغانس��تان رفتند و در آن جنگ مشارکت کردند. گروههای 
اس��المی در جریان این 1٠ سال تجربه های زیادی کسب کردند و سعی نمودند، 

از این تجربه ها برای رشد و گسترش نیروهای رادیکال اسالمی استفاده  کنند. 
مهمترین دس��تاوردی که  این گروهها در جریان "جهاد افغانس��تان" کس��ب 
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کردند، تش��کیل و گس��ترش س��ازمان القاعده  بود، که  در ماه ه��ای پایانی جهاد 
افغانستان و با پیش��نهاد "عبداهلل  عزام فلسطینی" این سازمان توسط "اسامه  بن 

الدن" و تحت نام سازمان "القاعده  جهاد"  بنیان نهاده  شد.
تش��کیالت القاعده  در س��ال 19٨٨ که  ب��ه  عنوان س��الهای پایانی جهاد در 
افغانستان از آن یاد می شود، از طرف اسامه  بن الدن و با پیشنهاد عبداهلل  عزامی 
فلس��طینی  بنیان نهاده  ش��د، بن الدن در سرتاسر جهان ش��روع به  جمع آوری 

کمکهای مادی برای این گروه  کرد.
 آنها از طریق س��ازمان های خیریه  که  مدیریت آنها به  دست عبداهلل  عزام بود 
کمکهای مادی را جمع آوری می کردند، س��ازمان های تحت نظر عبداهلل  عزام هم 
در س��طح جهانی و هم در س��طح کشورهای اسالمی در تالش برای جمع آوری و 

ارسال کمکهای مالی به  گروههای جهادی بودند.
تالش��های متمادی بن الدن بعد از کس��ب کمکهای مادی ، تأسیس چندین 
مرکز آموزش��ی اّعم از مراکز آموزش نظامی و مراکز آموزشی برای ترویج خوانش 

القاعده  از اسالم برای اعضاء خود در افغانستان بودند.
 نیروهای آموزش دیده در افغانس��تان و تحت فرماندهی اس��امه  بن الدن، به  
بخش��ی از نیروهای مبارز علیه  حکومت این کش��ور و همچنین به  نیروی نظامی 
علیه  شوروی تبدیل شدند و در چندین عملیات هم شرکت نمودند، بدین ترتیب 

سازمان "القاعده  جهاد"  بنیان نهاده  شد.
 بعد از خروج نیروهای ش��وروی از افغانستان که  مسئله  "پایان جهاد" مطرح 
شد، در این مقطع بخش قابل توجهی از این نیروها به  کشورهای خود بازگشتند، 
و اسامه  بن الدن نیز به  عربستان سعودی بازگشت، بعد از جنگ اول خلیج فارس، 
روابط بن الدن با حکومت عربستان به  تنش کشیده  شد و او از این کشور گریخت 

و اول به  افغانستان و بعداً به  سودان رفت. 
در بررس��ی تاریخ القاعده  میتوان آغاز فّعالیت تا پایان جهاد در افغانس��تان را 
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مقطع اول شکل گیری القاعده  قلمداد نمود. از سرگیری فّعالیت های بن الدن در 
س��ودان را میتوان مقطع دوباره  پیدایش و رشد القاعده  یا خیزش دوباره  القاعده  
خوان��د در این مقطع زمانی فّعالیت های القاعده  بعد از تش��کیل دولت اس��المی 

طالبان در افغانستان به  رشد قابل توجه و برق آسایی میرسد.

عبداهلل  عزام فلس��طینی، از فّعالین َس��لَفی جهادی و یکی از بنیانگذاران القاعده  
اس��ت، عبداهلل  ع��زام، متول��د 1941 در منطقه  "جنین" فلس��طین اس��ت، وی 
تحصیالتی دینی خود را در دانش��گاههای س��وریه ، مصر و اردن به  پایان رسانده  

است.
 در آغاز دهه  ٨٠ قرن ٢٠ میالدی به  س��عودیه  میرود و در آنجا در دانش��گاه  
"ملک بن عبدالعزیز" به عنوان مدرس این دانشگاه  مشغول به  کار می شود. زندگی 
در عربستان زمینه  آشنایی او و بن الدن را فراهم می کند. او بعد از مدتی اقامت 
در عربس��تان، برای کمک به  جهاد افغانس��تان به  پاکستان میرود و در آنجا یک 
مرک��ز خیریه  برای پوش��ش کمک خود دای��ر می کند و همزمان ب��ا آن چندین 
مهمان سرا برای اسکان نیروهایی که  برای جهاد از کشورهای مختلف اسالمی به  

افغانستان میروند، خریداری می کند،.
فلسطینی سرانجام در نوامبر 19٨9 طی انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده  

به همراه دو پسرش کشته  می شود. 
چند سال بعد از پایان "جهاد افغانستان" و در مقطعی که  گروههای جهادی 
افغان توانس��ته  بودند که حکومت کمونیس��تهای افغانس��تان را س��اقط کنند و 
حکومتی جدید  تأس��یس نمایند، دومین دس��تاورد جهاد افغانس��تان از مدارس 
مذهبی پاکس��تان سر برآورد و این جریان خود را " جنبش طالبان" خواند و این 
جنبش در مدت زمان کوتاهی توانس��ت تمامی گروههای میانه رو اسالمی افغان 
را از صحنه رقابت خارج نماید چرا که گروههای میانه رو اس��المی پس از سقوط 
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حکومت کمونیستها در افغانستان به  جنگ داخلی پرداخته  بودند.
"گلبدین حکمتیار" و "برهان الدین ربانی"، دو نفر از سران گروههای جهادی 
افغان بودند که  به  دلیل عدم س��ازش در تقسیم قدرت و اختالف بر سر چگونگی 
اداره  کشور، در دهه  9٠ قرن بیستم میالدی افغانستان را به  جنگ داخلی کشاندند 
و این جنگ داخلی زمینه  پیداش و گس��ترش جنبش طالبان را فراهم کرده  بود، 

بعدها خود این افراد توانایی جلوگیری از رشد قارچی طالبان را نداشتند.

گلبدین حکمتیار، س��ال 1947 در والیت "کندوز" افغانس��تان متولد شد، سال 
1971 به  گروه  " جمعیت اس��المی افغانستان" پیوست، سال 197٥ از این گروه  
کناره گیری کرده  و خودش س��ازمانی تحت عنوان "حزب اسالمی افغانستان" را 
تشکیل داد، در این مدت با هر جریانی که  در افغانستان به  قدرت رسیده  است به  
جنگ برخواسته  پس از س��قوط رژیم کمونیست ها در افغانستان در سال 199٣ 
این حزب در انتخابات افغانس��تان مشارکت کرده  است و اما نتوانست رأی زیادی 
کس��ب کند و در برابر آن حزب "جمعیت اس��المی افغانس��تان" رأی آورد که  به  

حزب اصلی دولت و برنده  انتخابات تبدیل شده  بود.
 شکست "حزب اسالمی افغانستان" در انتخابات و عدم کسب نتیجه  مشخص 
در مذاکرات با "جمعیت اس��المی افغانس��تان"، سبب ش��د که  حکمتیار با دولت 

جدید که  خود را یک سیستم اسالمی می خواند، نیز به  جنگ برخیزد. 
جنگ با دولت های موجود در افغانستان از دولت تشکیل شده  توسط جمعیت 
اس��المی افغانس��تان تا طالبان و تا حکومت پس از طالبان ادامه  داش��ت و حزب 
اس��المی افغانس��تان فاصله  زمانی نزدیک به  ٢٠ سال را به  جنگ داخلی مشغول 
بود و سرانجام حکمتیار، در ٢٢ سپتامبر ٢٠1٦ طی امضاء قرارداد صلح با اشرف 

غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان به  جنگ داخلی پایان داد.
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بره��ان الدین ربان��ی، متولد 194٠ در والیت بدخش��ان افغانس��تان ب��ود. او از 
بنیانگذاران حزب "جمعیت اس��المی افغانس��تان" است، ربانی در مصر و دانشگاه  
االزهر این کش��ور تحصیل کرده  و در همان جا با اندیش��ه های اخوان المسلمین 
آشنا شده  است، بعد از سقوط حکومت کمونیستی در افغانستان در سال 199٣ 

در این کشور حکومت اسالمی را  بنیان نهاده  است.
 جمعیت اسالمی در انتخابات افغانستان در آن مقطع رأی باالیی کسب کرد 
و دولت را در اختیار گرفت، دولت ربانی سه  سال پس از تشکیل، به  دست گروه  
طالبان سقوط کرد، ربانی پس از سقوط دولتش جبهه  شمال را تشکیل داد و به  
جن��گ با طالبان پرداخت و این جبهه  تا حمله  آمریکا به  افغانس��تان ادامه  یافت، 
ربانی س��رانجام در ٢٠ س��پتامبر ٢٠11 در حالی که  ریاست شورای عالی آشتی 
در افغانستان را برعهده  داشت و مشغول مذاکره  بین حامد کرزای، رئیس جمهور 
وقت افغانس��تان و جنب��ش طالبان بود، در یک حمله  انتح��اری مورد هدف قرار 

گرفت و کشته  شد.
  جنبش طالبان در س��ال 199٦، "امارت اس��المی افغانستان" را تشکیل داد 
و مدتی پس از تش��کیل این امارت، س��ازمان َسلَفی جهادی القاعده ، فّعالیت های 

جدید خود را با مرکزیت افغانستان آغاز نمود. 
اعالم "امارت اس��المی در افغانس��تان" توس��ط جنبش طالبان و نیز تشکیل 
سازمان َس��لَفی جهادی "القاعده "، تأثیر فراوانی بر جریانات اسالم گرایی جهان و 

کوردستان داشت. 
بعد از اعالم امارت اس��المی در افغانستان توس��ط جنبش طالبان، اسامه  بن 
الدن طی اعالمیه ای از جوانان مس��لمان خواست برای دفاع از حکومت طالبان و 
نیز عضویت در گروه  القاعده ، به  این کش��ور روی آورند. در پاس��خ به  این اعالمیه  

عده  زیادی از جوانان به  افغانستان رفتند. 
در این راس��تا "وحید مژده " یکی از مس��ئولین رده  باالی وزارت امور خارجه  
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امارت اسالمی طالبان و محقق در زمینه  اسالم سیاسی در کتابش تحت عنوان " 
افغانس��تان و پنج سال حکومت طالبان" در مورد آنچه  "هجرت" جوانان مسلمان 
به  افغانستان می نامد، می گوید: 9٠% جوانان فدایی که  در این مقطع به  افغانستان 
آمدن و به  نیروهای القاعده  پیویستند از طریق مرزهای ایران خود را به  افغانستان 

رساندند.
جوانان فدایی که  از کش��ورهای مختلف اسالمی طی "هجرت" به  افغانستان 
روی آوردند، بیش��تر از مرزها و مناطق سنی نش��ین کردس��تان ایران وارد ایران 
می ش��دند و از سیس��تان و بلوچستان از ایران خارج ش��ده  و خود را به  پاکستان 

میرساندند و از آنجا خود را به  مراکز آموزشی القاعده  معرفی می کردند.
لهایی مانند "حماس"]1[،" توحید اسالمی"]٢[، جناح اصالح"]٣[   افرادی از تشُکّ
در جنبش اسالمی کوردستان عراق که  توسط مال کریکار اداره  می شد، "سپاه  دوم 
سوران"]4[ که  وابس��ته  به  حزب جنبش اسالمی کوردستان عراق بود و همچنین 
"نیروی ویژه "]٥[ حزب جنبش اس��المی و دهها نفر دیگر که  وابس��تگی سازمانی 
در کوردستان نداش��تند، اما به  اعتقادات َسلَفی جهادی گرایش پیدا کرده  بودند 
و به  اعالمیه  بن الدن "لبیک" گفته  بودند، از کوردستان عراق و ترکیه  در فاصله  
زمانی سالهای دهه  9٠ پیش از مسیر کوردستان ایران و دیگر مناطق سنی نشین 

ایران راهی افغانستان شدند.
در این میان و با ش��کل گیری گروههای َس��لَفی جهادی در کوردستان عراق 
منجر به آشنایی و الحاق جوانان و اهالی کوردستان ایران با این گروههای َسلَفی 
جهادی ش��د، که در جریان این آش��نایی و ارتباط گروههای َس��لَفی جهادی با 
امارت اسالمی در افغانس��تان، و همچنین حضور فیزیکی این گروهها در مناطق 
مرزی بین کوردس��تان ایران و عراق و تأمین مواد خوارکی این گروهها از طریق 
کوردستان ایران سبب آشنایی گروههای َسلَفی جهادی با مردم کوردستان ایران 

شد. 
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گ��روه  اول افراد رابط��ی بودند که  به  عنوان راه  بلد و مبادالت اقتصادی جهت 
تامین مواد خوراکی و همچنین دارو با این گروه  آش��نا شدند، این افراد در اوایل 
تنها ارتباط مالی با این گروهها داش��تند، اما پس از مدتی جذب ایدئولوژی گروه  

نیز می شدند.
دومین گروه  مردم محلّی بودند که  باورهای اسالمی داشتند و جهت آشنایی 
با جریان َسلَفی جهادی با این گروهها ارتباط برقرار کرده  بودند و پس از آشنایی 

جذب گروههای َسلَفی جهادی کوردستان عراق شدند.
این مقطع زمانی را باید مقطع آش��نایی کوردس��تان ایران با جریانات َسلَفی 
جهادی تلقی کرد و همچنان که  اش��اره  هم شد، به  دلیل اینکه  مردم کوردستان 
ای��ران و عراق به یک زبان صحبت می کنند، تقریباً آش��نایی از طریق گروههای 
َس��لَفی جهادی فّعال در کوردس��تان عراق بود و آنها آثار و نوش��ته های خود را 
ب��ا زبان کوردی پخش می کردند، پس در عمل کس��انی از کوردس��تان ایران که  
خواهان آش��نایی با جریان َس��لَفی جه��ادی بودند، الزم نبود زب��ان عربی را یاد 

بگیرند، بلکه  از طریق زبان مادری خود می توانستند با آن جریان آشنا شوند.

مقطع دوم: تشکیل ُجنداالسالم و شکل گیری امارت اسالمی بیاره
همزم��ان با حمله  انتح��اری 11 س��پتامبر ٢٠٠1 به  آمریکا، در کوردس��تان در 
روستای بیاره  که  روستایی است نزدیک به  حلبچه و در ٥ کلیومتری مرز ایران و 
عراق قرار دارد، گروه  ُجنداالسالم و امارت اسالمی این گروه  دایر شد، این امارت، 

"امارت اسالمی بیاره " خوانده  می شد.
اغراق نیس��ت اگر ادعا شود که  ُجنداالسالم بیشترین تاثیر را از جریانات 11 
س��پتامبر پذیرفته  بود به نحوی که از حیث فکری و تش��کیالتی تابع و مش��ابهه  
القاعده  و از لحاظ ارتباطی بین س��ران این گروه  و س��ران القاعده  در افغانستان، 
س��وای از راهنمایی های تش��کیالتی القاع��ده  و تعّدد هم��کاری و تنوع در یاری 
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رساندن به این گروه بود.

از ُجنداالسالم تا انصاراالسالم
 در فصل اول در مورد تاریخ جنبش اس��المی کوردستان عراق، به  اختصار بحث 
ش��د. این جنبش در فاصله  زمانی دهه  9٠، قرن گذش��ته ، چندین گروه  و جناح 
را در درون خ��ود جمع ک��رده  بود که  این گروهها هر چند در ظاهر عضو جنبش 
محس��وب بودند، اما در واقع هر کدام خوانش سیاس��ی و دینی مختص به  خود 
داش��ته  و اعضای آنها بیش��تر به  عنوان افرادی که  به  گروه  مختص به  خود اعتقاد 
دارند رفتار میکردند و کمتر تابع دس��تورات جنبش اس��المی بودند در این بین 
از ائتالف س��ه  گروه  حماس ، توحید اس��المی  و سپاه  دوم سوران حزبی جدید با 
رهبریت "وریا ره ش" با اس��م سازمانی ابوعبداهلل  شافعی شکل گرفت و این حزب 

ُجنداالسالم خوانده  شد و در سپتامبر ٢٠٠1 تشکیل شد.
پ��س از تش��کیل ُجنداالس��الم رویدادهای زی��ادی از جمله  س��قوط امارت 
اس��المی افغانس��تان رویداد، این اتفاقات سبب شد که گروههای اسالمی موجود 
در کوردس��تان عراق به  نوعی اتحاد روی آورند و همین مس��ئله  س��بب ش��د که  
ُجنداالس��الم ت��الش کند با جریان��ی دیگر که  جناح اصالح در جنبش اس��المی 
کوردس��تان عراق خوانده  می ش��ود ائتالف کند، این تالش آنق��در جدی بود که  
ُجنداالس��الم آماده  شد در صورت ائتالف ریاس��ت جریان جدید را به  این جناح 

واگذار کند.
 به  همین دلیل در ماه  دس��امبر ٢٠٠1 ُجنداالسالم به  ائتالف با جناح اصالح 
رسید و سازمانی جدید تحت عنوان "انصاراالسالم" به  ریاست مال کریکار تشکیل 

دادند.
نجم الدین فرج احمد که اس��م س��ازمانی او "مال کریکار" اس��ت،  در تاریخ 7 
جوالی 19٥٦ در سلیمانیه  متولد شده  است، مال کریکار در دهه  ٨٠ و در دوران 
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جهاد افغانستان در پیشاور پاکستان تحصیل کرده  است و از افرادی است که  هم 
از لحاظ س��ازمانی و هم از لحاظ فکری تحت تاثیر گروههای اس��المی پاکستان 

است.
 وی فّعالیت های سیاس��ی خود را تقریبا در سال 1994 آغاز کرده  است و در 
همان مقطع تالش خود برای تش��کیل یک گروه  اس��المی انجام داد، اما در عمل 
به  نتیجه  ملموس��ی نرسید . نجم الدین فرج در حال حاضر )آگوست ٢٠17 ( در 

نروژ زندگی می کند.
یکی از نقاط مش��ترک این گروهها که  ائتالف انصاراالس��الم را تش��کیل داده  
بودند، مس��ئله  اعتقاد به  جهاد علیه  حکومت اقلیم کوردستان بود، این موضوع بر 
آینده  سیاسی این جریان پس از سقوط امارت اسالمی بیاره  تاثیر فراوانی داشت، 
پس از تشکیل س��ازمان انصاراالسالم با رهبریت نجم الدین فرج، این سازمان در 

روستای بیاره  اعالم امارت اسالمی کرد.

بیاره در کجا قرار گرفته است؟
روس��تای بیاره در کوردستان عراق واقع شده اس��ت، این روستا در ٥ کیلومتری 
مرز شوشمه کوردس��تان ایران قرار گرفته است، تاریخ این روستا تقریبا به 7٢7 
قبل از میالد باز میگردد و اس��م آن از کلمه  "بیه ر" گرفته  شده  است که  بیه ر در 
زبان کوردی به  معنای مجموعه  جوی بار اس��ت، مشخص است که  این اسم اشاره  

به  سرچشمه های فراوانی دارد که  در این منطقه  بوده  و هستند. 
البت��ه  جمعی از محققین تاریخی اس��م بی��اره  را به  "بی��ه ر"، خداوند آب باز 
می گردانند. مس��احت این روس��تا 9 کلیومتر مربع اس��ت و در شمال شرق شهر 
حلبچه و ش��رق سلیمانیه  واقع شده  است و در شرق این روستا بخش تویله  و در 
غ��رب آن بخش خورمال قرار دارد، در حال حاضر نزدیک)٢٠17( ٢٥٠٠ نفر در 

این روستا زندگی می کنند و این روستا از ٥ محله  تشکیل شده  است.
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منبع درآمد اصلی مردم این روس��تا کش��اورزی و باغداری اس��ت و محصول 
گردو و انگور از مهمترین تولیدات کش��اوزی این منطقه  اس��ت. روس��تای بیاره  
توس��ط حکومت عراق چهار بار در س��الهای 19٨٨،19٨1،197٨ و ٢٠٠٣ کاماًل 
تخریب ش��ده  و اهالی آن به  دیگر مناطق منتقل ش��ده اند. این روس��تا از لحاظ 

طبیعت نیز جذابیت های بیشماری دارد.

ساختار و بخشی از رهبری انصاراالسالم
سازمان از ساختاری بدین فرم برخوردار بود:

امیر: امیر س��ازمان نقش رهبری و فرد اول س��ازمان را بر عهده  داش��ت، در 
س��ازمان ُجنداالسالم امیر سازمان ابوعبداهلل  شافعی بود، که  پس از تشکیل انصار 

این رهبری به  مال کریکار رسید.
هیئت شرعی: پس از امیر باالترین ارگان تصمیم گیرنده این سازمان محسوب 
می ش��ود، در واقع نقش هئیت بررس��ی مسائل سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی از دیدگاه  اسالم است و هیئت مسیر ایدئولوژی سازمان را تعیین میکرد، 

مسئولیت آن را فردی به  اسم ابو وائل بر عهده  داشت.
اعضاء رهبری سازمان انصار عبارت بودند از: 

نجم الدی��ن فرج احمد)مال کریکار(، وریا ره ش )ابوعبداهلل  ش��افعی(، ابراهیم 
عبدالکری��م )عمر بازیانی(، ابوعبدالرحمان فلس��طینی ش��امی، اب��و وائل، ایوب 
افغانی)مس��ئولیت ش��اخه  نظامی و امنیتی انصار را بر عهده  داشت(، محمد امین 
خلیفانی) مس��ئول اداره  مسائل اجتماعی بود( محمد حسن و حاجی عبدالحمید 

هولیری)حاجی مصطفی بغدادی(.
 از دیگر افرادی که  از افراد برجسته  این گروه  در کارهای نظامی علی الخصوص 
آموزش نظامی محس��وب می شدند، میتوان آس��و هولیری، مسئول بخش نظامی 
انصاراالسالم و علی ولی هولیری )ابودردآ( مسئول آموزش نظامی انصاراالسالم را 
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نام برد، علی ولی از افرادی بود که  در کمپ های س��ازمان القاعده  در سال 199٨ 
دوره  آموزش نظامی دیده  بود.

شاخه  نظامی انصار از ٥ کتیبه  یا گردان تشکیل شده  است:
کتائب عبارتند از:

1: کتیبه  فتح: این کتیبه  از اعضای س��ابق گروه  حماس تش��کیل شده  بود و 
مس��ئولیت آن را »هیمن بانی ش��ارانی« برعهده  داشت کتیبه  فتح مانند سازمانی 
مس��تقل عمل می کرد و از لحاظ نظامی از قدرت زیادی برخوردار بود و بس��یار 
رادیکال عمل می نمود. این کتیبه  حتی مس��ئول فقهی مختص به  خود داشت و 

»عمر بازیانی« این مسئولیت را بر عهده  گرفته  بود.
٢: کتیبه  بدر: مس��ئولیت آن را فردی به  اس��م عبداهلل  خلیفانی از روستاهای 
اطراف ش��هر دیانا در کوردس��تان عراق برعهده  داش��ت. خلیفانی، متولد 19٦٥ 
روس��تا خلیفان بود، او از فرماندهان درگیریهایی بود که  به  درگیری "ته په  کوره " 

و "گرده  دروزنه " شناخته  شده اند. 
٣: کتیب��ه  القص��اء: از کورده��ای ایران و اعراب عراقی تش��کیل ش��ده  بود و 
مس��ئولیت آن را فردی به  نام »ابو تلحی عراقی« که  اصالتاً اهل موصل عراق بود 
برعهده  داش��ت در اداره  این کتیبه » ابورحمان فلس��طینی« نیز حضور داش��ت و 
این کتیبه  در محلی به  اس��م پادگان "سالم" که  از مراکز نظامی دوران صدام بود 

اسکان داده  شده  بودند.
4: کتیب��ه  صالح الدی��ن: که مس��ئولیت آن را فردی به  نام » محمد رش��ید« 
برعهده  داش��ت، او س��ال ٢٠٠٣ پس از س��قوط صدام در موصل توس��ط یکی از 

نفوذیهای سازمان های امنیتی اقلیم کوردستان ترور شد.
٥: کتیبه  نصر: مسئولیت آن را »سلمان هولیری« بر عهده  داشت. 

جدا از بخش نظامی س��ازمان انصاراالس��الم از بخش های دیگر تحت عنوان 
"اداره " برخوردار بود، اداره های سازمان بدین شکل بودند:
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1: اداره  رسانه 
٢: اداره  اجتماعی

٣: اداره  امنیت
4: اداره  مالی

٥: اداره  روابط خارجی
٦: اداره  آم��وزش نظام��ی این اداره  تحت نظر هئیت نظامی اداره  می ش��ود و 

بخشی از آن محسوب می شود.
7: آموزش شرعی و فقهی

٨: اداره  شهرداری و جاده ها
همچن��ان ک��ه  می بیند علیرغ��م اینکه  حض��ور کوردهای ایران در س��ازمان 
انصاراالس��الم هم گس��ترده  و هم موثر بود، هیچکدام از این افراد به  رهبری این 

سازمان نرسیده  بودند.
در ای��ن مقطع زمانی طرفداران َس��لَفی جهادی در کوردس��تان ایران باتوجه  
به  اینکه  از لحاظ تش��کیالتی تابع گروههای َس��لَفی جهادی در کوردستان عراق 
بودند، تاثیر زیادی از جریانات جهانی و حتی س��قوط امارت اس��المی طالبان در 
افغانس��تان گرفتند، آنها در پی سقوط طالبان بسیار ناامید شده  بودند، اما پس از 
اعالم امارت اسالمی بیاره  بسیار امیدوار شده  و این امیدواری نیز تاثیر بسزایی بر 

فّعالیت های تبلیغی آنها داشت.
افراد َسلَفی جهادی در کوردستان ایران در مدت کوتاهی با این امارت تماس 

گرفتند و تالش نمودند که  با آنها همکاری های الزم را داشته  باشند. 
همکاری با امارت اسالمی بیاره  از دو طریق بود:

یک: از طریق افراد و کسانی که  قباًل از راه  کوردستان ایران به  افغانستان سفر 
کرده  بودند.

دو: از طریق اعضا "جنبش اس��المی کوردس��تان ایران" تعدادی از اعضا این 
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گروه  که  در آن مقطع زمانی تنها گروه  اسالمی در کوردستان ایران بود که  تجربه  
فّعالیت نظامی داش��ت، بعد از اعالم امارت اس��المی بیاره  به  آنجا رفتند، و بدون 
اینکه  با گروه  انصاراالس��الم بیعت کند، در دوره های آموزش��ی این گروه  شرکت 
نموده  و بعدها این افراد در قالب یک واحد نظامی س��ازماندهی شدند و به  عنوان 
بخش��ی از سازمان انصار االسالم فّعالیت خود را آغاز کردند، آنها در مکانی به  نام 

"پادگان سید سالم" اسکان داده  شدند.
اعضای گروه  جنبش اسالمی کوردستان ایران کارایی زیادی در امارت اسالمی 
بیاره  داش��تند، اما در عمل از حضور در رهبری این سازمان و امارت محروم شده  
بودند، این گروه  تا بهار ٢٠٠٣ و حمله  آمریکا به  امارت اس��المی بیاره  در مناطق 
تحت حکومت این امارت حضور داشتند، و در جریان حمله  آمریکا به  امارت بیاره  

چند نفر از آنها نیز کشته  شد.
 حضور َس��لَفی جهادیهای کورس��تان ایران در امارت بیاره  جدیدترین تجربه  
َس��لَفی جهادیهای کوردس��تان ایران بود، این تجربه  از لح��اظ نظامی از اهمیت 
خاصی برخوردار بود. کوردهای کوردستان ایران در» کتیبه  االقصا«ء سازماندهی 
ش��ده  بودند، البته  این حضور، تاثیر فراوانی بر گس��ترش افکار َسلَفی جهادی در 

کوردستان ایران نیز داشت.
در م��دت حضور در امارت بی��اره ، آنها جدا از اینکه  ب��ا اصول و قواعد جنگ 
چریکی و فّعالیت های نظامی آشنا شدند، از طریق این امارت با شبکه ای از افراد 

جهادی در دیگر کشورهای اسالمی آشنایی پیدا کردند.
در مدتی که  انصاراالسالم، امارت اسالمی بیاره  را در دست داشت، این سازمان 
بیشتر نیازهای خویش از جمله  نیاز خوراکی، دارو، پوشاک و ... را از طریق ایران 
و کوردس��تان ایران تامین میکرد، به  همین دلیل َس��لَفی جهادیهای کوردستان 
ایران نقش مهمی را برای این امارت بازی میکردند، جدا از این مسئله  آنها نقش 
راهنمایی پناهندگان َس��لَفی جهادی "عرب_ افغان " را نیز بر عهده گرفته  بودند، 
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این افراد از افغانس��تان راهی بیاره  می ش��دند، در واقع امارت بیاره  پس از سقوط 
امارت اسالمی طالبان، به  مأمنی برای َسلَفی جهادیها تبدیل شده  بود. 

"ابومصعب زرقاوی" یکی از این افراد عرب_افغان بود، او بعد از س��قوط امارت 
اسالمی طالبان به  ایران آمد و برای مدتی به  کمک افراد َسلَفی جهادی کوردستان 
ایران در ایران زندگی کرد و سپس به  کمک همان افراد، خود را به  امارت اسالمی 

بیاره  رساند.

احم��د فاضل انزال الخاللیه ، مش��هور به  ابومصعب زرق��اوی، در تاریخ ٢٠ اکتبر 
19٦٦ در ش��هر زرقاء در کش��ور اردن متولد شده  است، در زندان اردن با اندیشه  
َس��لَفی جهادی آشنا می شود و بعد از آزادی به  یکی از طرفداران "شیخ ابومحمد 
مقدس��ی" تبدیل می شود، در اواخر "جهاد افغانستان" به  این کشور سفر می کند 
و در آنج��ا در جهاد افغانس��تان مش��ارکت می کند، پس از پای��ان جهاد به  اردن 
برمی گردد و در آنجا دس��تگیر می ش��ود و پس از تشکیل امارت اسالمی طالبان، 
زرقاوی دوباره  به  افغانس��تان برمی گردد، او در آن مقطع در اس��تان هرات که  در 
جوار ایران قرار گرفته  اس��ت، گروه  "َس��لَفی جهادی "توحید و جهاد" را تشکیل 
می ده��د، این گروه  از لحاظ تش��کیالتی تابع القاعده  نب��ود، و ارتباطی با القاعده  
نداشت، اما با گروه  طالبان رابطه  بسیار خوبی داشت و به  آنها کمک می کرد، این 

گروه  تا پایان امارت اسالمی طالبان مستقل از القاعده  عمل کرد.
 زرقاوی بعد از س��قوط طالبان و در زمستان ٢٠٠٢ خود را به  امارت اسالمی 
بیاره  رس��اند و با کمک انصاراالس��الم به  بغداد رفت و پس از س��قوط رژیم صدام 

حسین، به  یکی از چهره های َسلَفی جهادی در عراق تبدیل شد.
 او سال ٢٠٠4 با امیر القاعده  اسامه  بن الدن بیعت کرد، رزقاوی یک گروگان 
آمریکای��ی را در برابر دوربین آژانس خبری اعماق س��ر برید، این ویدئو توس��ط 
خبرگزاری اعماق پخش ش��د، او در 7 ژوئیه  ٢٠٠٦ توس��ط آتش هلی کوپترهای 
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نظامی در نزدیکی شهر بعقوبه  عراق همراه  "ابو حمزه  مهاجر" مشهور به  "ابو ایوب 
المصری" کشته  شد.

 زرقاوی از سران رادیکال َسلَفی جهادی محسوب می شد، او به  متد مخالفت با 
مخالفین از طریق کش��تار مخوف آنها اعتقاد داش��ت و این رفتار را در برابر شیعه ها 
انجام می داد، زرقاوی در بین طرفداران خود به  "امیر الذباحین" شناخته  شده  است. 

همان متد بعدها توسط داعش برای ایجاد خوف در دل مخالفین بکار گرفته  شد.
جدا از مس��ئله  تاثیر فکری و تشکیالتی که  امارات اسالمی بیاره  بر کوردهای 
سنی مذهب و افراد وابسته  به  گروههای َسلَفی جهادی داشته ، به  دلیل اینکه  این 
امارت تقریباً در محاصره  بود و تنها راه  تامین نیازهایش از طریق ایران بود حضور 

این امارت برای مردم این منطقه  به  منبع درآمدی تبدیل شده  بود.
من ]نویس��نده  این تحقیق [ دو ماه  قبل از س��قوط امارت اس��المی بیاره  به  
روستای "گه وره  دێ")gewrede( در هورامانات سفر کردم، این روستا در نزدیکی 
ام��ارت مذکور قرار گرفته  بود، اهالی روس��تا منکر ارتباط فکری و تش��کیالتی با 
ام��ارت بودن��د، اما ادعا می کردند که  حضور آنها در منطقه  زمینه  کس��ب و کار و 
منبع درآمد خوبی را فراهم کرده  اس��ت. آنها می گفتند که  بازرگانان مواد غذایی 

و افرادی که  کرایه  کشی می کنند، پول خوبی به  جیب زده اند.
فکر میکنم بهتر اس��ت که  حرف های یکی از کرایه کش ها را برای نمونه  نقل 
کن��م: "اعرابی که  می آمدن پول زیادی به  همراه  داش��تند، آنها همیش��ه  مجبور 
بودند، که  پول خود را در ماش��ین مخفی کنند، ما اوایل با آنها س��ر قیمت کرایه  
بحث می کردیم، اما بعدها متوجه  ش��دیم که  س��ر قیمت الزم نیست بحث کنیم، 

چون همیشه  چند برابر بیشتر از آنچه  ما انتظار داشتیم به  ما می دادند".

مقطع سوم: سقوط امارت بیاره و »هجرت«
در بهار ٢٠٠٣ همزمان نیروهای پیشمرگه  اتحادیه  میهنی کوردستان از زمین و 
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ارتش آمریکا از آس��مان به  امارت اسالمی بیاره  حمله  کردند، روستای بیاره  برای 
بار پنجم در طی دو دهه ، مورد حمله واقع شده  و به  ویرانه  تبدیل شد.

 طی این حمله  امارت اسالمی بیاره  سقوط کرد، همچنان که  قباًل اشاره  شد، 
امارت اسالمی بیاره  در یک منطقه  به  مساحت 9 کیلومتر مربع تشکیل شده  بود 

که  این منطقه  جز به  ایران هیچ راه دیگری نداشت و کاماًل در محاصره  بود.
 اف��رادی که  در جریان حمله  جان س��الم بدر بردن��د، از آنجا فرار کردند و به  
کوردس��تان ایران آمدند، نکته  مهم این رویداد این بود که  بعد از س��قوط امارت 
اس��المی بیاره ، جمهوری اس��المی مرزهای خود را به  روی افراد بازمانده  آنها باز 

کرد و از ورود آنها به  کوردستان ایران جلوگیری نکرد.
در این مقطع نیز َس��لَفی  جهادیهای کوردس��تان ای��ران و اعضای گروههای 
اس��المی کوردس��تان ایران نقش مهمی را بازی کردند، آنه��ا این افراد را در مرز 

تحویل گرفتند و آنها را به  مکان خاصی انتقال می دادند.
 مشخص بود که  این مکان ها از قبل آماده  شده  است، جمعی از آنها که  تعداد 
انگشت ش��ماری بودند به  شهرهای استان کرمانش��اه  انتقال داده  شدند و بخش 
اعظم آنها به  ش��هر مریوان و بخش کانی دینار در این شهرس��تان منتقل شدند، 
مکانی که  کودکان و زنان را به  آنجا انتقال داده  بودند، مس��تقل از مکانی بود که  

مردان به  آن منتقل می شدند.
 در بی��ن افراد بازمانده  که  به  ایران آمده  بودند. کس��انی همچون "ابو عبداهلل  

شافعی" نیز وجود داشت.

ابوعبداهلل  ش��افعی، اسم واقعی او "وریا" اس��ت، وی متولد شهر اربیل می باشد و 
پیشتر او را "وریا ره ش" می خواندند، قبل از تشکیل ُجنداالسالم، عضو سپاه  دوم 
سوران بود، بعد از تشکیل این گروه  به  عنوان امیر ُجنداالسالم انتخاب شد و پس 
از اتحاد جند االس��الم با جریان اصالح و تشکیل انصار االسالم، وی جای خود را 
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به  مال کریکار داد، بعد از سفر کریکار به  خارج از عراق در نیمه  دوم سال ٢٠٠٢، 
ابوعبداهلل  مس��ئولیت امارت اسالمی بیاره  را بر عهده  گرفت، پس از سقوط امارت 
وی نقش مهمی در بازس��ازی تشکیالت س��ازمان انصار االسالم بازی کرد، او در 
این مقطع هم اسم سازمان انصار االسالم را تغییر داد و هم اسم مستعار خود را، 
وی سرانجام در بهار ٢٠1٠ توسط سازمان های امنیتی اقلیم کوردستان در شهر 

کالر دستگیر شد و حال در زندان بسر می برد.
در مدت انتقال این افراد از کوردستان عراق به  کوردستان ایران یکی از اهالی 

شهر مریوان چگونگی انتقال آنها را برای من ]نویسنده [ تعریف کرد. 
او می گفت یک اتومبیل تویوتا داشته  و در هر شب چهار دفعه  از مرز این افراد 
را س��وار و به  ش��هر انتقال داده  اس��ت، وی در ادامه  ادعا کرد: "دولت ایران در روز 
اجازه  انتقال آنها را نمی داد و الزامی بود، که  انتقال تنها در شب باید انجام می شد".

در مورد تعداد افرادی که  با ماش��ین این انتقال را انجام می دادند او ادعا کرد 
که  نمی تواند به  عدد خاصی اش��اره  کند، ولی تعداد ماش��ین ها زیاد بود در مورد 
ملّیت کس��انی ک��ه  انتقال داده  وی گفت: "کورد بودند تع��دادی از آنها هم عرب 

بودند و دو دفعه  زن و کودکان را سوار کرده ام".
وی ادعا نمود که  س��ازمان "مکتب قرآن کوردس��تان" که  ریاست آن را "مال 
حس��ن امینی" ب��ر عهده  دارد، در ای��ن انتقال کمک های فراوانی را به  س��ازمان 

انصاراالسالم کردند.

مکتب قرآن نام س��ازمانی اس��ت که  از پیروان س��نی مذهب تشکیل شده  است، 
این س��ازمان در س��ال 1٣٥٦ بصورت زیر زمینی تشکیل ش��ده  و بعد از انقالب 
1٣٥7 در ایران اعالم موجودیت کرده  است، احمد مفتی زاده  بنیان گذار سازمان 
مذکور بود. مفتی زاده  در س��ال 1٣٦1 توس��ط جمهوری اسالمی دستگیر شد و 
سال 1٣71 از زندان آزاد شد و چند ماه  پس از آزادی در ٢٠ بهمن 1٣71 فوت 
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کرد. مکتب قرآن پس از فوت مفتی زاده  انش��عاب کرد، در حال حاضر دو گروه " 
مکتب قرآن کوردستان" که  رهبریت آن را حسن امینی بر عهده  دارد و "شورای 
مکتب قرآن" که  به  صورت ش��ورایی اداره  می ش��ود، در کوردستان ایران فّعالیت 
دارند، جریانی که  در کمک رس��انی به  انصار االس��الم نقش داشته  است، مکتب 

قرآن کوردستان بود.
ارگان های امنیتی جمهوری اس��المی در اوایل واکنش خاصی در برابر انتقال 
بازماندگان س��ازمان انصار االسالم نشان ندادند، اما پس از مدتی اعضا ارشد این 
گروه  را دس��تگیر کرد، "ابوعبداهلل  ش��افعی"، "هیمن بابیشاری" و "عمر بازیانی"، 
از اولین کس��انی بودند، که  از طرف ارگان های امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر 

شدند، این افراد پس از پایان تحقیقات و بازجویی آزاد شدند.

حس��ین سلیم با اسم س��ازمانی )هیمن بانی شارانی(، او متولد 19٦9 در روستای 
به  اس��م »بانی شاران« از توابع سلیمانیه  کوردستان عراق است، هیمن در امارت 
اسالمی بیاره  به  عنوان امیر گردان فتح شناخته  شده  بود، این گردان رادیکال ترین 

جریان َسلَفی اسالمی در سازمان انصاراالسالم بود.
 کتیب��ه  فتح در هنگامی ک��ه  هیمن در ایران در زندان بود، با فرماندهی عمر 
بازیانی از انصاراالس��الم جدا شد و بعد از آزادی، هیمن نیز انشعاب را تایید کرد، 
به  آنها پیویس��ت و کتیبه  فتح بعد از تشکیل با سازمان توحید و جهاد که  توسط 
ابومصعب زرقاوی تشکیل شده  بود بیعت کرد، هیمن سال ٢٠٠4 در شهر فلوجه  

کشته  شد، خانواده  هیمن سال ها پس از مرگش در سنندج زندگی می کردند.

ابراهیم عبدالکریم با اس��م سازمانی عمر بازیانی، متولد 1971 در کرکوک است، 
خانواده  او تا سال 1991 در این شهر زندگی میکردند.

 اما بعد از این سال خانواده  وی از کرکوک اخراج شده  و در بازیان که  از توابع 
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س��لیمانیه  است زندگی کرده اند، اسم شناسنامه ی او ابراهیم است و عمر بازیانی 
نام س��ازمانی او اس��ت. بازیانی از لحاظ رفتاری فردی خشن است، او عضو گروه  
حماس )کوردس��تان عراق( بود و که  پس از کش��ته  شدن حسن سوفی به  عنوان 
امیر این س��ازمان نیز انتخاب ش��د، بازیانی رابط بین گروه  حماس و القاعده  بود، 
وی در سازمان انصار و در کتیبه  فتح بعنوان راهنمای فقهی اعضا کتیبه  شناخته  
می شود، بازیانی پس از بیعت با ابومصعب زرقاوی به  عنوان مسئول فقهی سازمان 
توحی��د و جهاد ع��راق انتخاب ش��د، بازیانی هم اکنون در عراق در زندان بس��ر 

می برد. پدر عمر بازیانی از افسران دون پایه  ارتش بعث بود.
افراد وابسته  به  سازمان انصاراالسالم بیشتر از چند ماه  در کوردستان ایران و 
ایران ماندگار نشدند و بعد از گذر چند ماه ، بیشینه مسئولین و اعضاء این حزب 
به  عراق برگش��تند، پس از بازگش��ت به  جغرافیای عراق از نو تشکیالت سازمانی 
خود را بازس��ازی کردند، رهبر خود را تغییر داده  و حتی اسم جدیدی برای خود 
انتخاب نمودند و این دفعه  اسم "انصار السنه " را برای خود انتخاب کردند، اولین 
فّعالیتی که  بعد از این تغییرات انجام دادند، دو انفجار همزمان انتحاری در مرکز 
حزب اتحادیه  میهنی کوردستان عراق و پارت دمکرات کوردستان عراق در اربیل 
در 1 فوریه  ٢٠٠4 بود، طی این انفجار 1٠1 نفر کشته  و ٢4٦ نفر زخمی شدند، 
که  در بین کشته  شدگان افرادی مانند سامی عبدالرحمان که  دبیرکل وقت پارت 

دمکرات کوردستان عراق نیز بود وجود داشت.
"هجرت" چند ماهه گروه  انصاراالس��الم به  کوردس��تان ایران از دو دیدگاه  از 
اهمیت برخوردار بود: اول اینکه  حضور چند ماهه این گروه  در کوردس��تان ایران 
زم��ان الزم را برای ای��ن گروه  فراهم کرد، تا از لحاظ تش��کیالتی بتوانند خود را 
بازس��ازی کنند و از ضربه ای که  در بهار ٢٠٠٣ با حمله  نیروهای کورد و آمریکا 

به  آنها شد نجات پیدا کنند.
دلیل دوم اهمیت این حضور ،مسئله  ایجاد ارتباط این سازمان با افراد َسلَفی 
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جهادی در کوردس��تان ایران است، این سازمان طی این مدت توانست کانالهای 
ارتباطی را با افراد َس��لَفی جهادی ایجاد کند و همین مس��ئله  سبب شد که  افراد 
َسلَفی جهادی کوردستان ایران بیشتر تحت هژمونی فکری سازمان انصاراالسالم 

یا انصار السنه  قرار گرفتند.
 بعد از این "هجرت" بود، که  تبلیغات برای سازمان های َسلَفی جهادی فرمی 
جدید به  خود گرفت و در این میان س��نگ بنای چندین گروه  َسلَفی جهادی در 
کوردس��تان ایران گذاشته  شد، تبلیغات و سازماندهی هایی که  در این مقطع آغاز 
شد، موضوعی نبود که  از چشم سازمان های امنیتی جمهور اسالمی پنهان باشد، 

اما این سازمان ها هیچ واکنشی به  این موضوع و فّعالیت ها نشان ندادند. 
عدم واکنش به  س��ازماندهی افراد َسلَفی جهادی در کوردستان ایران از طرف 
سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی این موضوع را مطرح کرد که  سازمان های 
امنیتی جمهوری اس��المی، مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم، میخواهند سازمان های 
َس��لَفی جهادی ای که  در کوردستان ایران شروع به  رشد و گسترش کرده  بودند 

را، در راستای اهداف منطقه ای و داخلی خود بکار گیرند.
س��ه  مقطع زمانی که  در این فصل از آنها بحث به  میان آمد را بدین ش��کل 
نیز میتوان آن را دس��ته  بندی کرد: گروههای َسلَفی جهادی در کوردستان ایران، 
از جریان��ات َس��لَفی جهادی در افغانس��تان الهام گرفته ان��د و از طریق جریانات 
َس��لَفی جهادی فّعال در کوردس��تان عراق با این جریان آشنا شده اند و از طریق 
س��ازمان های َس��لَفی جهادی در کوردس��تان عراق کس��ب تجربه  نموده  و حتی 

سازماندهی شده اند.

پی نوشت:

افراد متعرض حزب "جنبش اسالمی کوردستان عراق"  از  1. گروە حماس مجموعەای 
بودند این افراد رادیکال بە قرارداد صلح بین اتحادیە میهنی و جنبش اسالمی معترض 
بودند و از این حزب کنارگیری کردند این قرارداد بە قرارداد تهران موسوم است، فرد اول 
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این گروە شخصی بە اسم "حسن سوفی" بود، او مدتی پس از انشعابش از حزب جنبش 
اسالمی در حلبجە توسط فرد ناشناسی ترور شد، در مقطعی زمانی کە حسن سوفی ترور 
شد، جنبش اسالمی ادارە حلبجە را در دست داشت، جنبش اسالمی قبل از کشتە شدن 
حسن سوفی از این گروە خواستە بود، کە مناطق تحت کنترل جنبش اسالمی کوردستان 
ابراهیم کرکوکی  بە اسم  از کشتە شدن حسن سوفی فردی  عراق را ترک کنند، پس 
مسئولیت این گروە را بر عهدە گرفت، وی در بین گروە عمر بازیانی خواندە میشود، عمر 
بازیانی در سال 1٩٩٨ بە افغانستان سفر کرد و در آنجا با مسئولین القاعدە دیدار کرد، 
حماس مدتی پس از تشکیل با گروە توحید متحد شد و تحت نام "توحید اسالمی" بە 
فّعالیتهای خود ادامە دادند و گروە توحید اسالمی نیز در سپتامبر ٢٠٠1 با گروە "سپاە 

دوم سوران" متحد شدند و گروە " جندالسالم را تشکیل دادند. 
٢. گروە توحید، نیز از جنبش اسالمی کوردستان عراق منشعب شد، این گروە نیز منتقد 
قرارداد تهران بودند، اما آنها اعالم کردند کە اسلحە و فّعالیتهای خود را کنار گذاشتە 
آنجا  اهل  بە شهرهایی کە  آنها  اعالمیە  راستایی هیمن  برمیگردند، در  و زندگی عادی 
بودند، بازگشتند. اکثریت افراد گروە توحید از اهالی اربیل و مناطق اطراف اربیل بودند، 
اما گروە حماس بیشتر از اهالی کرکوک، کالر و سلیمانی بودند، ظاهرا این اعالم موضع 
گروە مذکور  سوری بود و آنها برای دسترسی بیشتر بە مردم و نیز ایجاد آمادگی الزم، 
تصمیم بر این موضع جدید گرفتە بود، پس از اسکان در شهر اربیل آنها از طریق مساجد 
ارتباط برقرار کردند و در این مقطع زمانی فّعالیتهای خود را تحت  با مردم این شهر 
عنوان "امر بە معروف و نهی از منکر" شروع کردند، توحید نیز در سال 1٩٩٨ افرادی 
برای آشنایی با القاعدە و ارتباط با آن بە عنوان نمایندە خود بە افغانستان فرستاد، تشکیل 
هستەهای مخفی از چشم ارگانهای امنیتی پارت دمکرات کوردستان عراق مخفی نماند و 
این هستەها از طرف پارت دمکرات شناسایی و منهدم شدند، پس از شناسایی هستەهای 
قندیل  بە کوهستانهای  توحید  بە  وابستە  افراد  پارت دمکرات،  توسط  این گروە  مخفی 
رفتند و در آنجا مراکزی برای خود دایر نمودند، اما در آنجا هم از طرف نیروهای نظامی 
پارت دمکرات بە این گروە حملە شد و در این حملە افراد زیادی از مسئولین و کادرهای 
ردە باالی این گروە کشتە شدند، افرادی کە از این حملە جان سالم بدر بردند، بە گروە 
حماس ملحق شدە و گروە توحید اسالمی را تشکیل دادند، و بعدها این گروە جدید با 

گروە سپاە دوم سوران نیز متحد شد.
٣. جناح اصالح " جریان یا جناحی کە در "حزب جنبش اسالمی کوردستان عراق " 
شکل گرفت، این جریان در سال 1٩٩٤ اعالم موجودیت کرد، جریان مذبور اسم خود 
را از پروژەی گرفتە بود کە تحت همان نام برای رفع مشکالت حزب جنبش اسالمی 
با  این جناح در دسامبر ٢٠٠1  بود  پیشنهاد شدە  کریکار  توسط مال  عراق  کوردستان 

سازمان ُجنداالسالم متحد شد و سازمان انصار االسالم را تشکیل دادند.
از شاخە نظامی حزب جنبش اسالمی  ٤. سپاە دوم سوران، این گروە در واقع بخشی 
کوردستان عراق بود، در ابتدا فرم گروهی و یا حتی جناحی را بە خود نگرفتە بود، اما 
بعدها در بسیاری از مواقع دیدگاە و حتی رفتار مختص بە خود را داشت، همین مسئلە 
کم کم زمینە آن را فراهم کرد کە سپاە دوم سوران فرم یک گروە مستقل در حزب جنش 
اسالمی را بە خود بگیرد، حتی در مقطعی کە جنش متحد بە سە جناح علی عبدالعزیز، 
مال کریکار، و علی باپیر دستە بندی شدە بود ،سپاە دوم مستقل از این سە جناح و خارج 
از هژمونی آنها رفتار میکرد، اعضا این گروە اكثریت از اهل مناطق سوران و اربیل بودند و 
مسئولیت گروە را فردی بە اسم "آسو هولیری" بر عهدە داشت، آسو بعدها توسط حکومت 

اقلیم کوردستان دستگیر شد و در حال در زندان بسر میبرد.





فصل سوم
عصر طالئی تبلیغات )٢٠٠٣_٢٠١٠(

ابزار و متدهای تبلیغات َسَلفی جهادی در جامعه  کوردستان ایران
در مدت زمانی که  امارت اس��المی بیاره  وجود داشت، کلیه  بسته های تبلیغاتی و 
آموزشی که  در این امارت تهیه  می شود، توسط افراد َسلَفی جهادی در کوردستان 
ای��ران هم پخش میگردید، نکت��ه  جالب توجه  در مورد پخش آثار و بس��ته های 
تبلیغاتی امارت اس��المی بیاره  در این اس��ت، که  س��ازمان های امنیتی جمهوری 
اس��المی هیچ برخوردی با پخش این آثار نمی کردند، در حالی که  در ایران چاپ 
و پخش بس��ته های تبلیغاتی و آموزشی تحت سانسور و نظارت بسیار شدید قرار 

دارد.
چگونگ��ی پخش این آثار در کوردس��تان ایران بدین ش��یوه  بود که  مراکزی 
خصوصی که  ش��کل شبکه ای داش��تند و با مجوز رسمی سازمان ارشاد و فرهنگ 
اس��المی فّعالیت می کردند، تحت عنوان پخش آثار و اندیش��ه  اهل سّنت فّعالیت 
ل از سی دی، کتاب،  خود را انجام می داند، این بس��ته های تبلیغاتی را که  متشُکّ
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جزوه  و کاست بود، به  صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار میدادند. این مراکز 
تحت اسم "دارالقرآن" فّعالیت خود را انجام میدادند. 

نویس��نده  این تحقیق شخصاً در شهرهای س��نندج، مریوان، سقز و بوکان به  
این مراکز مراجعه  کرده  و بسته های تبلیغاتی، آموزشی انصاراالسالم را به  صورت 

رایگان از این مراکز تحویل گرفته  است.
آث��اری که  در مراکز دارالقرآن پخش می ش��دند، بیش��تر در زمینه  "جهاد در 
اس��الم"، توضیحات و بررسی فّعالیت های "سازمان های جهادی"، شرح و توضیح 

در مورد "سلف صالح" و "َسلَفی جهادی" بودند.
پخش این آثار زمینه  این را فراهم کرد که  جامعه  کوردس��تان نگاهش��ان به  

موضوع سازمان های جهادی و َسلَفی جهادیها معطوف شود.
ب��رای مثال ویدئویی تحت عنوان" برای آرامش خاطر اس��الم" در این مراکز 
پخش می ش��ود که  ویدئوی مذکور تصویربرداری از درگیریهای " خلی حه مه " و 

"ته پکه  کوره " و "گرده  دروزنه " بود.
درگیری "خلی حه مه " در ماه  س��پتامبر ٢٠٠1 میالدی در روستایی با همین 
اس��م بین نیروهای ُجنداالس��الم و اتحادیه  میهنی کوردستان در منطقه  حلبچه 

روی داد.
 در این درگیری چند نفر از نیروهای اتحادیه  میهنی کوردستان، توسط افراد 
ُجنداالس��الم سربریده  ش��ده  و یا بعد از کشته  شدن اجساد آنها را تکه  تکه  کرده  
بودند، پخش عکس کشته شدگان در سطح داخلی و منطقه ای واکنشهای زیادی 
را در برداش��ت، درگیریهای "ته پکه  کوره " و "گرده  دروزنه " نیز در منطقه  حلبچه 

روی داد.
 طی این درگیریها نیروهای انصاراالس��الم به  مراک��ز نظامی اتحادیه  میهنی 
کوردس��تان حمله  کردند و توانستند ضربات نظامی به  این مراکز بزنند. نویسنده، 
سالهای بعد از این درگیریها ،مستقیماً  با یکی از افراد که  اصالتاً اهل کوردستان 
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ایران بود و در این درگیریها ش��رکت کرده  ب��ود، در مورد چگونگی این درگیری 
مصاحبه  داشت.

 وی ادع��ا نم��ود، ک��ه  در آن درگیریها چندی��ن نفر از افراد َس��لَفی جهادی 
کوردستان ایران کشته  ش��دند، طی این دو درگیری "عبداهلل  خلیفانی"، مسئول 

نظامی انصار نیز کشته  شد.
حضور َسلَفی جهادیهای کوردستان ایران در امارت اسالمی بیاره  و "هجرت" 
آنها به  کوردستان ایران زمینه  آن را فراهم کرد که  تبلیغات برای اعتقادات َسلَفی 
جهادی در کوردس��تان ایران هم گس��ترش و توس��عه  پیدا کند، به  همین دلیل 

َسلَفی جهادیها این مقطع زمانی را "عصر طالیی" میخوانند.
مرکز آموزش َس��لَفی جهادیهای کوردس��تان ایران، در دوران "عصر طالیی" 
مس��اجد بود، بخش��ی از امام جماعتهای مس��اجد کوردس��تان ایران جذب این 
اعتق��ادات ش��ده  بودند، آنها مس��اجدی را ک��ه  در آن پیش نم��ازی می کردند به  
مرکز آموزش برای َس��لَفی جهادیها تبدیل کرده  بودند و در تمامی این مس��اجد 
کالسهای آموزشی، کتابخانه  و قرائتخانه ای تحت عنوان گسترش کتابخوانی دایر 

کرده  بودند که  در عمل به  ترویج اندیشه  َسلَفی جهادی می پرداختند. 
آنها غیر رس��می جوانان را تحت اسم ُطاّلب آموزش می دادند و در عمل این 
جوانان برای ترویج و گس��ترش اعتقادات َسلَفی جهادی آموزش داده  می شدند و 

خود آنها بعدها به  نیروهایی برای گسترش این اعتقادات تبدیل می شدند.
 ام��ام جماعت هایی که  به  اعتقادات َس��لَفی جهادی گرویده  بودند، در مرحله  
اول س��عی می نمودند اجرا و یا اعتقاد به  هر آنچه  را که  آنها "بدعت" و "ش��رک" 

می نامیدند، متوقف کرده  و بر ضّد آن اقدام و تبلیغ می کردند.
 آنه��ا در هم��ان مرحله  ت��الش می کردند، هر نوع جریان ی��ا اعتقاد دیگر در 
جغرافی��ای مس��جد خود را به  ش��دت س��رکوب کنند، تا از ای��ن طریق مردم به  

اعتقادات آنها گرایش پیدا کنند.



44    فصل سوم: عصر طالئی تبلیغات )٢٠٠٣�٢٠1٠(

اما در صورتی که  مردم از اعتقادات آنها امتناع می کردند و یا در برابر تبلیغات 
آنها برای اعتقاد َس��لَفی جهادی ایس��تادگی می کردند، افراد َس��لَفی جهادی به  
مسجد و یا روستاهای معترض میرفتند و در آنجا با مردم درگیر می شدند، در این 
فاصله  زمانی چندین تنش و درگیری بین مردم و مبلغان س��فلی جهادی مستقر 

در مساجد صورت گرفت.
در این دوران معتقدین به  باورهای َس��لَفی جهادی، س��عی می کردند پیروان 
اس��الم س��ّنتی، دراویش قادری و نقش��بندی و حتی اعضاء مکتب قرآن را مورد 

حمله  خود قرار دهند.
هر چند اظهار نظرهای َس��لَفی جهادیها، تنها به  موضوع اسالم ختم نمی شد، 
و آنها در تالش بودند که  مراس��مات و عیدهای ملی و اعتقادات ملی مردم را نیز 
در جامعه  کم رنگ کنند و هر آنچه  رنگ ملّی به  خود میگرفت آنها آن را "حرام" 

و در ضّدیت با اسالم قلمداد می کردند.
 برای مثال برگزاری نوروز را نش��انه  "آتش پرس��تی" می خواند و در اسفندماه  
هر س��ال معموالً برنامه های تبلیغی خود را بر اس��اس ضّدیت ب��ا نوروز طراحی 

می کردند.
اعضای جریانات َسلَفی جهادی، جدا از منبرهای مساجد، تالش می کردند، از 
طریق ویدئو، جزوه  و بروشور، افکار خود را تبیین کنند و این بسته های آموزشی 
را از طریق همان مساجد و مراکز دارالقرآن، به  صورت رایگان در بین مردم توزیع 

کنند.
رفتارهای غیرعادی َسلَفیهای کوردستان ایران بدین جا ختم نمی شد، آنها در 

برگزاری اعیاد اسالمی نیز رفتارهای مختص به  خود را داشتند.
ب��ه عنوان مث��ال جریان "توحید و جه��اد" که  در ابتدای ٢٠٠7 از س��ازمان 
القاعده  کوردستان انشعاب کرد، طی سالهای ٢٠٠7 تا ٢٠٠9 در عید قربان تنها 
شتر را قربانی می کرد و این رفتار را تحت عنوان بزرگداشت سّنتهای اسالم انجام 
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میدادند.
"ام��ر به  معروف و نهی از منکر" به  ص��ورت رودررو یکی دیگر از راههایی بود، 

که  َسلَفی  جهادیها میخواستند از آن طریق بر جامعه  کوردستان تاثیر بگذارند.
 آنه��ا در این زمین��ه  از هیچ رفتاری اباء نداش��تند، و امر ب��ه  معروف آنها از 

نصیحت شروع  شده و به  تنش و برخورد میرسید.
 بارها این افراد در کوردستان به  چایخانه ها و محل های اجتماع جوانان حمله  
کرده اند. مراکز آریش��گاه  زنانه  یکی دیگ��ر از آن مرکزی بود که  گاهاً مورد حمله  
این افراد قرار می گرفت. آنها حتی در مواردی از طریق پاش��یدن اس��ید به  لباس 
زنان اقدام به  ترس��اندن زنان می کردند. این نوع رفتارها بخشی از "امر به  معروف 

و نهی از منکر" آنها محسوب می شود.
یکی از متدهای تبلیغی گروههای َس��لَفی جهادی، مانورهای دس��ته  جمعی 
در بین مردم بود، این افراد در مناس��بتهای مختل��ف تالش میکردند، به  صورت 
دس��ته های چند ده کسی در بین مردم ظاهر شوند، گاهاً آنها تالش کرده اند که  
به  صورت دس��ته جمعی در حالی که  شمش��یر و پرچم س��یاه  در دست داشتند، 
مانور حضور در بین مردم را انجام دهند، برای مثال سال ٢٠1٣ در شهر جوانرو 
4٠_٥٠ موتور سوار در حالی که  پرچم سیاه  وشمشیر در دست داشتند، در بین 

مردم ظاهر شدند این مانور در جوانرود تقریبا یک ساعت به  طول انجامید.
گفتنی است هیچ ارگان نظامی یا انتظامی برخوردی با آنها انجام نداد، اما نوع 

حضور آنها سبب القاء ترس بین مردم شد.
یکی دیگر از متدهای تبلیغی َسلَفی ها برگزاری مناسک دینی به  صورت مجّزا 
از مردم و برگزاری مراسمات به  شیوه  مختصِّ به  خود بود، آنها تالش میکردند تا 
این نوع مراسمات را در مکانهایی برگزار کنند که  مردم از آنجا گذر میکردند، در 
چند س��ال اخیر جمهوری اسالمی برگزاری این رفتار را ممنوع کرده  و به  همین 

دلیل این مراسمات چند سالی است که برگزار نمی شود.
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جریانات َسلَفی جهادی در تبلیغات خود، حکومت اقلیم کوردستان و جریانات 
و اح��زاب ملی � دمکراتیک کوردس��تان را مورد حمله  ق��رار می دادند و بارها در 
ترویج ش��ایعات در مورد این احزاب فّعالیت ک��رده  و در ویدئوهایی که  به  عنوان 
یک��ی از ابزاره��ای تبلیغی خود آن را پخش می کردند، اقدام به  ش��ایعه پراکنی و 
حتی فحاش��ی به  این جریان��ات می کردند. آنها از این طریق میخواس��تند که از 

میزان پایگاه  اجتماعی این جریانات بکاهند.
پیش نم��ازان َس��لَفی جهادی در س��خنرانی های خود، احزاب کوردس��تان را 
مخالفین اس��الم معرفی مینمودند، و نه  تنها عضویت در آنها بلکه  کمک و حتی 

عالقه  درونی به  آنها را از نشانه های کفر قلمداد می نمودند.
حقیقتاً س��خنرانیهای ضّدیت و لیست حرام آنها تنها به  احزاب کوردی ختم 
نمی ش��ود، بلکه  آنها حتی فّعالیت هنری و ادبی را نیز حرام اعالم میکردند، و از 

مردم میخواستند، که  به  مراکز هنری و ادبی اجازه  فّعالیت ندهند.
َسلَفی جهادیها، برگزاری مراسمات عروسی در کوردستان را نیز از نشانه های 
کفر می پنداشتند، بر پایه  سّنت دیرین در کوردستان در هنگام عروسی رقصی به  
اس��م "هلپرکه " برگزار می شود، که  در این رقص زن و مرد دست در دست هم با 
شانه  و پا میرقصند، آنها برگزاری این مراسمات را از نشانه های کفر می پنداشتند. 

آنها با موسیقی و ترانه  نیز مشکل داشتند و تحمل موسیقی را نیز نداشتند.
َس��لَفی جهادیها سنگ قبر گورس��تانها را می شکس��تند و ادعا می کردند که  

نشانه های کفر را پاک می کنند. 
متدهای تبلیغی و نیز س��خنرانیهای ضّدیت آنه��ا از یک گروه  به  گروه  دیگر 
یکس��ان نبود، آنها علیرغم اینکه  از لحاظ اعتق��ادی از یک اعتقاد برخوردارند، از 
لحاظ رفتار تش��کیالتی رفتاری مشابهه  را پیش��ه  نمی کنند، بر همین اساس در 
اینجا برای بررس��ی در این بخش یک مورد از کتاب گروههای َس��لَفی جهادی را 

جداگانه  بررسی می کنیم.



فصل چهارم
سازمانها و سازماندهی گروههای َسَلفی جهادی در کوردستان ایران 

همچنان که  قباًل اش��اره  ش��د، افراد َس��لَفی جهادی کوردس��تان ایران از طریق 
سازمان های َسلَفی جهادی در کوردستان عراق با این جریان آشنا شدند، پس از 
آشنایی و جذب آنها به  این سازمان ها بیشتر این افراد در قالب همان سازمان های 
کوردس��تان عراق فّعالیت کرده اند و در این بین افرادی نیز پیدا شدند، که  از این 
سازمان ها فاصله  گرفته  و برای خود سازمانی مستقل تشکیل دادند، برای بررسی 
سازمان های َسلَفی جهادی در کوردستان ایران ناچارا باید بخشی از سازمان های 
َس��لَفی جهادی در کوردستان عراق را نیز بررس��ی کنیم، چون این سازمان ها یا 
بخش زیادی از اعضاء آنها افرادی از کوردس��تان ایران بوده اند و یا اینکه  سازمان 

مذکور شاخه  فّعال در جغرافیای کوردستان ایران داشته  است. 

کتیبه القاعده در کوردستان
همچنان که  در باال نیز اشاره  شد، در امارت اسالمی بیاره ، کتیبه ای به  اسم "فتح" 
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وجود داش��تند، رهبریت این کتیبه  را هیمن بانیش��ارانی بر عهده  داش��ت و عمر 
بازیانی مسئول مذهبی کتیبه  مذکور بود.

 از مش��خصات کتیبه  رادیکال عمل کردن آنها در زمینه  اجرا  احکام ش��رعی 
ب��ود، البت��ه  رادیکال بودن این اف��راد مختص به  اجرای احکام ش��رعی نبود و در 
زمینه  دیدگاه  سیاسی نیز بسیار رادیکال بودند و این کتیبه  در درگیری با احزاب 
سکوالر کوردستان عراق دست بسیار باالیی داشت و در بین گروههای موجود در 

امارت، کتیبه  فتح، تنها خود را پیروان "اسالم راستین" قلمداد می کردند.
 اعضای کتیبه  فتح هرگونه  نشست و توافق با احزاب سکوالر کوردستان عراق 
را خیانت قلمداد میکردند، هنگامی که  مال کریکار به  عنوان رهبر انصاراالس��الم 
انتخاب ش��د، این س��ازمان با اتحاد میهنی توافق ٦ ماه  آتش بس امضاء کردند، 
اما اعضا کتیبه  فتح بش��دت مخالف امضاء ای��ن توافق بودند و آماده ی اجرای آن 

نبودند.
قباًل نیز اش��اره  ش��د که  یکی از مسائل اساسی انش��عاب این گروه  از جنبش 
اس��المی، موضوِع توافق تهران و امضای توافق بین جنبش اس��المی کوردستان 

عراق و اتحادیه  میهنی کوردستان عراق، بود.
 یکی از خصوصیات افراد کتیبه  فتح، عدم باور به  "سبب" بود، به  همین دلیل 
آنها در درگیریها هیچ وقت سنگرگیری نمی کردند و معموالً ایستاده  می جنگیدند، 
آنها به  این اعتقاد داشتند در صورتی که  یک فرد عمرش به  پایان نرسیده  باشد، 
الزم نیس��ت در درگیری س��نگرگیری کند، چون سنگر و محافظت از خود، تاثیر 
بر کش��ته  ش��دن او ندارد، چون بهر حال او کشته  نمی شود، و در صورتی هم که 
عمرش به  پایان رس��یده  باش��د، باز سنگر و محافظت از خود، نمی تواند جان او را 

حفظ کند.
در مدت تشکیل امارت اسالمی بیاره ، اختالفات کتیبه  با سران انصار چندین 
بار به  اوج خود رسید، اما به  انشعاب منجر نشد، ولی پس از سقوط امارت بیاره  و 
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"هجرت" بازماندگان این امارت به  ایران، فرصت انش��عاب برای این کتیبه  فراهم 
شد و آنها در سپتامبر سال ٢٠٠٣، یک سری نشست درون گروهی را در "کانی 

دینار" مریوان برگزار کردند.
 بعد از این نشس��تها در شرایطی که  امیر گروه  "هیمن بانی شارانی" در زندان 
جمهوری اس��المی بود، رسماً از سازمان انصاراالسالم جدا شدند، بانیشارانی پس 
از آزادی از زندان تصمیمات این نشس��تها را که  عبارت بودند از اعالم انشعاب از 
انصاراالس��الم و نیز اعالم جهاد با رهبریت عمر بازیان��ی، تایید کرد، او دوباره  به  

عنوان امیر گروه  انتخاب شد. 
در مقطعی که  کتیبه  فتح تصمیم به  انش��عاب گرفت، هیمن بانیش��ارانی در 
ایران در زندان بود، آنها پس از انشعاب از انصار، با ابومصعب زرقاوی بیعت کردند، 
سازمان تحت فرماندهی زرقاوی در آن هنگام "جیش محمد" بود، جیش محمد 
با س��ازمان انصاراالسالم در تضاد بود، چون ابومصعب زرقاوی در دوران اقامت در 
امارت اس��المی بیاره  با ابوعبداهلل  ش��افعی بیعت کرده  بود، اما او پس از تش��کیل 
دادن سازمان "جیش محمد" اعضای مخفی انصار را در بغداد تحریک کرده  بود، 

که  از این سازمان جدا شده  و به  آنها بپیوندند.
ل بس��یار  در مورد جیش محمد باید اظهار کرد که  این س��ازمان یک تش��ُکّ
ناش��ناخته  است. س��ازمان مذکور قبل از س��قوط رژیم صدام حس��ین در بغداد 
تشکیل شد و تا بعد از سقوط هیچ فّعالیتی انجام نداد و البته  بعد از سقوط رژیم 

صدام این سازمان به  "توحید و جهاد" تغییر اسم داد. 
ارتباط سازمان انصار با جیش محمد بدین شکل بود، که  ابو مصعب زرقاویی 
پس از آنکه  از امارت اس��المی بیاره ، به  بغداد میرود. او از طریق فردی به  اس��م 
عبدالحمید هولیری با اسم سازمانی حاجی مصطفی به  بغداد رسانده  شد، حاجی 
مصطفی کورد و متولد اربیل بود، او مس��ئول تش��کیالت مخفی انصار در بغداد و 
جزء هئیت رئیسه  انصاراالسالم بود، تشکیالت مخفی انصار در بغداد از دو لحاظ 
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برای سازمان انصار اهمیت داشت:
1: آنها جوانان عرب را تحریک می کردند که  به  انصار بپیوندند.

٢: این تشکیالت کمک های مالی برای انصار جمع می کرد.
ابومصعب پس از آنکه  از طریق حاجی مصطفی با تش��کیالت انصار در بغداد 
آشنا شود، تالش کرد این تشکیالت را از انصار جدا نموده  و به  تشکیالت جیش 

محمد تبدیل کند.
پس از آنکه  کتیبه  فتح با ابومصعب بیعت کرد، اسم جیش محمد به  سازمان 
"توحید و جهاد" تغییر نمود، در مورد این اسم باید گفت ابومصعب در199٣ و در 
افغانستان سازمانی با همین اسم تشکیل داد بود، این سازمان از جوانانی تشکیل 
ش��ده  ب��ود که  از اردن به  افغانس��تان می رفتند، در اواخر ده��ه  9٠ قرن میالدی 
سده  گذشته  در کوردستان نیز سازمان با عنوان " جنبش توحید اسالمی" اعالم 
موجودیت کرد، این س��ازمان سپس با "سپاه  دوم س��وران" متحد شد و سازمان 
ُجنداالس��الم را تش��کیل داد، پس از بیعت کتیبه  فتح با ابومصعب اسم کتیبه  به  

سازمان "توحید و جهاد کوردستان " تغییر کرد.
 در اواخر ٢٠٠4 ابومصعب با اس��امه  بن الدن بیعت کرد و پس از این بیعت 
س��ازمان "تنظیم القاعدی فی البالد الرافدین" را تش��کیل داد، پس از تش��کیل 
این س��ازمان جدید ش��اخه  کوردستانی توحید و جهاد نیز اسم خود را به  "کتیبه  

القاعده  در کوردستان" تغییر داد.
نکته ای که  در مورد کتیبه  کوردس��تانی القاعده  باید بحث کرد این اس��ت که  
این کتیبه  از لحاظ تش��کیالتی، فرم یک سازمان مس��تقل را به  خود گرفته  بود، 
ل از یک "امیر" به  عنوان شخص اول آن، هئیت فقهی و  س��ازمان مذکور متش��ُکّ

همچنین گروه  آموزشی، نظامی و مالی مختصِّ به  خود بود.
 در مورد ارتباط افراد َس��لَفی جهادی کوردس��تان ایران با این س��ازمان باید 
اظهار کرد که  افرادی که از کوردس��تان ایران به  این س��ازمان پیوس��تند، پس از 
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آنکه  کتیبه  فتح با ابومصعب بیعت نمود، آنها نیز از طریق هیمن بانیشارانی و عمر 
بازیانی با ابومصعب بیعت کردند.

کتیبه ه��ای جه��ادی که  در کوردس��تان فّعالیت داش��تند، از لحاظ فکری و 
اعتقادی تابع س��ازمان القاعده  بودند، اما از لحاظ تشکیالتی ارتباط مستقیمی با 

این سازمان نداشته  و تابع تشکیالت القاعده  درعراق بودند.
ابومصعب زرقاوی در سال ٢٠٠٦ از طریق تشکیالت جهانی القاعده  پیشنهاد 
ل های َس��لَفی جهادی که  در عراق  تش��کیل مجلس شورای مجاهدین را به  تشُکّ
فّعالیت می کردند، داد، این ش��ورا در واقع به  منزله  یک جبهه  َسلَفی بود، شورای 

مجاهدین، تشکیل "دولت اسالمی عراق" را اعالم نمود.
 شورای مجاهدین از گروهها َس��لَفی "جیش التائفه  المنصوره "، "سرایا انصار 
التوحید"، "س��رایا الجهاد السالمی"، "س��رایا الغرباء"، "کتائب االهوال" و "جیش 

اهل السنه  و جماعه " تشکیل شده  بود.
هرچند ش��ورای مجاهدین از 7 گروه  تش��کیل ش��ده  بود، اما در واقع تحت 
هژمونی س��ازمان القاعده  در عراق قرار داش��ت و دیگر گروهها از لحاظ فکری و 

تشکیالتی تابع آن بودند.
مجلس ش��ورای مجاهدین، دولت اس��المی عراق را اعالم کرد. "دوله  العراق 
االس��المیه ")داع(، در 1٥ اکتبر ٢٠٠٦ اعالم موجودیت کرد، بر اساس توافقی که  
در مجلس شورای مجاهدین شده  بود، یک فرد از سازمان القاعده  عراق، به  عنوان 
امیر دولت اسالمی عراق انتخاب می شود، البته  پست وزارت جنگ دولت اسالمی 

عراق نیز به  سازمان القاعده  واگذار شده  بود.
 امیر دولت اس��المی فردی به  اس��م "ابوعمر البغ��دادی" بود، و وزارت جنگ 
نیز برای مدتی در دس��ت ابومصعب زرقاوی و پس از کشته  شدن او در ٢٠٠٦ به  

دست ابوایوب المصری رسید، ابوایوب نیز در سال ٢٠1٠ کشته  شد.
در م��ورد کتیبه های القاعده  در کوردس��تان باید گفت هیمن بانیش��ارانی و 
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عمربازیانی در ٢٠٠4 کش��ته  شدند، پس از آنها ابواسماء سلیمانی به  عنوان امیر 
کتیبه های القاعده  در کوردس��تان انتخاب ش��د، ابواسماء س��لیمانی اسم مستعار 
اس��ت. ابواسماء فّعالیت های خود را با کتیبه  فتح و در دوران امارت اسالمی بیاره  
ش��روع کرده  بود، از کارهای مهمی که  ابواسماء در کتیبه های القاعده  کوردستان 

انجام داد، برگزاری مرتب دوره های آموزشی برای اعضاء این کتیبه ها بود.
 ابواس��ماء مرکز آموزشی را در مرز عراق با استان کرمانشاه  افتتاح کرده  بود، 
نویس��نده  در تحقیق میدانی خود با چند نفر از کس��انی ک��ه  در این کمپ دوره  

آموزشی را طی کرده بودند، مصاحبه  کرده  است.
ابواسماء در سال ٢٠٠٥ توسط سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر 
شده  بود، وی در ایران به  1٣ سال زندان محکوم شد و اگر مورد عفو قرار نگرفته  

باشد باید در سال ٢٠17 از زندان آزاد شده باشد.
 نکت��ه  مهم این کمپ ها این اس��ت که  بر اس��اس ادعای کس��انی که  با آنها 
مصاحبه  کرده ام، بیش��تر کس��انی که  در دوره های آموزشی این کمپ ها شرکت 

می کردند نیز کورد و اهل کوردستان ایران بودند.
 طبق ویدئوی چند دقیقه ای از این کمپ آموزش که  در دست نویسنده  است، 
در هر دوره  ٢٠ تا ٢٥ نفر، آموزش داده  می ش��ده اند، کس��انی که  برای آموزش به  
کمپ فرس��تاده  می ش��دند، جوان و در فاصله  سنی 17 تا ٣٢ سال بودند، بر پایه  
ادعای افرادی که  در آن دوره ها ش��رکت کرده اند، مس��ئول آموزش نظامی کمپ 

فردی به  اسم "بدران دربندیخانی" بود.
 دربندیخان اس��م شهری است که  در 1٠٠ کیلومتر جنوب _غربی سلیمانیه  
واقع ش��ده  است، مصاحبه  ش��ونده ها ادعا می کردند، بیش��تر از 9٠% افرادی که  
در آن کم��پ آموزش می دیدند، اهل کوردس��تان ای��ران بودند، آنها از طیف های 
مختلف جامعه  کوردستان بودند و از افراد کم سواد تا دانشجویان دانشگاه  را دربر 

می گرفتند.
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از لحاظ زمانی دوره ها دو ماه  بوده  و در فصل های بهار، تابستان و پاییز برگزار 
می شدند، در فصل زمستان هیچ دوره  برگزار نشده  است.

 بر اس��اس آنچه  در تصویری برداری از کمپ آموزشی دیده  می شود، آموزش 
دیده ها به  جای س��یبل به  یک تخته  س��نگ که  روی آن عکس جورج بوش پسر، 
چهل  و سومین رئیس جمهور آمریکا و مسعود بارزانی، اولین رئیس جمهور اقلیم 
کوردس��تان و همچنین عکس جالل طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق نقاشی 

شده  بود، تیراندازی می کنند.
ب��دران دربندیخانی، مس��ئول کم��پ آموزش نظام��ی کتیبه ه��ای القاعده  
کوردستان، فّعالیت های خود را در سازمان جنبش اسالمی کوردستان آغاز کرد، 
او در دهه  9٠ میالدی س��اکن حلبچه بود، و حس��ن سوفی، امیر سازمان حماس 
کوردستان در خانه  بدران ترور شد، هنگامی که  حسن ترور شد، جنبش اسالمی 
کوردس��تان در حلبچه قدرت اول بود، مس��ئول تحقیق در مورد این ترور عرفان 
ش��یخ علی عبدالعزیز بود. او هم اکنون رهبر جنبش اس��المی کوردس��تان عراق 

است .
بدران پس از تش��کیل امارت اسالمی بیاره ، به  بیاره  رفت و تا پایان امارت در 
آنجا بود، او از افرادی بود که  در تش��کیل شاخه  نظامی کتیبه های القاعده  دست 
باالیی داش��ت، بدران برای بار دوم تجدید فراش کرد و زن دوم او اهل س��نندج 
بود، او پس از ازدواج با زن دومش، ایران و کمپ القاعده  کوردستان را ترک کرد 

و به  ایالت وزیرستان پاکستان رفت.
 در م��ورد تاریخ دقیق خروج بدران از ایران س��ندی در دس��ت نیس��ت، اما 
احتماالً در س��ال ٢٠٠7 ایران را ترک کرده  اس��ت، بدران تا تس��خیر موصل به  
دست داعش در ٢٠14/٦/1٠ در ایالت وزیرستان و کمپ های القاعده  ماند و پس 
از آن به  موصل رفت و بعد از مدت کمی و در سال ٢٠14 در موصل کشته  شد. 
پس از ابواسماء، سواره  محمد )حاجی عارف( به  عنوان امیر کتیبه های القاعده  
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در کوردستان انتخاب شد.
 سواره  محمد که اسم تشکیالتیش "حاجی عارف" بود، اهل منطقه  شارباژیر 
در کوردس��تان عراق است، سواره  دو بار ازدواج کرده  است، که  یکی از زن های او 
اهل س��نندج است، خانواده  زن سنندجی سواره  به  پیروان جریان َسلَفی جهادی 
تبدیل شده اند، یکی از برادر خانم های سواره  به  اسم "کاوه  شریفی" در ٢ آگوست 
٢٠1٦ همراه  جمعی دیگر از َسلَفی ها که  طبق اعالم رسانه های جمهوری اسالمی 
٢4 نفر بودند، اعدام شد، در حال حاضر رامین و عبداهلل  نیز که  برادر خانم سواره  
هس��تند، در زندان رجایی شهر کرج بس��ر می بردند، این دو فرد نیز حکم اعدام 

دارند.
سواره  سال ٢٠٠7 توسط سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دستگیرشد، 
منابع غیررسمی در بین َسلَفی ها ادعا دارد، که  سواره  در تهران و در حصر خانگی 

بسر می برد.
کتیبه ه��ای القاع��ده  در کوردس��تان از طری��ق جذب و آم��وزش جوان های 
کوردستان ایران توانستند، تشکیالت سازمانی خود را شکل دهی کنند، موضوعی 
که  تاثیر فراوانی بر جذب جوانان کوردس��تان ایران داش��ت، ش��کل گیری امارت 
اس��المی بیاره  و همچنین حضور بازماندگان این امارت در کوردستان ایران بود. 
البته  آنها در حوزه  فّعالیت های خود که  کوردستان عراق بود، با چالشهای فراوانی 

روبرو بودند، اولین چالش آنها گروه  رقیب آنها بود.
 یعنی همان انصار االس��الم که  بعد از س��قوط امارت بیاره  و در ژوئن ٢٠٠٣ 
اس��م خود را به  انصار الس��نه  تغییر داده  بود، همچنان که  در باال ذکر شد، انصار 
الس��نه  توانسته  بود، طی یک عملیات انتحاری در 1 فوریه  ٢٠٠4 ضربه  سنگینی 
به  احزاب س��کوالر کوردس��تان ع��راق وارد کند، و به  همین دلی��ل معتقدین به  
َسلَفی جهادی در کوردستان بیشتر به  طرف انصار السنه  می رفتند و کمتر جذب 
کتیبه های القاعده  کوردس��تان می شدند، آنها کمبود نیرویی که  در این رقابت با 
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آن روبرو شده  بودند را، از طریق جذب جوانان کوردستان ایران جبران می کردند.

فّعالیت های کتیبه های القاعده کوردستان
بخش��ی از فّعالیت های��ی ک��ه  جغرافیای آن مرز ف��ی مابین کوردس��تان ایران و 
کوردس��تان عراق بود، به  کارگیری ش��یوه  پارتیزانی بود، آنها از طریق بمب کنار 
جاده ای و مین گذاری می خواس��تند به  مراکز پلیس، نیروهای امنیتی، پیشمرگ 

و مراکز گمرک ضربه  بزنند.
دومی��ن مت��د کاری آنها بکارگیری افراد انتحاری ب��ود، آنها از این افراد برای 
انجام دادن عملیات در عمق خاک کوردس��تان عراق خصوصاً در شهرهای بزرگ 

مانند اربیل و سیلمانیه  استفاده  میکردند.
فّعالیت های کتیبه  القاعده  تا س��ال ٢٠٠7 بدین ش��کل ادام��ه  پیدا کرد، در 
مدتی که  آنها این فّعالیت ها را انجام می داند، امیر کتیبه های القاعده  کوردستان، 

سواره  محمد در سنندج ساکن بود.
سال ٢٠٠7 سواره  توسط سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر شد 
و پس از دس��تگیری وی، در عمل فّعالیت های القاعده  کوردس��تان نیز با چالش 

روبرو شد و رشد این سازمان رو به  افول نهاد.
نکت��ه  حائز اهمیت در این اس��ت که  بیش��تر افرادی ک��ه  در عملیات القاعده  
کوردس��تان شرکت می کردند، اهل کوردستان ایران بودند که  جذب این سازمان 
ش��ده  بودند. از مهمترین عملیات هایی که  سازمان القاعده  کوردستان انجام داد، 

عملیات انتحاری ای بود که  هدف آن ترور "مال بختیار" بود.
حکم��ت محم��د کریم )مال بختی��ار(، از اعض��اء رده  ب��االی اتحادیه  میهنی 
کوردستان عراق است، او در نوشته هایش خود  را معموالً به  عنوان منتقد اسالم 
معرفی می کند و از مخالفین سرسخت اسالم َسلَفی جهادی است و همین مسئله  
باعث ش��د، که  س��ازمان القاعده  در کوردس��تان تالش کند که  او را در ٢٥ اکتبر 
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٢٠٠٥ از طریق عملیات انتحاری ترور کند.
ترور ناموفق مال بختیار در ش��هر س��لیمانیه  و در محله  س��رچنار انجام شد. 
بازتاب رسانه ای این عملیات بسیار وسیع بود، طی عملیات، به غیر از فرد انتحاری 
یک فرد دیگر که  رفتگر ش��هرداری بود و در آن لحظه  بر حس��ب اتفاق در آنجا 
حضور داش��ت، کشته  ش��د، و این عملیات تلفات جانی دیگری نداشت. خود مال 

بختیار در جریان این ترور با مشکلی روبرو نشد.

فّعالیت های تبلیغی سازمان القاعده  در کوردستان
هرچند در فصل فّعالیت های تبلیغی به  متدهای تبلیغات گروههای َسلَفی جهادی 
اشاره  شده  است، فّعالیت های تبلیغی سازمان القاعده ، صرفنظر از نوع آن فّعالیتها 

در این مکان ها انجام می شود:
 1: تبلیغ در محیط خانواده  و جذب اعضاء خانواده  به  این جریانات

 ٢: تبلیغ در مساجد
 ٣: پخش شبانه  محصوالت تبلیغی

 4: برگزاری گردهمایی های چند نفره و البته  سّری
س��ازمان القاعده  کوردس��تان مدیری��ت و رهبریت آن در دس��ت کوردهای 
کوردس��تان عراق بود، اما نیروهای بدنه  آن را کوردهای کوردستان ایران تشکیل 

می داد. 
حاجی عارف یا همان س��واره  محمد که  امیر کتیبه های القاعده  کوردس��تان 
بود، سال ٢٠٠7 در شهر س��نندج توسط سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی 
دس��تگیر ش��د، همزمان با دستگیری این فرد کمپ آموزش��ی آنها که  در استان 

کرمانشاه  بود نیز جمع آوری گردید.
 در این مقطع سیستم آموزشی اعضاء سازمان القاعده  کوردستان به  سیستم 
غیرمتمرک��ز تبدیل ش��د، آنها در قالب گروههای چند نف��ره  و کوچک در منازل 
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ش��خصی خود آموزش داده  می شدند و در این مرحله  آموزش آنها بدین نحو بود 
که آموزش بازوبس��ته  کردن اس��لحه  و تاکتیک علمی نظامی در منازل شخصی 
انجام می شود و اعضا القاعده  برای آموزش جسمانی خود مراکزی ورزشی را اجاره  

کرده  بودند و در آنجا به  آموزش جسمانی می پرداختند.
آنها در روزهای پایان هفته  و تعطیالت نیز در قالب گروههای کوهنوری برای 

آموزش عملی تاکتیک های نظامی به  کوه ها می رفتند.
 در مصاحب��ه  با یکی از اعضای این س��ازمان وی ادعا نمود: "برای س��ازمان 
اهمیت داش��ت که  آمادگی بدنی مناس��ب و خوبی داشته  باشیم، چون در چنین 
ش��رایطی می توانس��تیم بهتر با دشمنانمان روبرو ش��ویم، برای همین به  ورزش 
کردن بس��یار اهمیت می دادیم و در بین ورزش ها به  ش��نا ک��ردن، کوهنوری و 
اسب سواری اهمیت بیش��تر داده  می شد، معموالً در قالب گروههای ٥ _7 نفری 
به  کوه  میرفتم، قبل از حرکت امیر گروه  تعیین می شد، ما بیشتر از گوشت اسب 

استفاده  می کردیم، چون گوشت اسب نیرو بخشی زیادی دارد.
 در این مقطع نیز یعنی پس از دس��تگیری سواره  محمد و ممنوعیت فّعالیت 
القاعده  در کوردستان ایران این سازمان، اعضاء خود را از میان جوانان کوردستان 

ایران جذب می کرد.
مراحل آموزشی سازمان القاعده  بدین شکل بود: 

الف: انجام آموزش ابتدایی و آشنایی با اسالم
ب: دوره  تکمیلی آشنایی با آیین و منابع اسالمی

ج: دوره  آموزش جسمانی
د: دوره  آموزش نظامی

دستگیری حاجی عارف و بستن کمپ آموزشی القاعده  کوردستان در استان 
کرمانش��اه ، با کاهش فّعالیت های این س��ازمان بر علیه  حکومت اقلیم کوردستان 
همراه  ش��د، اعضاء این سازمان در بین خود ادعا می کردند، که  دستگیری حاجی 
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ع��ارف و رویداده��ای بع��د از آن، در واقع توافق��ی پنهانی بی��ن حکومت اقلیم 
کوردستان و جمهوری اسالمی بوده  است.

پس از دستگیری حاجی عارف توسط سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی، 
فردی به  اس��م "س��ید کمال قادرکرمی" جانشین، حاجی عارف شد، در چند روز 
اول مس��ئولیت سید کمال، تنش بین او و گروههایی که  قباًل برای انجام عملیات 

بر علیه  حکومت اقلیم کوردستان راهی مرز شده  بودند، شکل گرفت.
 س��ید کمال از آنها خواس��ته  بود که  از انجام عملیات پرهیز کنند و به  ایران 
برگردند، اما آنها از برگش��تن امتناع می کردند، س��رانجام تنش بین آنها با صدور 
بیانیه  توسط سازمان القاعده  کوردستان پایان یافت و گروههایی که  در مرز ایران 
و اقلیم کوردس��تان مستقر شده  بودند، به  عمق خاک کوردستان ایران برگشتند، 
ص��دور این بیانی��ه  و بازگرداندن این گروه  به  معنی پایان جهاد نبود، چون بعد از 

این رودیداها آنها اعضاء خود را برای جهاد به  افغانستان می فرستاند.

سید کمال چه  گذشته ای دارد؟!
س��ید کمال قادر کرمی، از اعضاء یک خانواده  سفلی جهادی در کوردستان عراق 
بود، وی متولد بخش قادرکرم از توابع شهر کرکوک است، قادرکرم از روستاهایی 
بود که  طی عملیات انفال در سال 19٨٨ توسط رژیم بعث ویران و بخش زیادی 

از اهالی آن کشته  شدند.
 س��ید کمال برادر کوچک، سید حس��ین قادرکرمی بود، سید حسین در 1٨ 
فوریه  ٢٠٠1 در اربیل، فرانس��وا حریری استاندار وقت استان اربیل، که  همزمان 

عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان عراق نیز بود، را ترور کردند.
 قبل از ترور حریری در ماجرای "خێلی حه مه " )xeli heme( در ویدئویی که  
از این رویداد پخش شد، سید حسین، اولین فردی بود که  در جلوی دوربین سر 

یکی از اعضا حزب اتحاد میهنی را برید، او از اعضای انصاراالسالم بود.
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 البته  خانواده  زن سید کمال نیز مانند خانواده  پدریش از همچنین گذشته ای 
برخ��وردار بودند، او داماد فردی به  اس��م "حاجی والی" ب��ود، که  حاجی والی از 
اعضای انصاراالس��الم و پس از تش��کیل س��ازمان القاعده  کوردستان، او مسئول 

کتیبه های نظامی سازمان القاعده  کوردستان بود.
در فاصله  سال های ٢٠٠7_٢٠11 ده ها جوان کوردستان ایران، توسط "دیوان 
جوند" به  افغانستان فرستاده  شدند، دیوان جوند، به  آن بخش از سازمان القاعده  
در کوردس��تان که  کار انتقال اعضای کورد این س��ازمان به  افغانستان را برعهده  

داشتند، اطالق می شود.
 این بخش توسط فردی به  اسم "فواد" اداره  می گردید. اسم واقعی فواد، بالل 

بود، وی متولد کوردستان عراق و خواهرزاده  سید کمال بود.
 فواد جدا از اینکه  فّعالیت های خود را با سازمان انصاراالسالم آغاز کرده  بود، 
در مقطعی نیز تالش کرده  بود که  شاخه  انصاراالسالم کوردستان ایران را تشکیل 
دهد، ولی در این کار موفق نش��د و پس از آن به  س��ازمان القاعده  کوردس��تان 
پیوس��ت، و هنگامی که به  این سازمان پیوست به  عنوان مسئول نظامی سازمان 

انتخاب شد.
 ف��واد تم��ام این س��الها را در ایران زندگی می کرد، او س��ال ٢٠1٢ توس��ط 
س��ازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دس��تگیر شد و از سرنوشت او خبری در 

دست نیست.
در فاصله  س��ال های ٢٠1٠ تا ٢٠1٢ نویس��نده ، با افرادی که  در مقطع های 
مختلف برای مدتی مش��خص به  "جهاد" در افغانستان رفته  بودند، مصاحبه  کرده  
اس��ت، آنها ادعا می کردند که  در فاصله  زمانی ٢٠٠7 تا ٢٠11 مس��ئله  جهاد در 

افغانستان در سازمان القاعده  کوردستان مطرح بوده  است.
 آنها به  ناحیه  بارامچه  در منطقه  ریگستان در والیت هلمند فرستاده  می شدند، 
این والیت در نزدیکی مرزهای بلوچس��تان پاکستان قرار گرفته  است و راه  انتقال 
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آنها معموالً از سیس��تان و بلوچس��تان ایران به  بلوچس��تان پاکستان و از آنجا به  
افغانستان بوده  است، بر پایه ی گفته  مصاحبه  شونده ها در این فاصله  زمانی بیشتر 
از 1٠٠ نفر کورد که  قریب به 9٠% آن اهل کوردستان ایران بودند، در افغانستان 

و ایالت هلمند کشته  شده اند.
جهاد س��ازمان القاعده  کوردستان در آن مقطع زمانی بر علیه  نیروهای ناتو و 

نیروهای نظامی افغانستان بوده  است.

شاخه ایرانی انصار السنه/ انصار االاسالم
در فصل های گذش��ته  به  س��ازمان انصار االسالم اشاراتی ش��د، این سازمان، پس از 
س��قوط امارت اسالمی بیاره ، در سپتامبر ٢٠٠٣ اس��م خود را به  انصار السنه  تغییر 
داده  و تحت این نام دوباره  فّعالیت های خود را در کوردستان عراق شروع کرده  است، 
سازمان انصار السنه  در همان دوران امارت اسالمی بیاره ، با سازمان جنبش اسالمی 
کوردس��تان ایران که  بعد از انقالب برای مدتی فّعالیت داش��ت و توس��ط عبدالقادر 

توحیدی  بنیان نهاد شده  بود، در ارتباط بود.
 جنبش اس��المی کوردس��تان ایران پ��س از دو دهه  عدم فّعالی��ت دوباره  و این 
دفعه  توس��ط فردی به  اس��م عبدالقادر موحدی بازس��ازی ش��د بود، پس از تشکیل 
انصارالس��نه ، اعضا جنبش اس��المی کوردس��تان ایران، به  این فکر افتادند که  شاخه  

ایرانی انصارالسنه  را تشکیل دهند.
انصارالسنه  در دسامبر ٢٠٠7 دوباره  اسم خود را به  انصاراالسالم تغییر داد، دلیل 

این تغییر اسم ادعای مالکیت بر امارت بیاره  بود.
 ش��اخه  انصاراالسالم در کوردستان ایران در مقاطع اولیه  تنها از کوردهای سنی 
مذهب ایران تش��کیل ش��ده  بود، اما پس از مدتی در بین دیگر مناطق سنی نش��ین 

ایران عضوگیری کرد.
برعکس س��ازمان القاعده  کوردس��تان، ریاس��ت انصارالس��نه  ایران تنها برعهده  
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کوردهای عراق نبود بلکه این س��ازمان از لحاظ رش��د تشکیالتی نیز رشد آرام را بر 
رش��د قارچی ترجیح میداد و جدا از اینکه  کلی��ه  فّعالیت های خود را مخفیانه  انجام 
می داد، تالش می نمود در بین افراد تحصیل کرده  و صاحب نفوذ نیز نیرو جذب کند. 
آنها برعکس س��ازمان القاعده  اعضای خ��ود را تحریک می کردند که  در مراکز علمی 
و عمل��ی ادامه  تحصیل دهند و در زمینه ه��ای مختلف تخصص پیداکنند، تا بتوانند 

تخصص خود را در خدمت سازمان بکار ببردند.
 البته  سازمان انصاراالس��الم مانند دیگر سازمان های َسلَفی جهادی تحصیل در 
زمینه  علوم انس��انی را حرام پنداش��ته  و به  اعضای خود اجازه  تحصیل در این زمینه  

در دانشگاه  نمی دادند.
رهبریت سازمان انصاراالسالم ایران در اوایل برعهده  یک کورد عراقی بود که در 
مورد این فرد اطالعات زیادی در دست نیست، و احتماالً باید اسمش "دارا سلیمانی" 
باشد، دارا متولد س��لیمانیه  کوردستان عراق است، دارا هنگامی که  برای شرکت در 
جلسه  سران انصاراالسالم به  عراق سفر می کند دستگیر می شود، اطالعاتی در مورد 
دارا در دس��ت اس��ت که  نشان میدهد او پس از دس��تگیر مدتی در زندان "بوکا" در 

جنوب عراق بوده  است.
 دومی��ن امیر انصار ایران نیز یک ک��ورد عراقی بود، امیر دوم "فواد قادر کرمی" 
نام داش��ت، اسم سازمانی فواد "اللو" بود، پس از مدتی اعضای النصار ایران که  همه  
آنها اهل کوردستان ایران و یا ایران بودند، به  فواد اعتراض کرده  و او را از رهبریت بر 
کنار کردند همچنان که  در صفحات باال نیز اش��اره  شد، فواد قادرکرمی پس از آنکه  
توسط اعضای سازمان انصار ایران از رهبریت خلع شد، به  سازمان القاعده  کوردستان 

پیوست و به  عنوان مسئول شاخه  نظامی این سازمان فّعالیت خود را آغاز کرد.
بعد از فواد، کلیه  امیرهایی که  برای ش��اخه  انصاراالس��الم ایران انتخاب شده اند، 
اهل کوردس��تان ایران بودند، امیرهای این س��ازمان هم مخفی بوده  و اسمی از آنها 
برده  نشده  است، و هم به  دالیل دستگیری و برای مخفی ماندن نام آنها زود به  زود 
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تغییر کرده اند.
امیر س��ازمان انصاراالس��الم ایران، به  دلیل اینکه  انصار ایران یکی از شاخه های 
انصاراالس��الم محسوب می ش��ود، عضو رهبری انصاراالسالم نیز هست و اعضای این 

سازمان باید با ابوعبداهلل  شافعی بیعت کنند.
س��ازمان انصار االسالم علیرغم اینکه  یک سازمان َس��لَفی جهادی بوده  و تقریبا 

تمام اعضای آن در ایران هستند، تاحدودی از آزادی تبلیغی برخوردارند.
 آنها مجله ای به  اس��م "اُّمت" را به  زبان فارس��ی منتشر می کنند، اعضای خود را 
برای عضوگیری و تبلیغ به  مناطق سنی نش��ین ایران می فرستند، این سازمان بیشتر 
در تالش اس��ت که  در دانشگاه  و در بین دانش��جویان عضوگیری کند، آنها چندین 
سایت را اداره  می کنند و در قالب جزوه  و گاهنامه  در تالش هستند که  برای سازمان 

خود تبلیغات و عضوگیری کنند.
انصار االس��الم ایران یک س��ازمان مخفی در ایران اس��ت آنها ت��الش کرده اند، 
کارهای خود را دور از چش��م سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی انجام دهند، اما 

باز هم اعضای آنها توسط سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر شده اند.
معموالً افرادی که  دس��تگیر می شدند و یا خطر دس��تگیری آنها وجود دارد، به  

سوریه  میروند.
 س��ازمان انصاراالسالم در سال ٢٠14 توانسته  است، تشکیالت مختص به  خود 
در س��وریه  را راه اندازی کند، البته  بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه ، هر وقت اعضای 
این س��ازمان در ایران احس��اس امنیت نکرده  و یا الزم دانس��ته  باشند، که  در جهاد 
مشارکت کنند، به  سازمان انصارالسنه  یا همان سازمان مادر پیوسته  و به  عنوان عضو 

آن در سوریه  در "جهاد" مشارکت کرده اند.

ساختار سازمانی انصاراالاسالم ایران
از لحاظ سازمانی این سازمان َسلَفی جهادی نیز از مدل تشکیالت سازمانی دیگر 
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س��ازمان های َس��لَفی پیروی می کند، در رأس آن یک امیر قرار دارد و پس از آن 
هیئت شرعی دومین نهاد قدرت محسوب می شود.

 س��ازمان انصار اسالم از چهار نهاد آموزشی، تبلیغی، سربازی و مالی تشکیل 
ش��ده  اس��ت و هر نهادی یک مسئول دارد، که  در واقع مشاور امیر و جزء رهبری 

سازمان نیز محسوب می شود. 
امیر سازمان عضو شواری رهبری انصاراالسالم است، چون انصاراالاسالم ایران 
ش��اخه  انصاراالسالم تلقی می ش��ود. جغرافیای تبلیغی این سازمان کلیه  مناطق 
سنی نش��ین ایران اس��ت و نیز آنها در مناطق سنی نشین شمال ایران توانسته اند 

نفوذ پیدا کنند و عضوگیری کنند.
 در کوردس��تان ایران نیز عضوگیری می کنند و بخشی از اعضای این سازمان 
کس��انی هستند که  بعد از ش��روع جنگ ایران و عراق به  دلیل اینکه  مناطق آنها 
در اوایل جنگ به  دس��ت ارتش عراق افتاد، آواره  عراق ش��ده  و در کمپ رمادی 
نگهداری شدند، پس از سقوط صدام بخشی از آنها به  ایران برگشتند، اما پس از 
مدتی جذب سازمان انصاراالسالم شده  و برای "جهاد" دوباره  به  عراق بازگشتند.

 س��ازمان انصار همچنان که  پیش��تر نیز به  آن اش��اره  ش��د، به  دلیل اینکه  
ابومصعب زرقاوی تالش کرده  بود تش��کیالت مخفی این سازمان در مناطق عرب 

نشین عراق را جذب کند، با اعضای سازمان القاعده  کوردستان تنش داشتند.
تن��ش این س��ازمان با القاعده  تا ظه��ور داعش ادامه  داش��ت و پس از اینکه  
داعش از بیعت با القاعده  س��رباز زد و خود را یک س��ازمان مس��تقل خواند، طی 
بیانیه ای داعش از همه  گروههای َس��لَفی جهادی خواست که  با ابوبکر البغدادی 

بیعت کنند.
 انصاراالس��الم از بیعت با بغدادی امتناع نمود و به  هیمن دلیل این س��ازمان 
در ایران و س��وریه  با اعضای داعش دچار تنش شد، پس از تسخیر موصل توسط 
داعش، داعش تعدادی از اعضای آنها که  را دس��تگیر و تیرباران کرد، اعضاء انصار 
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که  در س��وریه  توسط داعش تیرباران شدند، همه  در بخش رسانه ای انصاراالسالم 
فّعالیت می کردند و بیشتر کورد بودند.

داع��ش و انصاراالس��الم در جنگی نرم نی��ز روبروی هم قرار دارن��د. آنها در 
تش��کیالت خود داعش را "خوارج" میخوانند و در ادبیات رسمی آنها را "جماعه  
الدوله " می خوانند، در رس��انه های خود به  عملکرد داعش متعرض هستند، و آنها 

را نقد می کنند.
 در مقابل، داعش، انصاراالسالم و گروههای َسلَفی که  با داعش بیعت نکرده اند 

را "سحوات ریده " میخواند و آنها را »ُمرتَد« می پندارد.
درگیری داعش با انصار ضربات کاری به  انصار وارد کرد، اما بازماندگان انصار 
در س��وریه  پس از مدتی به  کمک "جبهه  نصره " و سازمان "االحرار الشام" دوباره  
تش��کیالت خود در س��وریه  را فّعال کردند. درگیری داعش و انصار سبب شد که  

تنش انصار با سازمان القاعده  به  پایان برسد.
 انصار و القاعده  در شرایط حال از رابطه  خوبی باهم برخوردارند، البته  از نقطه  
اشتراکات سازمان القاعده  و انصار تنش مشترک این دو سازمان با داعش است.

نوادگان صالح الدین
"نه وه کانی س��ه الحه دین"، که  ترجمه  تح��ت الفظی آن "ن��وادگان صالح الدین" 

میباشد، یکی دیگر از سازمان های َسلَفی جهادی در کوردستان است.
گروه  نوادگان صالح الدین، در حزب جنبش متحد اس��المی کوردستان عراق 
ش��کل گرفت و امیر آنها فردی به  اس��م "تحسین علی عبدالعزیز" بود.  این گروه  
در دهه  9٠ سده  بیستم میالدی و پس از آنکه  امارت اسالمی افغانستان تشکیل 

شد، جزء سازمان های کوردی بود، که  سران آن به  افغانستان رفتند.
 در جریان س��فر سران سازمان های َس��لَفی جهادی کوردستان به  افغانستان 
تنها گروهی که  آماده  شد تا با اسامه  بن الدن و سازمان القاعده  بیعت کند، همین 
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گروه  بود.
 آنها طی س��ال هایی که  القاعده  در افغانس��تان کمپ آموزش داشت "جهاد" 
می کردند، بارها اعضای خود را برای آموزش و نیز "جهاد" به  افغانستان فرستاده اند.

لی است که  بیشتر از آنکه  پایگاه   س��ازمان نوادگان صالح الدین در واقع تش��ُکّ
اجتماعی و یا نفوذ تش��کیالتی داش��ته  باش��د، تابع و حاصل نفوذ "تحسین علی 

عبدالعزیز" است و در محوریت این فرد تشکیل شده  بود.
"تحس��ین" در بین دوس��تان خود، به  ف��ردی خودرأی، ماجراج��و و رادیکال 
ش��ناخته  ش��ده  بود، در تم��ام دورانی ک��ه  او و گروهش فّعالیت داش��تند، تحت 
هراس��م و در هر جغرافیایی بوده  باش��ند، مسئله  ارتباط و تابعیت زیاد "تحسین" 
از سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی، از نقطه  ضعف های وی و سازمان تحت 
امرش بوده  و همین مس��ئله  سبب شده  است که  "تحسین" در بین سازمان های 

َسلَفی جهادی غیرقابل اعتماد تلقی شود. 
البت��ه  تحس��ین و خان��واده  اش از اوایل دهه  ٨٠ به  عنوان افرادی محس��وب 
می ش��دند که  ارتباط نزدیکی با سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دارند، در 
بین س��ازمان های َس��لَفی جهادی معروف است که  "خط س��ازمانی تحسین را ، 

جمهوری اسالمی تعیین می کند".
 در عین حال این نقطه  ضعف تحسین برای او به  نقطه  قوت نیز تبدیل شده  

است به  دو دلیل:
 1: نفوذ خانواده  او در جریانات اس��المی که  در فصل اول به  گذش��ته  خانواده  

او اشاره  شد.
 ٢: به  دلیل ارتباط با س��ازمان های امنیتی جمهوری اس��المی و در دس��ت 
داش��تن امکانات زیاد، و همچنین به  دلیل نیاز و فرازوفرودهایی که  سازمان های 
َسلَفی جهادی به  خود می بینند، معموالً ارتباط با تحسین و سازمان تحت امرش 

در کانون توجه  گروههای َسلَفی جهادی بوده  است.
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تحس��ین علی عبدالعزیز، فرزند شیخ علی عبدالعزیز است. پدر وی از رهبران 
جنبش اسالمی کوردستان عراق بود، خانواده  او از خانواده های کوردستان هستند 
ک��ه  معموالً فرزاندانش��ان در مدارس دینی تحصیل کرده ان��د و از مرّوجین دین 

اسالم بودند.
 تحسین در اوایل دهه  7٠ سده  بیست میالدی متولد شده  است؛ او در پایان 
دهه  ٨٠ س��ده  بیستم رسماً به  سازمان جنبش اسالمی کوردستان ملحق شده  و 
بر اساس شوق و خواست شخصی در شاخه  نظامی این سازمان جای گرفته  است.

 همچنان که  گفته  شد، تحسین فردی مستبد و ماجراجو بود، او پس از مدت 
کمی در شاخه  نظامی جنبش اسالمی رشد کرده  و باتوجه  به  نفوذی که  خانواده  
تحسین در جنبش داشته  و همچین باتوجه  به  عالقه  شخصی تحسین به  کارهای 
نظامی، رش��د او بسیار س��ریع بوده  و در مدت کمی به  عنوان امیر گروه  "نیروی 

ویژه " جنبش اسالمی انتخاب می شود.
 کتیبه  مذکور معموالً در مناقش��ات درون حزبی جنبش رأی خود را داشت، 
اما در عین حال به  دلیل رابطه  خونی با رهبران جریان، اکثریت جنبش از ضّدیت 

با آری  این جریان که  به  جریان علی عبدالعزیز موسوم بود، خوداری می کرد.
 س��ال ٢٠٠٣ پس از آنکه  امارت اس��المی بیاره  س��قوط ک��رد، او نیز همراه  
بازماندگان انصار به  ایران رفت، تحس��ین در این مقطع خود را به  عنوان جنبش 

اسالمی کوردستان عراق معرفی می کرد.
 چون جنبش پس از دستگیری شیخ علی عبدالعزیز در ٢٠٠٣ توسط ارتش 
آمریکا عمال منحل شده  بود، او و افراد همراه  تا هنگام مرگ پدرش در تشکیالت 
متف��اوت از جنبش اس��المی و در ایران زندگی می کردند، اما خود را بخش��ی از 
جنبش اس��المی کوردس��تان قلمداد می نمودند و پس از مرگ پدرش او سازمان 

نوادگان صالح الدین را تشکیل داد.
"تحسین علی" تا سال ٢٠٠9 در ایران ماند و پس از آن بیشتر در پاکستان و 
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یا افغانستان زندگی کرده  و در تابستان ٢٠11 در ایالت وزیرستان پاکستان توسط 
پهباد آمریکا کشته  شد.

علیرغم اینکه  تحسین در خانواده  علی عبدالعزیز به  عنوان فردی هنجارشکن 
ش��ناخته  می شود، اما سایه  تصمیمات سیاس��ی خانواده  همیشه  بر رفتار او بوده  
اس��ت، حداقل قبل از فوت پدرش، همیشه  سعی کرده  که  تابع سیاست های پدر 

باشد. 
بر اس��اس توافقی که  در س��ال 1997 بین جنبش اسالمی و اتحادیه  میهنی 
کوردس��تان با نظارت جمهوری اسالمی منعقد شد، درگیری و جنگ بین این دو 
سازمان به  پایان رسید، این توافق به  "پیماننامه  صلح تهران" شناخته  شده  است، 
و بر پایه  همین توافق چون علی عبدالعزیز پدر خود را میراثدار جنبش اس��المی 
کوردستان عراق میدانست، "تحسین" نیز تا زمان مرگ پدر از هر گونه  رویارویی 

یا حتی تهدید حکومت اقلیم کوردستان امتناع می کرد.
پس از مرگ پدرش دیگر تحسین خود را وامدار جنبش اسالمی نمی دانست، 
برادرش شیخ عرفان علی بر جای پدر نشسته  بود. تحسین هم مدت کمی پس از 
مرگ پدرش، تش��کیل سازمان نوادگان صالح الدین را اعالم کرد، بسیاری بر این 
عقیده  بودند که  این س��ازمان در همان ٢٠٠٣ که  تحسین به  ایران آمده  تشکیل 
ش��ده  اس��ت، اما اعالم آن را به  تاخیر انداخت، تا بدین ترتیب از روبرو ش��دن با 

پدرش بپرهیزد.
وی علیرغ��م اینکه  در دهه  9٠ با س��ازمان القاعده  بیعت کرد، اما در تبلیغ و 
مطرح کردن این بیعت معموالً خودداری می نمود و دلیلش باز مسئله  خانوادگی 

بود، چون خانواده  تحسین با القاعده  بیعت نکرده  بودند. 
در عوض "تحس��ین" علیرغم عدم تبلیغ در مورد بیعت خود با القاعده ، رابطه  
خوبی با این س��ازمان داشته  و افراد خود را برای "جهاد" و آموزش به  کمپ های 
القاعده  میفرس��تاد، همین مس��ئله  باعث شد تا در ٢٠٠٨ که  س��ازمان نوادگان 
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صالح الدین اعالم موجودیت کرد، این س��ازمان خیلی زود به  ش��اخه های نزدیک 
به  القاعده  تبدیل شود.

 تفاوت س��ازمان القاعده  در کوردستان و سازمان نوادگان صالح الدین در این 
بود، که  سازمان القاعده  در کوردستان مستقیماً با شواری القاعده  در ارتباط نبود، 
بلکه  آن سازمان بخشی از سازمان القاعده  در عراق تلقی می شدند و از طریق آن 
با ش��ورای القاعده  در ارتباط بودند، ولی س��ازمان تحت امر"تحسین" مستقماً با 

القاعده  در ارتباط بود و شاخه  مستقل القاعده  تقلّی می شد. 
ن��وادگان صالح الدی��ن نیز نیروه��ای خود را در بی��ن افراد َس��لَفی جهادی 
کوردس��تان ایران جمع آوری می کرد و این سازمان توسط افرادی در کوردستان 
ایران تقویت می شد و برای "جهاد" به  پاکستان و افغانستان فرستاده می شدند.

این س��ازمان حکومت اقلیم کوردستان را "حکومت طاغوت" می خواند، اما از 
اعالم جهاد علیه  آن امتناع می کرد، البته  در ویدئویی که  یک س��ال قبل از مرگ 
تحسین)٢٠1٠( ضبط شده  است، وی این حکومت را تهدید می کند، اما هیچگاه 

تهدید خود را عملی نکرد.
در مورد برخورد س��ازمان های امنیتی جمهوری اس��المی با سازمان نوادگان 
صالح الدی��ن بای��د گفت علیرغم اینکه  همیش��ه  موض��وع ارتباط "تحس��ین" با 
س��ازمان های امنیتی جمهوری اسالمی به  نقطه  ضعف_قدرت او تبدیل شده  بود، 
گاهاً افراد او توس��ط سازمان های امنیتی دستگیر می ش��دند، البته  هیچ کدام از 

افرادش با صدور حکم سنگین روبرو نشده اند.
پس از مرگ تحس��ین، س��امان علی عبدالعزیز به  عنوان امیر سازمان انتخاب 
شد، در جریان رودیدادهای جنگ داخلی سوریه ، بیشتر گروههای سفلی جهادی 

این جنگ را به  فرصتی برای تقویت و حضور خود بکار گرفتند .
 اما س��ازمان نوادگان صالح الدین در تلفیق و تطبیق خود با مس��ائل سوریه  
امنتاع کرده  و فّعالیت های تبلیغی خود را در جغرافیای کوردستان ایران خالصه  



  َسلَفی های  جهادی در کوردستان   69  

کرده  است. سامان علی در حال حاضر)٢٠17( در شهر کرمانشاه  ساکن است.

گروه  "جیش صالح الدین"
س��واره  محمد )حاجی عارف(، امیر کتیبه های القاعده  در کوردس��تان، در ٢٠٠7 
"جهاد" علیه  حکومت اقلیم کوردس��تان را به  "جهاد" در افغانستان تغییر داد، در 
بین اعضا این گروه  اعتراضاتی به  این تغییر اس��تراتژی ش��د. معترضان یک سری 
پیش��نهاد را به  محوریت پرهی��ز از رودررویی با س��ازمان های امنیتی جمهوری 
اس��المی به  حاجی عارف می رس��اندند. چون دلیل تغییر اس��تراتژی کتیبه های 
القاعده  همچنان که  پیش��تر نیز به  آن اشاره  شد، مسئله  توافق احتمالی حکومت 

اقلیم کوردستان با جمهوری اسالمی ایران بود.
 قبل از اینکه  این پیش��نهادها از طرف مس��ئولین کتیبه های القاعده  بررسی 
گردد، به  دلیل اینکه  حاجی عارف چندین نفر از اعضای خود را در قالب تیم های 
چند نفره  برای انجام عملیات در عمق خاک کوردس��تان عراق به  مرز فرس��تاده  
بود، از طرف وزارت اطالعات جمهوری اسالمی دستگیر می شود، دلیل دستگیری 
حاجی عارف این بود که  سازمان اطالعات پیشتر و قبل از فرستادن این افراد به  
س��مت مرز اقلیم کوردس��تان رسماً از او خواسته  بود که  از انجام هر نوع عملیات 

خرابکاری در اقلیم کوردستان پرهیز کند. 
در مصاحبه  نویسنده با پوریا محمدی، در سال ٢٠1٠ او ادعا کرد که  قبل از 
دستگیری حاجی عارف، کتیبه های کوردستان توانسته  بودند ٣٠٠ نفر را آموزش 

دهند.
 محم��دی در همی��ن مصاحب��ه   تصریح کرد: افراد بیش��تری به  م��ا مراجعه  
می کردند، اما ما نمی توانستیم آنها را آموزش دهیم، حتی افرادی بودند که  بدون 
اینکه  دوره  آموزش نظامی را طی کرده  باش��ند میخواس��تند به  جهاد بروند، عدم 
فرستادن آنها به  دوره  و یا جهاد سبب  شد که  این اعضا از سازمان دلخور شوند.
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اعضاء کتیبه های القاعده  در کوردستان آماده  پذیرش خواست، رهبریت خود 
نبود و آنها همچون گذش��ته  تاکید داشتند، که  الزم است بر علیه  حکومت اقلیم 

کوردستان "جهاد" انجام دهند.
در مورد چرایی درخواست سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی برای توقف 
"جهاد" بر علیه  حکومت اقلیم کوردستان، محمدی گفت: دو دلیل وجود داشت .

دلیل اول این بود که  آنها با احزاب کوردستان عراق توافق کرده  بودند و دلیل 
دوم اینکه بدنه  کتیبه  از افراد اهل کوردس��تان ایران تش��کیل شده  بود و آنها این 
احتمال را می داند که  کتیبه  بر علیه  جمهوری اسالمی نیز دست به  فّعالیت بزند.

در ای��ن مصاحب��ه  پوریا محمدی در م��ورد مخالفت ایران ب��ا کتیبه  القاعده  
کوردس��تان گف��ت: ایران به  کتیب��ه  القاعده  هی��چ اعتمادی نداش��ت، بلکه  تنها 

میخواست کتیبه  را در راستای منافع خود بکارگیرد.
محم��دی در ادامه می گوی��د: ما نیز حکومت جمهوری اس��المی را حکومت 

طاغوت و ضّد اهل سّنت قلمداد می کردیم.
 اعضای کتیبه هایی که  اهل کوردس��تان ای��ران بودند بارها از رهبریت کتیبه  
درخواست کردند که  فّعالیت های خود را بر علیه  جمهور اسالمی نیز انجام دهند، 
اما برادران کوردس��تان عراق با این نظر بس��یار مخالف بوده  و هر بار جلوی این 
درخواس��ت را می گرفتند؛ البته  ش��کر خدا بعداً توانستیم علیه  جمهوری اسالمی 

نیز اقداماتی انجام دهیم".
از مصاحب��ه  محمدی به  روش��نی نمایان اس��ت که  جمهوری اس��المی هیچ 
اعتمادی به  بدنه  گروههای َسلَفی جهادی ندارد، و تنها از رابطه  سیاسی با سران 

این گروه  برخوردار است.
 البته  همچنان که  محمدی نیز به  آن اش��اره  کرد یکی از دالیل رفتار دوگانه  
و ضّدونقیض جمهوری اس��المی با گروههای َسلَفی جهادی در همین نکته  است 
که  جمهوری اسالمی تنها در سطح بدنه  این گروهها، رژیمی طاغوتی و ضّد سّنی 
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تلقی می شود.
 ب��ا توجه  ب��ه  اینکه  بخش اعظمی از اعضای کتیبه  القاعده  در کوردس��تان از 
کوردهای ایران تشکیل شده  بود، مشخص است که  جدا از مسئله  سازش یا توافق 
احتمالی بین حکومت اقلیم و جمهوری اس��المی، مس��ئله  ترس از این گروه  نیز 
س��بب شده  است که جمهوری اس��المی با تشکیالت کتیبه  برخورد کند و اعضاء 

آن را دستگیر نماید.
تغییر اس��تراتژی و دستگیری حاجی عارف، زمینه  انشعاب در سازمان کتیبه  
القاعده  در کوردس��تان را فراهم کرد و اولین گروهی که  رسماً از کتیبه  جدا شد. 
در اواسط سال ٢٠٠7 اعالم انشعاب کرد و سازمان جیش صالح الدین را تشکیل 

دادند.
عثمان ش��فیق، حسن چمچمالی، علی ش��میرانی)علی مجاهد(، علی کرمی، 
اس��عد کرمی و پوریا محمدی از افرادی بودند، که  س��ازمان "جیش صالح الدین" 
ل از کوردهای کوردستان عراق و ایران بود. را تشکیل دادند، این سازمان متشُکّ

اعضاء تشکیل دهنده  جیش صالح الدین چه  گذشته ای داشتند؟
ل از کوردهای عراق و ایران  همچنان که  در باال اش��اره  ش��د، این سازمان متش��ُکّ
بودند، عثمان ش��فیق، حسن چمچمالی و علی ش��میرانی اهل کوردستان عراق 

بودند و علی کرمی، اسعد کرمی و پوریا محمدی اهل کوردستان ایران بودند.
عثمان ش��فیق، متولد ش��هر چمچمال در کوردس��تان عراق بود، او از اعضاء 
انصاراالس��الم بود و در جریان "هجرت" س��ال ٢٠٠٣ این سازمان به  کوردستان 
ایران آمده  بود، او همراه  کتیبه  فتح از انصار جدا ش��د و سال ٢٠٠7 گروه  جیش 
صالح الدین را تش��کیل داد و پس از مدتی توسط س��ازمانهای امنیتی جمهوری 

اسالمی دستگیر شد و اما بیشتر از چند ماه  در زندان نبود و آزاد گردید.
 عثم��ان پس از آزادی به  گروه  "توحید و جهاد" کوردس��تان ایران پیوس��ت 
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و س��رانجام در ٢٠1٠ در ایران دستگیر ش��د و وی در حال حاضر در زندان بسر 
می برد و حکم زندانش 1٦ س��ال است، بر اساس تحقیق نویسنده ، او در زندان با 

داعش بیعت کرده  و از طرفداران دولت اسالمی عراق و شام است.
حس��ن چمچمالی، متولد چمچال کوردستان عراق است و عضو انصاراالسالم 
بوده  اس��ت، او نیز در جریان "هجرت" به  همراه  انصار به  کوردس��تان ایران رفته  
و س��پس از آنها جدا ش��ده  و به  کتیبه های القاعده  کوردستان میپیوندد و او نیز 
توسط س��ازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دس��تگیر شده  و در ٢٠1٦ اخبار 
غیررس��می در مورد او درج شد که  ظاهراً تحویل حکومت اقلیم کوردستان داده  

شده  است، اما صحت و سقم این خبر برای نویسنده  آشکار نیست.
علی محمد شمیرانی، اسم سازمانی او "علی مجاهد" بود، او متولد شمیران از 

توابع حلبچه در کوردستان عراق است.
 ش��میرانی نیز در جریان س��قوط امارت اس��المی بیاره  به  کوردستان ایران 
آم��ده  بود، علی مجاهد هم��راه  کتیبه  فتح با ابومصعب زرقاوی بیعت می کند و او 
در کتیبه  القاعده  مس��ئول بخش رس��انه ای کتیبه  بود، علی مجاهد در ٢٠٠7 در 
تش��کیل جیش صالح الدین مش��ارکت می کند، و در بهار ٢٠٠9 به  گروه  "توحید 
و جهاد" کوردس��تان ایران ملحق می شود و پس از مدتی توسط نیروهای امنیتی 
جمهوری اسالمی دستگیر شده  و در ٢ آگوست ٢٠1٦ همراه  گروه  ٢4 نفر زندانی 

َسلَفی که  در زندان رجایی شهر اعدام شدند، او نیز اعدام  شد. 
مال علی کرمی، وی در مدارس سّنتی � مذهبی در کوردستان ایران تحصیل 
کرده  بود، کرمی اهل سقز کوردستان ایران است، مال علی در گسترش اعتقادات 
َسلَفی نقش زیادی داشت و مدت زیادی به  تبلیغ برای این اعتقادات مشغول بود. 
علی کرمی فّعالیت های سازمانی خود را با کتیبه  القاعده  کوردستان آغاز می کند 
و در ٢٠٠7 از آنها جدا شده  و جیش صالح الدین را تشکیل می دهد، او در ٢٠11 
توسط س��ازمان های امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر شده  و در حال حاضر در 
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زندان بسر می برد.
اس��عد کرمی، متولد شهر سقز در کوردس��تان ایران است، برادرزاده  مال علی 
کرمی اس��ت و از طریق عمویش جذب اعتقادات َس��لَفی جهادی ش��ده  است، او 
قبل از اینکه  جذب گروههای َسلَفی شود، ورزشکاری موفق بود و در سطح ایران 
توانس��ته  بود جایزه هایی نیز کسب کند، از توانایی جسمانی و دانش ورزشی وی 

برای آموزش جسمانی گروه  استفاده  میشد.
اس��عد کرمی نیز فّعالیت سازمانی خود را از کتیبه های القاعده  در کوردستان 
آغاز کرده  و س��پس در تش��کیل جیش صالح الدین فّعال بوده ، اس��عد در ٢٠1٣ 

دستگیر شد و تا اکنون خبری موثق از او در دست نیست.
پوریا محمدی، او متولد ش��هر س��نندج در کوردستان ایران است، خود او ادعا 
می کرد که  از طریق مس��اجد با اعتقادات َس��لَفی آشنا ش��ده  و است فّعالیت های 
خود را با کتیبه  القاعده  کوردس��تان آغ��از کرده  بود. او از افرادی بود که  در کمپ 
کتیبه  القاعده  کوردس��تان در کرمانشاه  دوره  آموزشی دیده  بود، در ٢٠٠7 جیش 
صالح الدین را تشکیل داد و سپس در بهار ٢٠٠9 به  گروه  توحید و جهاد کوردستان 

ایران ملحق شد و از زندانیانی بود که  در ٢ آگوست ٢٠1٦ در ایران اعدام شد.
جی��ش صالح الدین از لحاظ تش��کیالتی از هم��ان مدل کتیب��ه  القاعده  در 
کوردس��تان تبعیت می کرد و بخش زیادی از اعضای این گروه  در سال ٢٠٠9 به  
سازمان دیگری به  اسم "توحید و جهاد" کوردستان ایران ملحق شدند و در عمل 
نیز نتوانس��تند، فّعالیت خاصی بر علیه  حکومت اقلیم کوردستان انجام دهند، اما 
آنها در همان ابتدا انشعاب خود از کتیبه ، بخشی از اموال نظامی مربوط به  کتیبه  

را در درست گرفتند، این اموال برای سازمان جدیدشان کارایی بسیار داشت.

گروه  توحید و جهاد]کردستان ایران[
استراتژی جدید کتیبه  القاعده  کوردستان، همچنان که  در قسمت قبل نیز به  آن 
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اش��اره  ش��د، زمینه  اعتراضات داخلی دراین گروه  را فراهم کرد. تغییر جغرافیای 
"جهاد" و همچنین مس��ئله  ع��دم انجام فّعالیت برعلیه  جمهوری اس��المی و نیز 
دس��تگیری جمعی از اعضاء کتیبه  علی الخصوص حاجی عارف امیر کتیبه  توسط 
دس��تگاه های جمهوری اس��المی، اخراج مال حمیدعالی مس��ئول شاخه  سنندج 
کتیبه  از این سازمان و همچنین فساد اقتصادی_سیاسی مسئولین کتیبه  القاعده  

در کوردستان زمینه  انشعاب دوم در این کتیبه  را فراهم نمود.
انشعاب دوم به هیچ وجه شبیهه  انشعاب نبود.

 بدین معنا که  :
اوالً : آنها در تشکیالت کتیبه  هیچ درخواست مشخصی را مطرح نکردند.

 دوماً: به  صورت گروهی از تشکیالت کتیبه  جدا نشدند.
 سوماً: رسماً بیانیه ی دالِّ بر تشکیل یک گروه  جدید صادر نکردند.

دلی��ل این رفتار آنه��ا عدم اعتماد به  مس��ئولین کتیبه  و همچنین مس��ئله  
اس��تراتژی جدیدی بود که  نمیخواس��تند رو کنند، اس��تراتژی آنها "جهاد" علیه  

جمهوری اسالمی بود.
گروه  جدید اس��م "توحید و جهاد" را برای خود برگزید، در این تحقیق برای 
اینکه  قباًل نیز سازمانی تحت همین اسم در کوردستان عراق فّعالیت داشته  است 
و به  دلیل اینکه  این س��ازمان از لحاظ اس��تراتژی و حتی عضو رهبری، سازمانی 
کاماًل متفاوت و مستقل از سازمان قبلی است، ما برای اینکه  خواننده  دچاراشتباه  
اس��می نش��ود، در عنوان این گروه  کلمه  کوردستان ایران را اضافه  کردیم، وگرنه  
این اصطالح در عنوان اصلی سازمان وجود ندارد و این سازمان اسم رسمی خود 

را سازمان "توحید و جهاد" معرفی می کند.
اعض��ا توحی��د و جه��اد، جمهوری اس��المی را یک رژیم "طاغوت��ی" قلمداد 
می کردند، آنها بر پایه دو استدالل، یک: "طاغوتی بودن رژیم جمهوری اسالمی. 
دو: اینکه  مذهب رسمی حکومت جمهوری اسالمی تشیع است و در برابر آن 
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حکومت رس��ماً مذهب تسُنّن را سرکوب کرده  و تشیُّع را تقویت می کند، معتقد 
بودند که  باید علیه  جمهوری اسالمی ایران "جهاد" کرد.

توحی��د و جهاد اولین گروه  تکفیری جهادی در کوردس��تان ایران بودند، که  
تمامی پیروان تشُیّع حّتی کسانی را که  هیچ رابطه  اُرگانیکی با حکومت جمهوری 

اسالمی ندارند، "ُمرتَد"]1[ قلمداد می کرد.
 آنها در واقع تش��یُّع را یک ش��اخه  "انحرافی" اس��الم می دانس��تند و مناطق 
شیعه  نش��ین جهان اس��الم را "دار الکفر" می نامیدند؛ بر پایه  همین اس��تدالل ها 

جهاد علیه  جمهوری اسالمی را "واجب" می دانستند. 
در مورد "جهاد" در افغانستان نیز براین عقیده  بودند، که  جهاد در افغانستان 
"جه��اد کفایی" اس��ت و بر همین اس��اس می گفتند که  افغان ه��ا از لحاظ تعداد 
جنگج��و و نیز توانایی در جنگیدن به  اندازه ای هس��تند، که  بتوانند از خود دفاع 
کنند و "جهاد" افغانس��تان را اداره  کنند، پس الزم نیس��ت، جمعی از ما به  آنجا 

برود و "جهاد" انجام دهد.
ج��دا از ای��ن دیدگاه ، س��ازمان توحید و جهاد بر این عقی��ده  بودند که چون 
کوردهای کوردستان عراق دیدگاه  مختص به  خود و البته  نرمی در برابر جمهوری 
اسالمی دارند، و احتمال اینکه  آنها علیه  جمهوری اسالمی جهاد کنند ناچیزاست، 

پس از پذیرش آنها به  عنوان عضو در سازمان خوداری می کردند.
 هر چند این قاعده  را در مواردی زیر پاگذاشتند و افرادی که  اهل کوردستان 
عراق بودند را پذیرفتند. اما باز هم س��ازمان توحید و جهاد اولین سازمان َسلَفی 

جهادی مختص به  کوردستان ایران بود و احتماالً هست.

ساختار و فّعالیت های توحید و جهاد
س��ازمان توحید و جهاد باید در اواس��ط ٢٠٠7 تشکیل ش��ده  باشد چون بیشتر 
اعضای این س��ازمان درهمان زمان از کتیبه  القاعده  جدا شده  و نیز حاجی عارف 
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امیر کتیبه  القاعده  کوردس��تان نیز در تابستان ٢٠٠7 توسط سازمان های امنیتی 
جمهوری اسالمی دستگیر شد.

جغرافیای فّعالیت آنها شهر سنندج و اطراف این شهر بود، آنها به  دلیل اینکه  
اکثریت اعضایش��ان در این ش��هر س��اکن بودند، به  راحتی می توانستند، ارتباط 
تش��کیالتی خود را حفظ کنند و حتی دوره های آموزشی و نشست های سیاسی 
مخفی تشکیل دهند لذا سنندج مرکز فّعالیت و همچنین شهری بود که  سازمان 

توحید و جهاد]کوردستان ایران[ در آن شکل گرفت.
اولین مشکل غیرامنیتی ای که  سازمان توحید و جهاد با آن روبرو شد، مسئله  
تأمی��ن منبع مالی برای فّعالیت هایش��ان بود. آنها برای تأمی��ن مالی فّعالیت ها و 
همچنین خرید اسلحه  تصمیم گرفتندکه  هر کدام از اعضای آنها بخشی از درآمد 

روزانه  خود را به  سازمان بدهد.
 البته  تأمین مالی به  اینجا ختم نش��د، بعضی از اعضاء حتی آماده  شدند، که  
جواهرات و اشیاء قیمتی همسران خود را بفروشند و وجهه  نقد آن را در راستای 

اهداف سازمان صرف کنند.
در مرحله  دیگر آنها از اعتقادات "تکفیر کردن" برای تأمین مالی خود استفاده  

نموده  و شروع به  قتل و غارت اموال کسانی که  ُمرتَد خوانده  می شدند نمودند.
 برای مثال ابراهیم فرهادی که  مردم ش��هر» قروه «  وی را به  عنوان "خلیفه  
ابراهیم" می شناختند، توسط این گروه  و به  دلیل اینکه  پیرو طریقت قادری بود، 

به  جرم "شرک" کشته  شد و اموال طال فروشی او نیز غصب گردید.
فّعالیت رس��می توحید و جهاد در سال ٢٠٠9 اعالم شد، آنها در یک سال و 
نیم توانس��ته  بودند، که  از لحاظ ساختار تشکیالت این سازمان را راه اندازی کنند 
و مقادیری اسلحه  نیز تهیه  کنند و دوره های آموزشی در زمینه  عقیدتی و نظامی 

را برای اعضاء خود برگزار کنند و نیز اعضا جدید را عضوگیری کنند. 
س��اختار تشکیالتی توحید و جهاد به  صورت شورایی اداره  میشد و ٥ نفر در 
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شورا رهبری این سازمان را به عهده داشتند.
اعضاء شواری رهبری دور اول سازمان توحید و جهاد عبارت بودند از : 

1: کاوه  شریفی 
کاوه  شریفی، امیر گروه  و در واقع تئوریسن گروه  بود.

 اس��م س��ازمانی او "ابوبکر" بود و ایده  تشکیل چنین س��ازمانی با استراتژی 
جهاد علیه  جمهوری اسالمی و تکفیر تشُیّع مختص به  کاوه  بود، او برادر "فرحناز 
ش��ریفی" بود و فرحناز همس��ر دوم حاج��ی عارف، امیر کتیبه ه��ای القاعده  در 

کوردستان بود.
کاوه  متولد 19٨٢ در ش��هر س��نندج اس��ت، او مجرد و خانواده  او ملّقب به  

خانواده  حاجی توفیق بودند.
 کاوه  از طریق حاجی س��واره  به  س��مت اعتقادات َس��لَفی کشیده  شد، او در 
س��پتامبر ٢٠٠9 در س��نندج دستگیر ش��د و ٢7 ماه  در بازداشتگاه  اطالعات در 

شهرهای مختلف از جمله  تهران بود.
 کاوه  پس از 7 س��ال زندان در ٢ آگوس��ت ٢٠1٦ در زندان رجایی شهر کرج 

اعدام شد.
 از خان��واده  کاوه ، جدا از حاجی س��واره  که  داماد آنها ب��ود، دو برادر کاوه  به  
نامهای آرش ش��ریفی و رامین ش��ریفی )عبداهلل ( نیز به  جرم عضویت در سازمان 
توحید و جهاد دس��تگیر ش��ده  و در حال حاضر در زندان هس��تند و هر دو حکم 

اعدام دارند.
٢: کاوه  ویس��ی، اسم س��ازمانی او خالد مسوالخی است، رئیس هئیت شرعی 

سازمان توحید و جهاد و از اعضای شورای رهبری آن بود.
کاوه  ویس��ی فرزند ابراهیم و متولد 19٨٢ در ش��هر سنندج است، گمان آن 
می رود کاوه  از طریق خانواده  همسرش با اعتقادات َسلَفی آشنا شده  باشد و چون 
دوتا از برادرهای فاروق سهرابی، پدرزن کاوه ، که  اسم یکی از آنها محمد سهرابی 
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است، در عراق عملیات انتحاری انجام دادند.
 کاوه  در ماه  ٦ س��ال ٢٠٠9 در ش��هر س��نندج دستگیر ش��د، او سه  سال در 
بازداش��تگاه  اطالعات بود و سپس به  زندان رجایی شهر انتقال داده  شد، کاوه  در 

دوم آگوست ٢٠1٦ در رجایی شهر اعدام شد. 
٣: فرهاد رحیمی، امیر نظامی سازمان توحید و جهاد

فرهاد رحیمی متولد اوایل دهه  ٨٠ قرن بیس��تم میالدی اس��ت، او نیز متولد 
س��نندج و در هنگام کش��ته  ش��دن متأهل بود، فرهاد به  دلیل عالقه  شخصی به  
مس��ائل نظامی و نیز توانایی جس��می و پیگری در آموزش به  عنوان امیر نظامی 

گروه  انتخاب شد.
او در اواخر سپتامبر ٢٠٠9 در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی 

در منطقه  "شریف آباد" سنندج کشته  شد.
 دو برادر فرهاد به  اس��م مختار و اصغر به  جرم عضویت در س��ازمان توحید و 

جهاد دستگیر شده  و در دوم آگوست ٢٠1٦ اعدام شدند.
4: بهروز شاه نظری)برازانی( عضو شورا

بهروز ش��اه نظری فرزند فتح اهلل  و متولد 19٨٣ در س��نندج اس��ت، در آوریل 
٢٠٠9 دستگیر شده  و حدود ٣1 ماه  تحت بازجویی و در بازداشتگاه  اطالعات بود 
سپس به  زندان رجایی شهر منتقل شده  و در اواخر ماه  7 سال ٢٠1٦ اعدام شد.

 هم��راه  بهروز برادرش فرزاد نیز به  جرم عضویت در س��ازمان توحید و جهاد 
دستگیر شده  و به  حکم ابد محکوم شد.
٥: طالب ملکی عضو شورای رهبری

طالب ملکی متولد 19٨٣ سنندج ،اسم سازمانی او ابوذر بود. طالب در اواخر 
س��پتامبر ٢٠٠9 در سنندج دستگیر شده ، او نیز مدت زیادی تحت بازجویی بود 
و حدود ٢7 ماه  در بازداش��تگاه  اطالعات زندانی بود، طالب در اواخر ماه  7 س��ال 

٢٠1٦ اعدام شد.
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اهمیت مطرح کردن وضعیت خانوادگی این افراد در این اس��ت، که  بیش��تر 
آنها از طریق روابط فامیلی با اعتقادات َس��لَفی آش��نا شده  و همین روابط نیز در 
تش��کیل، فّعالیت و گس��ترش س��ازمان توحید و جهاد نقش بسیار تعیین کننده  

داشته  است.
 البته  مس��ئله  روابط فامیلی هم در عضویت و آش��نایی با سازمان های َسلَفی 

جهادی کوردستان اهمیت دارد و هم در تحکم این سازمان ها .
در بیش��تر این سازمان ها اگر رابطه  فامیلی بین مسئولین آن قبل از عضویت 
نیز موجود نباشد، پس از عضویت از طریق ازدواج با هم رابطه  فامیلی می گرفتند، 
داشتن رابطه  فامیلی زمینه  تحمل درون سازمانی را در گروههای َسلَفی جهادی 
بیش��تر کرده است و دلیل دوم حجم باالی روابط فامیلی در بین گروههای َسلَفی 
جهادی در کوردستان، مسئله  اکراه  این افراد از داشتن ارتباط با جامعه  کوردستان 
اس��ت، آنها در تمامی مناسبات دینی و روابط اجتماعی خود در مقام یک کمون 

و مستقل از جامعه  عمل می کنند.

فّعالیت های سازمان توحید و جهاد
سال ٢٠٠9 از چند لحاظ برای سازمان توحید و جهاد از اهمیت برخوردار بود.

 این س��ازمان در مدت یک سال و نیم فّعالیت مخفی توانسته  بود تشکیالت 
خود را س��اماندهی کند، در ضمن این س��ازمان در همین سال چند نفر از اعضا 
"جی��ش صالح الدی��ن" را به  عضوی��ت پذیرفته  بود، حضور این افراد در س��ازمان 
توحی��د و جهاد از این لحاظ اهمیت داش��ت، که  س��ازمان جیش صالح الدین در 
هنگام انش��عاب بخش��ی از اموال نظامی کتیبه های القاعده  در کوردس��تان را در 
دست گرفته  بودند، این اموال نظامی برای سازمان توحید و جهاد سرمایه  بزرگی 

تلقی می شدند.
 از افرادی که  در بهار سال ٢٠٠9 از جیش صالح الدین جدا شده  و به  سازمان 



80    فصل چهارم: سازمانها و سازماندهی گروههای َسلَفی جهادی در کوردستان ایران 

توحید و جهاد پیوستند می توان، پوریا محمدی، اسماعیل شکاک و علی مجاهد 
را نام برد.

قباًل در مورد پوریا و علی مجاهد توضیحاتی داده  شده  است.
 اس��ماعیل ش��کاک، اهل منطقه  بادینان در کوردس��تان ع��راق بود.فّعالیت 
س��ازمانی خود را با انصار االسالم شروع کرده  بود و پس از سقوط امارت بیاره  به  

کوردستان ایران آمده  بود.
 او نیز عضو کتیبه  القاعده  در کوردستان ایران بود و بعداً به  جیش صالح الدین 

پیوست و سپس به  عضویت سازمان توحید و جهاد درآمد.
اسماعیل در پاییز ٢٠1٠ در شهر سنندج در درگیری با سازمان های امنیتی 

جمهوری اسالمی، همراه  کسی به  اسم "شاهو بستنی" کشته  شد.
اما سال ٢٠٠9 از جنبه  دیگر برای سازمان توحید و جهاد حائز اهمیت بود.

 آنها اولین فّعالیت های خود را در همان س��ال آغاز کردند، س��ازمان توحید و 
جهاد 14 روز قبل از س��فر علی خامنه ایی به  سنندج در اواخر آوریل ٢٠٠9 طی 
حمله ای که  ٢7 نفر از اعضای آن در این حمله  مشارکت کردند، دو مرکز نیروی 

انتظامی سنندج را تقریبا کاماًل تخریب کردند.
 تعداد کش��ته  شده های نیروی انتظامی مش��خص نیست اما ٢ عضو سازمان 
توحی��د و جهاد به  اس��مهای "ش��اهو لوله کش" و "ابراهیم صم��دی توداری" در 

جریان این رودیداد کشته  شدند.
 نکته  حائز اهمیت در این رویداد این اس��ت که  سازمان توحید و جهاد جسد 

کشته  شده های خود را نیز پس از انجام عملیات با خود برده  بود.
این رویداد اولین حرکت نظامی س��ازمان توحی��د و جهاد بر علیه  جمهوری 

اسالمی است.
 پس میتوان ادعا کرد که  آغاز "جهاد" سازمان توحید و جهاد بر علیه  جمهوری 
اسالمی در آوریل ٢٠٠9 بود. آنها در سال های بعد و تا ٢٠1٦ فّعالیت های نظامی 



  َسلَفی های  جهادی در کوردستان   81  

علیه  سازمان های امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی داشته اند و در برابر آن بالغ 
بر 4٠ نفر از اعضا این سازمان توسط جمهوری اسالمی اعدام شده  است.

 اعدام ها در فاصله  سالهای ٢٠1٣ تا ٢٠1٦ انجام شده  است.
از عملیات های مهم دیگر که  این س��ازمان انجام داده  اس��ت، پخش شکالت 
زهرآلود در بین نیروهای نظامی است، آنها در فصل تبلیغات انتخابات دهم ریاست 
جمهوری با اس��تفاده  از عکس محمود احمدی  ن��ژاد خود را طرفدار احمدی نژاد 
جا زده  و به  نیروهای نظامی نزدیک ش��ده  بودند و در بین آنها ش��کالت زهر آلود 
پخش کرده  بودند، اما به  دلیل اینکه  در ساخت ترکیب سم درون شکالت اشتباه  
کرده  بودند، هیچ کس��ی در این رویداد جانش را از دست نداد، اما بیشتر از 1٠٠ 

نفر دچار مسمومیت شده  بودند.
سازمان توحید و جهاد بر علیه  جمهوری اسالمی عملیات انتحاری انجام نداد، 
اما حمالتی را به  مراکز نظامی و انتظامی جمهوری اس��المی انجام داد. از س��وی 
دیگر برای تأمین منابع مالی خود چند بار دست به  سرقت مسلحانه  در شهرهای 
زنجان و همدان زدند، مشخص است، که  این اعمال بر اساس نگاه  تکفیری توجیه  

می شود.
 البته  ُمرتَد دانس��تن مسلمان از طرف این گروه  مختص به  پیروان اهل تشُیّع 
نبود، بلکه  پیروان اهل تسُنّن نیز به  بهانه های مختلف ُمرتَد محسوب می شدند، و 

جان و اموال آنها نیز توسط این افراد به  خطر می افتاد.
 همچنان که  در باال نیز اش��اره  ش��د، آنها خلیفه  ابراهیم فرهادی را در قروه  
کش��ته  و اموال طال فروشی او را به  س��رقت بردند، خلیفه  ابراهیم از پیروان اهل 

سّنت و از دراویش طریقه قادری بود.
در م��ورد جغرافیای فّعالیت های این س��ازمان باید ادعا ک��رد جز چند مورد 
س��رقت مسلحانه  که  در شهرهای دیگر انجام ش��ده  است، همچنان که  شرح آن 
رفت، همه  فّعالیت های سازمان توحید و جهاد در شهر سنندج و اطراف این شهر 
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انجام شده  است.
 مهمترین دلیل این مس��ئله  این بود که  تمام اعضای این سازمان در سنندج 

ساکن بودند.
 و ش��اید این نکته  برای خواننده  خالی از لطف نباشد که بداند، مسئله  اصلی 
س��طح مخفی کاری این سازمان اس��ت. در ابتدای فّعالیت های سازمان توحید و 
جهاد، نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی کاماًل غافلگیر شده  و حتی نمی دانستند 

چه  سازمانی مسبب این رودیدادها است. 
س��ازمان توحید و جهاد یک خانه  تیمی در ش��هر ماس��ال در ش��مال ایران 
داشتند، آنها این خانه  تیمی را با شناسنامه  تقلبی و به  عنوان مکانی برای ورزش 

اجاره  کرده  بودند.
توحید و جهاد این خانه  تیمی را پس از آغاز عملیات های خود و دس��تگیری 
بعضی از اعضایشان اجاره  کرده  بود، جریان چگونگی آشکار شدن این خانه  تیمی 
بدین ش��رح اس��ت که یکی از افرادی که  در این خانه  تیمی حضور داشت، برای 
انجام کارهای تش��کیالتی به  س��نندج بر می گردد، این ف��رد "وریا قادری فرد "نام 
داش��ت او در سنندج دستگیر می شود و پس از شکنجه  و بازجویی خانه  تیمی را 
لو می دهد و اداره  اطالعات پس از این دستگیری به  جریان خانه  تیمی پی میبرد 
و در ماه  ٦ س��ال ٢٠1٠، ده  نفر از اعضای این س��ازمان را در خانه  تیمی ماس��ال 

دستگیر می کند.]٢[ 
قریب یک سال از آغاز فّعالیت های سازمان توحید و جهاد می گذشت که  این 
س��ازمان اولین بیانیه  خود را در مورد فّعالیت هایش پخش کرد. در متن بیانیه  از 
ترور سران کورد و ظلم جمهوری اسالمی از جامعه  کوردستان سخن رفته  است، 
چرای��ی اینک��ه  در متن بیانیه  آن از این موضوعات بحث ش��ده  می تواند دو دلیل 

داشته  باشد :
اوالً: آنها می خواستند از طریق این متن نوعی مخفکاری انجام دهند تا تمرکز 
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سازمان های امنیتی به  طرف گروههای ملّی کوردستان کشیده شود.
 دوم��اً: در اوایل انجام فّعالیت های س��ازمان توحید و جه��اد، یکی از احزاب 
کوردس��تانی، در رسانه های رسمی خود انجام این فّعالیت ها را برعهده  می گرفت، 
ش��اید آنها خواسته  باشند، که  این مسئله  را به  فرصتی برای مخفی ماندن بیشتر 

از دید سازمان های امنیتی تبدیل کرده  باشند.
دیگر فّعالیت های سازمان توحید، کشتن دو نفر از قضات دادگاه  سنندج بود. 

این دو نفر به  دلیل اجرای حکم اعدام "شورش مهدی خانی" کشته  شده اند. 
شورش از اعضای سازمان توحید بوده  و در سال ٢٠٠9 هنگامی که  می خواست 
یک بمب در نزدیکی یکی از مراکز نظامی جمهوری اسالمی در سنندج قرار دهد، 
بمب منفجر ش��ده  و او به  س��ختی زخمی می ش��ود و بعداً در همان س��ال اعدام 

می شود. شورش در واقع اولین اعدامی سازمان توحید و جهاد بود.
پ��س از آغ��از فّعالیت های س��ازمان توحید و جهاد، از ط��رف مقابل، ضربات 
س��نگینی به  تش��کیالت س��ازمان زده  می ش��ود، ولی در اوایل آنها قدرت ترمیم 
داش��تند و برای مثال پس از کش��ته  ش��دن فرهاد رحیمی مسئول شاخه  نظامی 
سازمان، زانیار شرفی به  این مسئولیت می رسد، و هنگامی که  در می ٢٠1٠ زانیار 
در صولت آباد سنندج کش��ته  می شود، بالفاصله  اسماعیل شکاک به  جانشینی او 
انتخاب می ش��ود؛ اما با ادامه  دس��تگیری و کشته  شدن ها سازمان توحید و جهاد 
قدرت ترمیم خود را از دست داده  و در عمل در اواخر سال ٢٠1٠ اکثریت اعضای 

این سازمان، یا در زندان بودند و یا کشته  شده  بودند.

دور دوم فّعالیت های سازمان "توحید و جهاد"
دور دوم فّعالیت ه��ای س��ازمان توحید و جهاد در واقع پس از دس��تگیر اعضای 

تشکیل دهنده  این سازمان آغاز شد.
 چرایی اینکه  این دوره  را نویسنده  دور دوم نامیده  به  دو دلیل است:
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 1: پس از دس��تگیری و کش��ته  شدن اعضای اولیه  س��ازمان توحید و جهاد، 
وقف��ه ای چند ماهه در بین آخرین فّعالیت این س��ازمان و اولین فّعالیت اعضای 

جدید وجود دارد.
 ٢: اعضای دور دوم پس از دوره  دس��تگیری و کش��ته  شدن اعضای تشکیل 
دهنده  به  س��ازمان پیوس��ته اند، البته  آنها تغییراتی را نیز در اس��تراتژی سازمان 
ایجاد کرده اند، و در دور اول مس��ئله  "جهاد" علیه  حکومت اقلیم کوردس��تان از 
دستور کار سازمان خارج شده  بود، اما در دور دوم اولین عملیاتی که  انجام دادند، 
در پایی��ز ٢٠11 ب��ود، که  طی این عملیات یکی از اعضای آنها خواس��ته  بود، که 
به  نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردس��تان در قالدزی نزدیک شود و خود را 
منفجر کند، ولی قبل از رسیدن به  این نیروها توسط آنها کشته  می شود و اینکه 
دو همراهش در راه  برگشت به  ایران در مرز دستگیر شده  و از تشکیل دور جدید 
سازمان توحید و جهاد در جریان بازجویی خود خبر می دهند، و پس از این واقعه  

اعضای دور دوم نیز دستگیر می شوند.
اعضای دور دوم عبارت بودند از: عثمان ش��فق، حسن چمچمالی، مادح علی 

مال و مال علی کرمی .
آنه��ا از اف��رادی بودند که  قباًل از کتیبه  القاعده  در کوردس��تان جدا ش��ده  و 
س��ازمان جیش صالح الدین را تشکیل داده  بودند، اما سازمان جیش صالح الدین 
خیلی زود توس��ط نیروهای امنیتی جمهوری اس��المی س��رکوب شد و در عمل 

نتوانستند فّعالیت خاصی را انجام دهند. 
در دور جدید س��ازمان توحی��د و جهاد، "جهاد" علیه  جمهوری اس��المی را 
متوقف کرده  و در برابر آن "جهاد " علیه  حکومت اقلیم کوردس��تان را آغاز کرده  

بودند.
 آنها طرح آن را داشتند که  در مناطق کوهستانی مرزهای ایران و عراق مراکز 
ثابتی را برای خود فراهم کنند، و از طریق این مراکز به  نیروهای امنیتی در مرز 
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اقلیم کوردستان حمله  کنند.
اعضاء جدید در پی محرز ش��دن فّعالیت آنها برای سازمان امنیتی جمهوری 

اسالمی دستگیر شدند.
 دستگیرشده گان عبارت بودند از :عثمان شفق، حسن چمچمالی، مادح علی 

مال و مال علی کرمی، آنها به  زندان محکوم شدند.
 نکته  قابل تأمل این است که  هیچ کدام از اعضاء دور جدید به  اعدام محکوم 
نش��ده اند، حک��م صادره  برای همه  آنها زن��دان بود، البته  اکثری��ت آنها به  زندان 

طوالنی مدت محکوم شده اند.
پ��س از دس��تگیری اعضاء دور دوم ک��ه  اکثریت آنها در اواخر س��ال ٢٠11 

دستگیر شدند، در عمل سازمان توحید و جهاد]کوردستان ایران[ منحل شد.

گروه  جوتیار والی علی
خانواده  والی علی، ساکن منطقه  حلبچه در کوردستان عراق هستند.

قباًل نیز به  آن اش��اره  ش��د که  در میان گروههای َس��لَفی جهادی کوردستان 
نقش خانواده  از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 این مسئله  تنها در گرایش آنها به  اعتقاد َسلَفی نقش نداشته  بلکه  کسانی که  
س��ابقه  خانوادگی حضوردر گروههای َس��لَفی جهادی داشته اند، به  مراتب آسانتر 
توانس��ته اند در حلقه  رهبری این گروهها حضور پیدا کنند. البته  کس��انی که  این 
نوع س��ابقه  را داشتند تعهدشان به  گروههای َس��لَفی جهادی به  مراتب بیشتر از 

افراد دیگر بوده  است.
خانواده  والی علی از این سابقه  برخوردارند و والی علی فّعالیت های خود را با 

حزب جنبش اسالمی کوردستان عراق آغاز کرد.
 او چهار فرزند پس��ر داشت که به  ترتیب سن عبارت بودند از: ورزیر، جوتیار، 

زوبیر و کریکار. 
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به  جز کریکار که  در اواخر دهه  9٠ قرن بیس��ت میالدی کم سن و سال بود، 
س��ه  فرزند دیگرش فّعالیت های خود را در جنبش اسالمی کوردستان آغاز کرده  
و خیلی زود به  جریانات رادیکال درون این حزب پیوستند. ورزیر در سال ٢٠٠1 
توسط سازمان های امنیتی حکومت اقلیم کوردستان دستگیر شد. جوتیار فردی 
خود رأی و رادیکال بود. وی در زمینه  فقه  به  درجه  حاکم ش��رع رس��یده  بود و 
خیلی زود به  عنوان یک فرد تکفیری ش��ناخته  ش��د. حلق��ه  ُمرتَد جوتیار چنان 
ب��زرگ بود که  در بین گروه  انصاراالس��الم نیز به  فردی غی��ر قابل تحّمل تبدیل 

شده  بود.
جوتیار و ورزیر و زوبیر از حزب جنبش اسالمی کوردستان عراق جدا شده  و 

در تشکیل ُجنداالسالم مشارکت کردند.
رفتار رادیکال جوتیار والی علی، سبب شد که  او از امارت اسالمی بیاره  اخراج 
ش��ود. پس از اخراج جوتیار از بیاره ، او به  تویله  روستایی در ٥ کلیومتری بیاره  و 

نزدیک به  مرز ایران رفت.
 همزمان با جوتیار، چند نفر که  تحت گروه  "جند المنتقم" فّعالیت می کردند 

نیز از این امارت اخراج شدند، دلیل اخراج آنها نیز مسئله  وسعت تکفیری بود.
جند المنتقم، یک س��ازمان َسلَفی عراقی بود که  توسط پیروان سنی مذهب 

عرب عراقی تشکیل شده  بود.
 این س��ازمان قبل از انصاراالسالم، تشکیل شده  بود. در دوران حکومت بعث 
عده ای از آنها دستگیر شده  و تحت تعقیب قرار گرفته  بودند و به  همین دلیل آن 
دس��ته  که  دستگیر نشده  بودند، خود را به  امارت اسالمی بیاره  رسانده  و در آنجا 

ساکن شده  بودند.
بخش تویله  در آن مقطع در دس��ت" تحسین علی عبدالعزیز" بود که جوتیار 
والی علی به  گروه  جند المنتقم پیویس��ت، این گروه  هیچگاه  به  گروهی جدی در 

بین َسلَفی ها تبدیل نشدند. 
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آنها تا هنگام حمله  آمریکا به  امارت اس��المی بیاره  فّعالیتش��ان تنها تبلیغ بر 
علیه  آن امارت بود.

 پس از س��قوط امارت بیاره  گ��روه  جندالمنتقم نیز دیگر فّعالیت نداش��ته  و 
منحل شد.

پس از حمله  آمریکا به  امارت بیاره ، خانواده  والی علی، جز ورزیر به  کوردستان 
ایران آمدند.

 همچنان که  در باال به  آن اشاره  شد، ورزیر قبل از تشکیل انصاراالسالم و در 
سال ٢٠٠1 توسط نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان دستگیر شده  بود. 
جوتیار در اوایل در مریوان ساکن شد و پس از مدتی از راه  قاچاغ به  بریتانیا 
رفت، اما خیلی زود در آنجا تحت نظر پلیس قرار گرفت و به  همین دلیل دوباره  
به  کوردستان ایران بازگشت . در فاصله  نبود جوتیار، خانواده  والی علی از مریوان 
به  س��نندج نقل مکان کردند و دلیل این نقل مکان مس��ئله  "ت��رور" بازماندگان 

انصاراالسالم در مریوان بود.
در مورد ترور بازماندگان انصاراالس��الم باید گفت بعد از سال ٢٠٠٥ میالدی، 

تعدادی از اعضاء این گروه  به  دست افراد ناشناس کشته  شدند.
کشته  ش��دگان عبارت بودند از :محمد کوردستانی، بیستون قویلی و سعدی 
شیرزاد، هادی شیرزاد ،کریم کونه پوشی و طیب محمود پیرصفایی، که  در مریوان 

کشته  شدند. 
مدتی پس از کش��ته  ش��دن این افراد، سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی 
چن��د نفر را که  اهل کوردس��تان ایران بودند دس��تگیر کرده  و چند س��ال پس 
از این دس��تگیری س��ه  نفر از دستگیر ش��دگان به  اعدام محکوم ش��دند. ظاهراً 
دستگیرش��دگان اعالم کرده  بودند که  آنها با پیش��نهاد حکومت اقلیم کوردستان 

دست به  این ترورها زده اند.
بازگش��ت جوتیار به  کوردس��تان ایران، با رس��یدن رویه  ترورها به  س��نندج 
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همزمان بود. به  همین دلیل جوتیار و خانواده  والی علی از سنندج به  جوانرود، در 
استان کرمانش��اه  نقل مکان کردند. جوتیار در آنجا از طریق کاست و ویدئوهایی 
که  ضبط می کرد، ش��روع به  فّعالیت تبلیغی برای اعتقادات خود نمود و در مدت 
کوتاهی توانس��ت طرافدارانی برای خود جمع کن��د و پس از آنکه  مجموعه  افراد 
قاب��ل اعتماد خود را ج��ذب نمود در مورد ایده  خود با آنها هماهنگی های الزم را 

انجام داد.
 ایده  او تش��کیل یک س��ازمان َس��لَفی جهادی دیگر بود و آنها در اولین قدم 
برای تأمین منابع مالی سازمان خود دست به  سرقت مسلحانه  در طال فروش های 

مختلف زدند.
اولین س��رقت مس��لحانه ای که  انجام دادند، به  س��ال ٢٠٠٨ در ش��هر سقز 
برمی گردد. آنها در س��قز به  یک طال فروش��ی حمله  کرده  و ضمن زخمی کردن 
صاحب مغازه طالهای را به  س��رقت بردند و در جریان تعقیب نیروهای انتظامی 

یک نفر از اعضاء نیروی انتظامی نیز توسط آنها زخمی شد.
پس از س��رقت های مسلحانه ای که  انجام دادند توانستند مقدار زیادی اسلحه  

و مهمات تهیه  کنند.
 افراد جوتیار والی علی در منطقه  "کریزه " در اطراف س��نندج در بهار ٢٠٠9 
ی��ک خانه  تیمی را کرایه  کرده  و پس از آنکه  اس��لحه  و مهامات را به  آنجا انتقال 
داده  بودن��د، راننده  کامیونی که  این بارها را برای آنها حمل کرده  بود، کش��ته  و 
جس��د و ماش��ینش را در یکی از محله های س��نندج رها می کنند و سازمان های 

امنیتی از طریق همان کامیون می توانند رد این گروه  را پیدا کنند.
 در بهار ٢٠٠9 در درگیری چند س��اعته ، جوتی��ار و تعدادی دیگر از اعضای 
آنها در س��نندج کشته  شده  و دو نفر از این گروه  به  اسم های "هادی حسینی" و 
صدیق محمدی" در حالی که  زخمی بودند توسط سازمان های امنیتی جمهوری 

اسالمی دستگیر می شوند. 
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ه��ادی و صدیق متولد جوان��رود بودند آنها پس از ٦ س��ال زندان در مارس 
٢٠1٥ همراه  چهار نفر از اعضاء توحید و جهاد]کوردستان ایران[ اعدام شدند.

پس از کش��ته  ش��دن جوتیار، کریکار کوچکترین برادر جوتیار که  تقریبا 1٨ 
س��اله ش��ده بود تصمیم می گیرد که  برای انتقام جوتیار علیه  جمهوری اسالمی 

اعالم"جهاد"  کند. 
او نیز برای تأمین مالی تصمیم می گیرد که  دس��ت به  س��رقت مس��لحانه  از 

طالفروشی های شهرهای کوردستان ایران بزند.
 در اولین س��رقت آنها در سال ٢٠1٠ کریکار و نژاد داماد خانواده  والی علی، 
توس��ط سازمان اطالعات جمهوری اسالمی در س��نندج دستگیر می شوند و آنها 

تاکنون )ژوئیه  ٢٠17 ( در ایران در زندان بسر می برند.

گروه  سرایا ابوبصیر
این گروه  سفلی هیچگاه  نتوانست سازماندهی و گسترش پیدا کند، این گروه  در 
اواخر ٢٠٠7 و اوایل ٢٠٠٨ توس��ط جمعی از َسلَفی های کوردستان عراق که  در 
جریان "هجرت" اعضای انصاراالس��الم به  کوردس��تان ایران آمده  بودند، تشکیل 

شد.
 موس��س این گروه  "نژاد" داماد والی علی حلبچه ای و تونس خمزه یی با اسم 

سازمانی مال محسن خمزه ای بود.
گذشته  سازمانی مال محسن بدین شرح است:

مال محس��ن، متولد روستای خمزه یی در منطقه  ش��ارباژیر کوردستان عراق 
است. او در دهه  9٠ میالدی به  جنبش اسالمی کوردستان عراق می پیوند و پس 
از آن در تش��کیل ُجنداالس��الم مش��ارکت میکند و بعد از تشکیل انصار و امارت 
بی��اره  به  دلیل اختالفی که  با مال کریکار پیدا می کند به همراه  چند نفر از جمله  

"کامران مریاسی" از این سازمان جدا شد . 
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مال محسن و گروه  منشعب از انصار در اولین اقدام خود در ٢٠٠٢/4/٣ قصد 
ترور دکتر برهم صالح عضو رهبری اتحادیه  میهنی کوردس��تان عراق را میکنند، 

صالح در آن مقطع رئیس حکومت اقلیم کوردستان اداره  سلیمانیه  بود.
در جریان ترور برهم صالح، کامران کش��ته  و مال محس��ن زخمی ش��د اما او 
توانسته  بود فرار کند و خود را به  امارت اسالمی بیاره  برساند و تا سال ٢٠٠٣ در 

آنجا ماند، پس از سقوط امارت به  کوردستان ایران آمد. 
او از افرادی بود که  در تش��کیل انصاراالس��الم کوردستان ایران حضور فّعالی 
داش��ت. اما مدت��ی پس از حضور در این س��ازمان همراه  ع��ده ای دیگر به  دلیل 

اختالفات از آنجا اخراج می شود. جمع اخراجی به  دو گروه تقسیم می شوند . 
گ��روه اول به  کتیبه  القاعده  در کوردس��تان می پیوندن��د و گروه دوم تصمیم 
می گیرند با "نژاد" گروه  س��رایای ابوبصیر را تشکیل دهد. در بین این گروه ، نژاد، 
داماد والی علی و همچنین مال محس��ن در تشکیل گروه  نقش فّعالی داشتند اما 
مدت کمی پس از تشکیل گروه ، مال محسن توسط سازمان های امنیتی جمهوری 
اسالمی دستگیر شده  و نژاد فراری می شود و خود را مخفی می کند و مال محسن 

پس از دستگیری به  1٣ سال زندان محکوم می شود.
پس از قریب دو س��ال همچنان که  توضیح داده  ش��د، نژاد نیز همراه  کریکار 

برادر زنش دستگیر می شود.
بدین ترتیب گروه  سرایای ابوبصیر نیز منحل می گردد.

بیعت کنندگان با داعش در کوردستان ایران
در قسمت های قبلی اشاره  شد که  به شیوه  سازمانی دو گروه  طرفداران "تحسین 
علی عبدالعزیز" که  تحت نامهای مختلف از جمله  نیروی ویژه  و سازمان نوادگان 
صالح الدین و کتیبه  القاعده  در کوردس��تان شناخته  می شدند با سازمان القاعده  

در ارتباط بودند.
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ارتب��اط کتیبه  در ٢٠٠4 و پس از آن آغاز ش��د که  ابومصعب زرقاوی، در آن 
تاریخ با ش��ورای القاعده  بیعت نموده و مشخص اس��ت که  ارتباط کتیبه  القاعده  
در کوردس��تان با سازمان القاعده ، از طریق س��ازمان توحید و جهاد ابومصعب و 
بعدها از طریق دولت اس��المی عراق بوده اس��ت. ج��دا از کتیبه  همچنان که  در 
قسمت های قبل نیز اشاره  شد، سازمان های َسلَفی مختلفی در کوردستان عراق و 

ایران فّعالیت کرده اند که هیچ ارتباط سازمانی با القاعده  نداشتند.
 اما پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ، شروع این جنگ به  عنوان فرصتی برای 
تقویت و گسترش جریان َسلَفی جهادی از طرف پیروان این اعتقادت تلقی شد. 
از آغاز جنگ داخلی س��وریه ، جمعی از َسلَفی های کوردستان حمایت خود از 
القاعده  را بیش��تر کرده اند، حتی کس��انی که  قباًل با القاعده  هیچ ارتباط سازمانی 
نداش��تند و در سوریه  از عملکرد القاعده  و آنچه  خود جهاد علیه  اسد می نامیدند 

حمایت می کردند.
 بر اساس همین حمایت ها، جمعی از افراد َسلَفی کوردستان ایران خیلی زود 

خود را به  سوریه  رسانده  و به  عضویت سازمان جبهه النصره  در سوریه  درآمدند.
 ش��روع جنگ داخلی در س��وریه  سبب آن شد که  القاعده  و پس از آنها دیگر 
سازمان های َس��لَفی جهادی که  در سوریه  هستند، در کوردستان ایران شروع به  
عضوگیری نمایند. این عضوگیری و اختالفات درون س��ازمانی القاعده  در سوریه  

سبب ظهور سازمانی دیگر در کوردستان ایران شد.
بع��د از افزایش تنش درون گروهی در جبهه  النصره  و تقس��یم این جبهه  به  
دو س��ازمان جبهه النصره  با رهبریت ابو محمد جوالنی و دولت اس��المی عراق و 
ش��ام)داعش( به  رهبریت ابوبکر البغدادی، دقیقاً همان اختالفات موجب تقسیم 
ش��دن در میان َس��لَفی های کوردس��تان ایران نیز انجام ش��د و این موضوع پس 
از اعالم "خالفت اس��المی" از طرف داعش و تس��خیر موصل بیش��تر نیز ش��د. 
موفقیت های داعش س��بب شد تا جمع بیشتری به  طرف داعش کشیده  شوند و 
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یا با داعش بیعت کنند.
در ٦ م��اه  دوم ٢٠14 که  ٦ ماه  اول "خالفت اس��المی" نیز بود، در مقایس��ه  
با بعد از آن بیش��ترین تعداد معتقدین به  َس��لَفی جهادی از کوردستان ایران به  

سازمان داعش پیویستند. 
بر اس��اس آمارهایی که  توسط نویسنده  آماده  ش��ده  است و از طریق بررسی 
کانال های خبری وابس��ته  به  سازمان داعش و منابع محلی جمع آوری شده  است، 
در ٦ ماه  نخس��ت خالفت داعش 14٠ نفر از کوردس��تان ایران به  این س��ازمان 
پیویس��تند و این تعداد برای س��ال ٢٠1٥ به  1٣٥ نفر کاهش یافته  و برای سال 

٢٠1٦ به  ٣٠ نفر تقلیل پیدا می کند.
در کل از آغاز انش��عاب جبهه النصره  و داعش حدود ٣٠٠ نفر افراد َس��لَفی از 

کوردستان ایران به  سازمان داعش پیوسته اند.
آمار تفکیکی ٣٠٠ نفری که  به  داعش پیوسته اند بدین شرح است:

- همه  پیرو اهل سّنت بوده  و ساکن سه  استان کرمانشاه ، کوردستان و ارومیه  
هستند.

- ٥٠% آنها از اس��تان کرمانش��اه  و ٣٠% از اس��تان ارومیه  و ٢٠% از اس��تان 
کوردستان به  سازمان داعش پیوسته اند.

- ٢٠% متاهل، هستند و ٨٠% مجردند.
- 7٠% این جمع ٣٠٠ نفری 1٨_٢٥ س��ال س��ن دارند، ٢٥% آنها ٢٥_٣٠ 

سال سن دارند و ٥% آنها ٣٠_٥٠ سال سن دارند. 
بر اساس آمار میدانی که  توسط نویسنده  جمع آوری شده  است، 1٢٠ نفر از 
افرادی که  از کوردس��تان ایران به  داعش پیوس��ته اند کشته  شده اند. از این تعداد 
1٢% آنه��ا در عملیات انتحاری، ٢٠% آنها در عملیات "انغماس"]٣[، 1٠% آنها بر 

اثر بمب باران و ٥٨% آنها در درگیری کشته  شده اند.
بر اس��اس آمارهای جمع آوری شده  از رس��انه های داعش 7٥% این افراد در 
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عراق و ٢٥% آنها در سوریه  کشته  شده اند.
 از ٣٠٠ نفری که  به  داعش پیوسته اند، تعداد ٣٠ نفر که از این سازمان جدا 
شده اند یا به  ایران برگشتند و یا به  جبهه النصره  پیوسته اند و یا به  ترکیه  رفته اند.

 آمار دقیقی از زخمی های موجود در دس��ت نیس��ت چرا که بر اساس سّنت 
داعش��یان، کسانی که  زخمی می شوند و توانایی جنگیدن ندارند از طریق ماشین 
بمب گذاری ش��ده  دست به  عملیات انتحاری می زنند، پس امکان دارد، بخشی از 
1٢% که  عملیات انتحاری انجام داده اند، قبل از انتحار و درعملیاتی دیگر زخمی 

شده باشند.
چند ماه  پس از اعالم خالفت اسالمی، کوردهایی که  به  داعش پیوسته  بودند 
یک گروه  مختص به  خود تش��کیل دادند، اس��م گروه  " کتیب��ه  صالح الدین" نام 

گرفت و مرکز آن شهر بیجی عراق بود.
ل از کوردهای کوردس��تان ایران و عراق بوده و اولین امیر   این کتیبه  متش��ُکّ

کتیبه  "مال زانا هلدنی" بود.
 بعد از کش��ته  ش��دن او" اس��ماعیل محمد" یا "فاتح کوردس��تانی" که  اسم 
س��ازمانی او "ابوعایش��ه " بود، به  عنوان امیر کتیبه  صالح الدین انتخاب شد، او در 

ماه  7 سال ٢٠1٦ در حلبچه کشته  شد.
 مسئول نظامی این کتیبه  فردی به  اسم محمد امین مهابادی بود.

اسماعیل محمد چه  کسی است؟
ش��اید اسم اسماعیل محمد برای ش��هروندان ایرانی آشناترین اسم در این کتاب 
باشد، فردی که  ایرانی ها او را به  اسم "ابوعایشه  الکوردی" می شناختند و بر طبق 
گفته  وزیر اطالعات جمهوری اس��المی او باید طراح و هدایت کننده  رویدادهای 

17 خرداد 1٣9٦ تهران بوده  باشد.
اسماعیل محمد، متولد شهر قالدزی در کوردستان عراق است. او فّعالیت های 
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خود را با سازمان انصاراالسالم آغاز کرده  و سال ٢٠٠٣ همراه  این گروه  به  ایران 
"هجرت" کرده  است.

 او ب��رای مدت نامش��خصی در ایران در زندان بوده  و پس از آزادی به  ش��هر 
خود برمی گردد، اما پس از برگشت با َسلَفی های کوردستان ایران ارتباط خود را 
قط��ع نمی کند و پس از اعالم خالفت از طرف داعش، به  موصل می رود و به  آنها 

می پیوندد.
 اسم س��ازمانی او ابوعایشه  الکوردی بود، در آغاز سال ٢٠1٦ داعش درصدد 
طرحی بر علیه  حکومت اقلیم کوردستان برمی آید که می خواهد از طریق مناطق 
کوهس��تانی کوردستان عراق و با همکاری هس��ته های مخفی که  در کوردستان 
دارد، ضرباتی به  حکومت اقلیم کوردستان وارد کند که برای اجراء این نقشه  خود 

ابوعایشه  اقدام می کند. او در آن مقطع امیر کتیبه  صالح الدین بود.
 ابوعایش��ه  جمعی را با خود به  حلبج��ه می برد و از آنجا می خواهد به  منطقه  
پش��در که  جزء کوردس��تان عراق است، برود و در این نقل مکان توسط نیروهای 

امنیتی حکومت اقلیم شناسایی شده  و کشته  می شود.
 تاریخ کش��ته  ش��دن ابوعایشه  اواخر ماه  7 س��ال ٢٠1٦ است. پس در عمل 

تقریبا 1٠ ماه  قبل از رویدادهای تهران ابوعایشه  الکوردی کشته  شده  است.

"محمد امین مهابادی "چه  کسی است؟
 محمد امین همچنان که  از اس��مش پیدا اس��ت متولد مهاباد در  اس��تان ارومیه  
اس��ت. او در ایالت وزیرستان پاکس��تان و هلمند افغانستان بوده  است و در مورد 
مدت زمانی که  در پاکس��تان و افغانس��تان بوده  اطالعاتی در دس��ت نیست، اما 
هنگامی که  پاکستان بوده  توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شده  و پس 
از مدتی به  ایران تحویل داده  می شود. در ایران نیز مدتی در زندان بوده  و سپس 
آزاد می ش��ود و پس از اعالم خالفت داعش به  آنها می پیوندند و در س��ال ٢٠1٥ 
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در درگیری در شهر بیجی عراق کشته  می شود.
از دیگر کوردهایی که  در داعش به  مقام نظامی یا سیاس��ی رس��یدند، "اکبر 
صبوحی" با اس��م سازمانی ابوس��یاف بود. او متولد شهر س��رپل ذهاب بود و در 
خالفت اس��المی داعش عنوان امیر نظامی حویجه  را داش��ت، ابو سیاف در اوایل 

سال ٢٠1٦ کشته  شد.
داعش��یان کوردستان ایران دو بار در س��ربریدن نیروهای پیشمرگه  حکومت 
اقلیم کوردستان مش��ارکت کرده اند، اولین مورد فردی با اسم مستعار "ابو اسرا" 

پیشمرگ "پشتیوان چمچمالی" را سربرید .
 مورد دوم در تاریخ ٣1/ مارس /٢٠1٦ بود که  فردی به  اسم محمد ابراهیمی، 
پیش��مرگ اسیر " فاخر عاصی احمد" را س��ربرید. فاخر در ٣٠ ژانویه  ٢٠1٥ در 

کرکوک دستگیر شده  بود.
 "محمد ابراهیمی" متولد کامیاران بود او در این شهر به  اسم "حه مه  شرطی" 
ش��ناخته  شده  و از سال ٢٠14 به  جمع َس��لَفی های پیوسته  بود، از سرنوشت او 

خبری در دست نیست.

بیعت کنندگان با جبهه النصره
همچنان که  اش��اره  شد در آغاز جنگ داخلی س��وریه ، گروههای َسلَفی جهادی 
این جنگ را فرصتی برای حضور و جهاد بر علیه  اس��د تلقی کردند و بر اس��اس 
همین دیدگاه ، بخشی از َسلَفی های کوردستان ایران نیز مسئله  جهاد علیه  رژیم 
بش��ار اس��د را قبول کرده  و به  سازمان القاعده  در س��وریه  یا همان جبهه النصره  
پیوستند. جبهه النصره ، در واقع شاخه ای از القاعده  در سوریه  است و این سازمان 
در تابس��تان ٢٠1٦ اس��م خود را به  جبهه  فتح الشام تغییر داده  و امیر این گروه  
فردی به  اس��م ابو محمد جوالنی اس��تو این سازمان از س��ازمان های پرقدرت در 
جنگ س��وریه  محسوب می شود و در بیشتر کش��ورهای دنیا در لیست ترور قرار 
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دارد و در حال حاضر احتمال میرود حدود ٢٠٠٠٠ عضو نظامی داشته  باشد .
 جبهه  النصره  در 14 استان سوریه  فّعال است. از آغاز فّعالیت های جبهه النصره  
در س��وریه  تا انشعاب درون این سازمان که  در دل این انشعاب داعش سربرآورد، 
17٠ نفر از َس��لَفی های کوردس��تان ایران به  این س��ازمان ملحق شده اند که در 
جریان انش��عاب حدود 1٠٠ نفر از این تعداد ب��ا بغدادی بیعت کرده  و به  داعش 
پیوس��تند و بع��د از انش��عاب نیز حدود 1٠٠ نف��ر دیگر از کوردس��تان ایران به  
جبهه النص��ره  پیوس��ته اند و بر پایه  آمارهایی که  از اخبار س��ایتها و منابع خبری 

نزدیک به  جبهه النصره  تهیه  شده  است:
- ٣٥_4٠ نفر از کوردهای کوردس��تان ایران که  به  جبهه النصره  پیوس��ته اند 
تا اوایل س��ال ٢٠17 کشته  شده  بودند که بیش��تر این افراد در جریان شکستن 

محاصره  حلب در چند ماه  آخر سال ٢٠1٦ کشته  شده اند.
کوردهایی که  عضو س��ازمان جبهه  فتح شام هستند، در این سازمان، گردانی 

متخص به  خود دارند و گردان آنها "هیئت کورساری" خوانده  می شود.
 هیئت کورساری در عملیات شکستن محاصره  حلب مشارکت فّعال داشته اند 
و حتی یکی از موارد انتحاری که  در شکس��تن این محاصره  توس��ط جبهه النصره  

انجام شد، از هیئت کورساری بوده  و فردی به  اسم "ایوب سلیمانی" بود.
 ب��ر پایه  ویدئویی که  از ایوب در یوتیوب موجود اس��ت، او متولد س��لیمانیه  
کوردس��تان عراق بوده  و سن وی می بایس��ت مابین ٢٠_٢٥ سال باشد . هئیت 
کورس��اری دوره  آموزش��ی مختص به  خود دارند و آنها در دوره های خود از افراد 

متخصصشان استفاده  می کنند.
 از ش��اخص ترین افراد کوردی که  عضو جبهه النصره  اس��ت، فردی به  اس��م 
عبدالرحمان فتاحی اس��ت. وی از اولین پیش نمازانی اس��ت ک��ه  برای اعتقادات 
َس��لَفی تبلیغات کرده  است. فتاحی از جمله  تکفیری های کوردستان ایران است، 
او متولد بوکان و 4٥_٥٠ س��اله اس��ت. فتاحی تا سال ٢٠1٦ در ایران در زندان 
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بود، پس از آزادی به  سوریه  رفته  و به  جبهه النصره  می پیوندد، فتاحی عضو هیئت 
فقهی جبهه النصره  و از حاکمان شرع این جبهه  محسوب می شود.

َسَلفی های زندانی در جمهوری اسالمی 
جنگ س��وریه ، انشعاب در جبهه النصره  و اعالم خالفت اسالمی توسط داعش هم 
پیروان َسلَفی جهادی در خارج از زندان را به  دو دسته  تقسیم نمود و هم اعضای 

َسلَفی زندانی در زندان جمهوری اسالمی را نیز به  دو دسته  تقیسم کرد. 
در این میان خالد مس��والخی، عبدالرحمان فتاحی و ش��یخ توحید قریشی، 
با جبهه النصره  بیعت کرده اند و کاوه  ش��ریفی، علی مجاهد و ابوعبداهلل  الس��ونی 

کوردی نیز با ابوبکر بغدادی و خالفت او بیعت کرده اند.
 این افراد از طرق مختلف، پیام صوتی و نوش��تاری خود را به  خارج از زندان 
می فرس��تند و هر کدام از گروه  خود دفاع می کند، علی مجاهد با اس��م مس��تعار 
دکتر س��یروان، مقاالت خود را برای منابع خبری_تحلیلی داعش می فرستد، وی 

بیشتر نوشته های خود را به  زبان کوردی می نویسد. 
علی مجاهد مطالب خود را در پیج "پشتیوان خالفت" منتشر می کند، ظاهراً 

این اسم را نیز خود علی پیشنهاد کرده است.
در مورد ش��یخ توحید قریش��ی باید گفت: او از پیروان اهل س��ّنت در تالش 
اس��ت. شیخ توحید ٣٢ ساله  و متولد روستای شلقون در تالش است و پیش نماز 

مسجد شلقون بوده ]4[.
 شیخ توحید پس از انشعاب در جبهه النصره  به  سوریه  رفته  و به  عضویت این 

سازمان در آمده ، اما بعد از ٦ ماه  دوباره  به  ایران بازگشته  است.
 او در حال حاضر در زندان بس��ر می برد و رسانه های ایران از شیخ توحید به  
عنوان یک عضو داعش نام میبردند که  مخفیانه  به  ایران بازگش��ته  است. اما هیچ 
کدام از این موارد شامل حال شیخ توحید نیست چرا که وی نه  عضو داعش بوده  
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و نه  مخفیانه  به  ایران بازگشته  است.

پی نوشت:

بیشتر  اما  بودند،  معتقد  کردن  تکفیر  به  و جیش صالح الدین  اسالمی  انصار  1.گروههای 
افرادی را مرتد می پنداشتند که با حکومت جمهوری اسالمی همکاری کند.

٢. در مورد منبع این اطالعات باید اظهار کرد مختار هوشمند، نویسنده کتاب در بهار ٢٠1٠ 
توسط اطالعات شهر مریوان به جرم همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران دستگیر شد، 
در مدتی که تحت بازجویی در بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج بود او و وریا قادری فرد در 
یک اتاق تحت بازداشت بودند، و این اطالعات مستقیم از وریا گرفته شده است، وریا قادری 
فرد متولد 19٨٨ سنندج بود که در تاریخ ٢ آگوست ٢٠1٦ همراه گروه َسلَفیهای که در آن 

زمان در سنندج و رجایی شهر اعدام شدند، او نیز اعدام شد.
این شیوه  در  است،  در  دشمن  معنی غرق شدن  به  و  است  عربی  کلمه  انغماس یک   .٣
افغانستان استفاده میشود، فردی  از طرف داعش و سازمان طالبان در  عملیات که بیشتر 
مانند یک فدایی به بین دشمن رفته و میخواهد به آنها ضربه وارد کند، امکان دارد کشته 

شود و امکان این هم هست زنده برگرد.
4. https://bit.ly/2KKuUdu



سخن پایان

نجم الدین فرج احمد که  یکی از چهره های سفلی در کوردستان است، در یکی از 
مصاحبه هایش با کانال کوردی NRT می گوید: "دین در جامعه  کوردس��تان یک 

برداشت اخالقی است"]1[. 
معموالً فیلسوفان و محققان دینی وجود یک دین در جامعه  را به  سه  مفهوم 

قلمداد می کنند:
 معرفتی برای شناخت جهان، راهی برای رستگاری بشر و اخالقی برای اداره  

جامعه .
پیش��ینه  جامعه  کوردس��تان در چند سده ای که  اس��الم را قبول کرده است، 
تمامیت دین اسالم را در اخالق آن خالصه  نموده  و کمتر به  موضوعات رستگاری 

و معرفت دینی اهمیت داده شده است. 
گروهی که  از این قاعده  مس��تثنا هستند، همان جریانات اسالمی می باشند 
که  در سطح جامعه  کوردستان و البته  جوامع دیگر نیز به عنوان گروههای وابسته  

به  اسالم سیاسی شناخته  می شوند.
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 اهمیت این مس��ئله  در مورد دین گرایی کوردس��تان به  این دلیل اس��ت که  
هرکجا افراد و گروههای وابس��ته  به  جریانات اس��المی اخالق را در سطح جامعه  
رعایت کنند، این گروه  از طرف جامعه  کوردستان به  عنوان یک گروه  دینی تلقی 

می شوند و حتی برای آنها احترام نیز قائل هستند.
 اما به  محض اینکه  این گروه  هر چند اس��المی و داعیه دار "اس��الم راستین" 
هم باشند اگر از اصول اخالق سّنتی در جامعه  کوردستان که  به  اصول دینی نیز 
در سطح عموم شناخته  ش��ده  است، تخّطی کنند، اّعم جامعه  نه تنها این جریان 
را یک گروه  سیاسی_اسالمی در کوردستان قلمداد نمی کند، بلکه  آن را پس هم 

می زند.
 این مس��ئله  باعث ش��ده  اس��ت که  طی دو دهه  فّعالیت گروههای اس��المی 
در کوردس��تان ایران، جریانات اسالمی علی الخصوص جریانات سفلی_جهادی با 
افول محبوبیت در سطح جامعه  روبرو شوند، بطوری که  حتی در سطح خانوادها، 
والدی��ن ناظر بچه های خود هس��تند که  اگر احیاناً به  یک مس��جد می روند و در 
آنجا نماز می خوانند، به  مسجدی بروند که  همان دین اخالقی یا اخالق سّنتی را 

ترویج کند نه  دین یا اصولی که  َسلَفی جهادیها به  آن اعتقاد دارند.
 در یک کلمه ، َس��لَفی جهادیها در مدت زمان کوتاهی توانس��تند نظر جامعه  
کوردس��تان را به  خ��ود جلب کنند، ام��ا هیچگاه  این جلب توج��ه به  محبوبیت 
اجتماع��ی برای آنها تبدیل نش��د، زی��را خیلی زود جامعه  کوردس��تان معرفت و 
شناختی که  آنها ترویج می کردند را پس زدند و با اینکه  گروههای َسلَفی جهادی 
در راس��تای منافع خود تالش کردند مس��ئله  اخالقی دین را ج��زء اولویت های 
چندم خود قرار دهند، جامعه  کوردستان حتی در مسلمان بودن آنها نیز به  شک 

و گمان افتاد.
جدا از مسئله  نگاه  جامعه  کوردستان به  دین، یک سازمان َسلَفی جهادی قبل 
از آنکه  از خواس��تگاه  اجتماعی برخوردار باش��د، الزم اس��ت از حمایت یک گروه  
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قدرتمند یا یک دولت برخوردار شود.
 همچنان که  می بینید جریاناتی مانند، توحید و جهاد کوردستان ایران هرچند 
که تالش می کنند از چش��م و ضربات سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی در 
امان باش��ند اما چون از حیث امنیتی و حمایتی گروهی خاص برخوردار نبودند، 

خیلی زودتر از آنچه  تصور می کردند منحل شدند.
آنچ��ه  همه  محقق��ان دینی در آن متفق القول هس��تند این اس��ت که  برای 
ش��کل گیری یک س��ازمان َس��لَفی جهادی خوانش رادیکال از دین شرط کافی 
نیست، بلکه  عوامل اجتماعی، سیاسی، امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی باید در کنار 
این خوانش قراربگیرد تا َس��لَفی جهادی بودن از یک ایده  به  یک سازمان فّعال و 

تاثیرگذار تبدیل شود.
فقر سیس��تماتیک و سیاست های توس��عه  مرکز محور حاکمان ایران در یک 
سده  گذش��ته  سبب آن شده  است که  جامعه  کوردستان، در فقر و عقب ماندگی 

اقتصادی بمانند.
 همزم��ان با ای��ن عملکرد حاکمیت، موض��وع عدم احقاق حقوق سیاس��ی، 
فرهنگی و اجتماعی نیز برای جامعه  کوردس��تان مطرح اس��ت و در آخرین مورد 
آن ش��اهد هس��تیم که  مردم کوردس��تان در دو دوره  انتخابات ریاست جمهوری 
دوره  یازده��م و دوازدهم با درصد بس��یار باالیی، رأی خود را به  حس��ن روحانی 
می دهند، در حالیکه رئیس جمهور ایران نه تنها حاضر نیس��ت، مسئله  مشارکت 
کورده��ای در دول��ت خود را قبول کن��د، بلکه  رحمان فضلی وزیر کش��ور او در 
سال 1٣9٢ در جلسه  معرفی استاندار کوردستان رسماًاعالم می کند، دلیل اینکه  
اس��تاندار کورد برای اداره  استان کوردستان انتخاب نشده  است مسئله  "شایسته  

ساالری" بوده  است!
همزمان با تمامی بحران های حقوقی و نقض های گس��ترده  حقوق اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی که  در کوردس��تان وجود دارد، سالیان سال است 
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حاکمان در تهران مس��ائل و مشکالت و معضالت موجود در کوردستان را با نگاه  
امنیت��ی بررس��ی می کنند، و تالش میکنند وجود هر بح��ران در آن منطقه  را به  

فرصتی امنیتی برای سرکوب جریانات ملی_دمکراتیک تبدیل کنند.
 همین مس��ئله  سبب ش��ده  اس��ت که  برخورد حاکمان با مسائل موجود در 
کوردس��تان بسیار متفاوت باشد. حتی از دالیل اینکه  گروههای َسلَفی جهادی با 
چراغ س��بز سازمان های امنیتی در کوردس��تان ایران فّعال هستند، این است که  
این گروهها همزمان با ترویج دیدگاه  خود به  مخالفت سرس��ختانه  با اندیشه های 

ملّی و احزاب ملی_دمکراتیک کوردستان ایران می پردازند.
مس��ائل و معضالت موجود در کوردس��تان وتداوم ن��گاه  امنیتی حاکمان به  
کوردس��تان را اگ��ر به  سیاس��ت بکارگیری گروههای َس��لَفی جه��ادی از طرف 
جمهوری اس��المی در منطقه  اضافه  کنیم، باید اظهار کرد که  جامعه  کوردستان 
در واقع بزرگترین قربانی َسلَفی جهادی در منطقه  است و از یک طرف گروههای 
َس��لَفیجهادی با چراغ س��بز س��ازمان های امنیتی جمهوری اس��المی دست به  
عضوگیری در کوردس��تان میزند و این افراد را به  افغانس��تان، عراق، کوردستان 
عراق، س��وریه  و ... میفرس��تند تا در "جهاد" مش��ارکت کنن��د و هرگز تکه های 

جسدشان نیز برنمی گردد.
 از طرفی دیگر س��ازمان های امنیتی و ارگان های رس��می جمهوری اسالمی 
حضور این گروهها را به  بهانه ای برای س��رکوب بیش��تر مردم کوردستان تبدیل 
کرده اند. حتی کار به  جایی رسیده  است که  جامعه  ایران در برابر جامعه  کوردستان 
ایستاده  و این جامعه  را به  همکاری با جریاناتی محکوم میکند که  خود بزرگترین 

قربانی دست آنهاست.
سخن پایان این است که  س��ازمان های َسلَفی جهادی موجود در کوردستان 
جریاناتی هس��تند که  از خواستگاه  اجتماعی برخوردار نبوده  و سبب قربانی شدن 
جامعه  کوردس��تان ش��ده اند و این جریانات در واقع کارت های امنیتی در دست 
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ارگان های نظامی و امنیتی جمهوری اس��المی هس��تند، که هم علیه کش��ورها 
منطقه و هم علیه مردم کوردستان بکارگرفته می شوند.

پی نوشت:

1. https://www.youtube.com/watch?v=GqEot8vVm9M
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َسَلفى هاى  جهادى در کوردستان پیش از بررسی جریان َسلَفی جهادی در کوردستان، 

میبایست گذری بر تاریخ و سیر فکری جنبش اسالمی 

کوردستان عراق داشته باشیم.  هرچند در اسم این جریان 

اسالمی کلمه  "جنبش" گنجانده  شده  است، اما در واقع 

این جریان سیاسی، نه  در قالب جنبش می گنجد و نه

  حتّی میتوان آن را حزبی سیاسی خواند. جنبش اسالمی 

کوردستان عراق، خصوصاً در دو دهه  اول عمرخود، بیشرت 

به  یک جبهه  اسالمی شبیه  بوده  است تا یک حزب 

سیاسی. دلیل اهمیت این تشکُّل که  در واقع مادِر احزاب 

َسلَفی جهادی کوردستان ایران و عراق محسوب می شود 

از حیث فّعالیت و حضور بود بطوریکه  ©امی گروههای 

َسلَفی جهادی در مقطعی در قالب آن فّعالیت داشته اند 

و بخش اعظمی از جریانات اسالمی و فّعالین اسالمی 

کوردستان عراق نیز در این جنبش حضور داشته اند.
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