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  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ جون ١٧

  

 داد؟ خواھد روی چه داعش شکست از پس عراق در
 در سازمان اين که عراق،ۀآيند اما نيست، دور )داعش( "اسالمی دولت" -سوريه در ممنوعه تروريستی سازمان شکست

 است، جھان خيزنفت کشورھای بزرکترين از يکی عراق، که است، اين واقعيت  .است مبھم بسيار شد، بنيانگذاری آن

 تشديد احتمال از سخن .شود تبديل افراطی اسالمگرايان بر پيروزمندان بين مناقشه ۀعرص به رودمی گمان که

 .دانست منتفی تواننمی نيز را ھاعرب و کردھا بين روياروئی وقوع است؛ ميان در ھاسنی و شيعيان بين ھادرگيری

 ميدان به عراق که شوند منتھی آن به توانندمی ترمپ دونالد دولت سياست در ايرانی ضد ھایانگيزه آخر، دست

 .گردد بدل ايران و امريکا بين روياروئی

 اشغال تسھيل اصلی عوامل از يکی عراق، ھایسنی عليه المالکی نوری دولت ۀسرکوبگران و آميزتبعيض سياست

 بعث ۀمنحل حزب اعضای و عراق سابق ارتش افسران از بخشی نتيجه، در .بود داعش توسط عراق شمالی استانھای

 .دادندمی تشکيل را داعش بندیخواناست که آوردند روی کسانی طرف به ،٢٠٠٣ سال در امريکا ۀحمل از پس

 ھایفعاليت حساب به تواننمی را عراق نشينسنی ھایاستان در اوضاع آشفتگی تمامی داعش شکست از پس

 مردان ارتش .داد خواھند ادامه خود موجوديت به روميانه مقاومت نيروھای ھااستان اين در .گذاشت ھاتروريست

 تا را گروه اين .نيروھاست اين از يکی باشد،می بعث مخفی حزب با تنگاتنگ بسيار ۀطراب دارای که نقشبندی، طريقت

 علمای انجمن .کردمی رھبری حسين صدام ۀدور حزبی ھرم در سه شماره فرد الدوری، ابراھيم عزت اواخر ھمين

 ھایگروه از ديگر يکی آن، با مرتبطه "١٩٢٠ انقالب بريگادھای" چريکی سازمان و الدھاری موسی رھبریه ب اسالم

 سنی جمعيت با مشترک زبان تواندمی بغداد در دولت آيا که است، اين به وابسته بسياری مسائل .باشدمی سنی معتدل

 .نه يا دھد در تن آنھا با قدرت ۀعادالن تقسيم به و بيابد شمالی ھایاستان

 تواندمی ھم کردستان دموکرات حزب رھبر و آن رجمھو رئيس بارزانی، مسعود رياسته ب عراق کردستان اداره ۀبرنام

 ضرورت اربيل در کردستان اقليم حاکميت گذشته سال دسمبر ماه در .باشد عراق در ثباتیبی جدی بسيار عامل

 برخی .نرفت پيش بسادگی امور ۀھم اما .نمود اعالم را کردستان استقاللألۀمس خصوص در پرسیھمه برگزاری

 کوھستانی ۀمنطق و نبوده کردستان اقليم جزو گاه ھيچ که مختلط جمعيت با کرکوک خيزنفت اناست جمله، از مناطق،

 .شدند اشغال کرد پيشمرگ ھایواحد توسط بوده، نينوا استان از بخشی ھمواره که ايزدی کرد جمعيت با سنجار
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 خواھان مرکزی دولت نوناک اما نمود، وادار کرکوک موقتی فراموشی به را بغداد حاکميت داعش جانب از خطر

 بارزانی ھایسياست از آن ساکن ھایايزدی که است اين شود،می مربوط سنجار به که آنچه .است شھر اين استرداد

 سال تگسا ماه در -اول :دارد داليلی آنھا نارضايتی .ھستند منده عالق پارچه يک عراق در ماندن به و اندناراضی

 را شمالی سنجار جمعيت کنون تا آنھا -دوم .ندادند نجات داعش ترورھای از را ايزدی جمعيت کرد ھایپيشمرگه ٢٠١۴

 در که "الشعبی حشد" شيعه نظامیشبه ھایگروه عضويت به ھاايزدی از بسياری .اندداشته نگه اقتصادی ۀمحاصر در

 .ندادرآمده فراروئيده، عراق در جدی نظامی نيروی به اکنون و گرديد تشکيل ٢٠١۴ سال

 چنين .باشد کشور اين برای اصلی تھديد ايران و امريکا بين روياروئی ميدان به عراق تبديل خطر شايد باالخره،

 نوری رسيدن قدرته ب برای زيادی مساعی ھاايرانی ٢٠١٠ سال در .نکند نگران را تھران تواندنمی اندازیچشم

 ھدف دو عراق در تھران .شود موفق عراق از امريکا اینيروھ کامل خروج به بتواند تا آوردند عمله ب المالکی

 اماکن از حراست -دوم ايران، مرز در امريکا نظامی ھایپايگاه ايجاد از ممانعت -اول :کندمی دنبال را ستراتيژيک

 مقاس نرالج ،"قدس" سپاه -اسالمی انقالب پاسداران سپاه ۀويژ نيروھای فرمانده .)کربال و نجف( شيعه مذھب مقدس

 از عراق، در ايران ۀمداخل که است، کرده اعالم خصوص اين در بارھا داعش عليه عمليات فرمانده و طراح سليمانی،

 اقدامات از نگرانی به را تھران که دارد وجود نيز ديگر خطر يک .شودمی ناشی ايران خود امنيت مورد در نگرانی

 جنوبی ھایاستان در زمينی عمليات سازماندھی بر مبنی يکاامرۀ برنام از است عبارت آن و کندمی وادار امريکا

 "مقاومت محور" توانندمی ھاامريکائی صورت، اين در .عراق و سوريه بين مرز بستن و اردن طريق از سوريه

 .نمايند قطع را دمشق -بغداد -تھران

 انجام به اپريل ٢۴ عراق، در ايران جديد سفير مقام در سليمانی قاسم متحد تريننزديک پيش چندی تا مسجدی، ايرج

 حامی ايران که نمود، تصريح خود ھایسخنرانی اولين از يکی در مسجدی ايرج .کرد شروع بغداد در خودۀ وظيف

 "الشعبی حشد" شيعه نظاميانشبه با نظامی ھمکاری روی ايران حال، اين در .است عراق ارضی تماميت حفظ قدمثابت

 حشد" ھاايرانی .کندمی حساب شد، قانونی ٢٠١۶ مبرنو ٢۶ در مجلس ۀمصوب طی آن حقوق که عراق، کشور در

 .کنندمی تلقی اسالمی انقالب پاسداران سپاه مشابه را "الشعبی

 ۀروزنام گزارشه ب .است کرده سفر عراق به بار چند اواخر اين در امريکا دفاع وزير متيس، جيمس که نماند، ناگفته

 پيشتر( سپرد پنتاگون رئيس عھدهه ب را "عراق دوسيۀ" امريکا جمھور رئيس مپ،تر دونالد لندن، چاپ ،"العرب"

 گفته اين با را بغداد در خود حضور متيس .)داشت قرار بايدن جو امريکا جمھور رئيس معاون اختيار در "دوسيه"

 ورود از ھدف که باره اين در مپتر بيانات دنباله ب که کرد خواھد سعی "سوءتفاھمی" آن رفع برای او که داد توضيح

 معمول، طبق بيانات،( آمد وجوده ب بود، عراق نفت درآوردن خود لوکنتر زير به ٢٠٠٣ سال در عراق به امريکائيھا

ه ب را عراق نفت ثروت ندارند قصد امريکائيھا که دھد اطمينان بود ناچار پنتاگون رئيس .)بود شده اعالم "تويتر" در

 داعش با مبارزه در عراق از که داد قول عراق وزير نخست العبادی، حيدر با صحبت ھنگام متيس .بگيرند دست

 شش اکنون .نمود اعالم وی به را کشور اين در خود نظامی حضور گسترش بر مبنی امريکا تصميم و نمايد پشتيبانی

 بمباران را داعش مواضع که ھوائی نيروی شامل جنگی تأھي اين .دارد حضور عراق در امريکا نظامی نيروی ھزار

 ۀويژ نيروھای .شودنمی محدود مربيان به ً،ظاھرا کار، که چند ھر .باشدمی مھندسان و نظامی مشاوران کند،می

 داعش با مبارزه لزوم ۀبھان به عراق در اکنون ھم .کنندمی شرکت موصل در نظامی عمليات در الظاھرعلی امريکائی،

 .است شده ايجاد نظامی پايگاه چھار
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 وزير جمله، از باره، اين در .نمايد جلب ايران نفوذ با مقابله ۀبرنام به را سعودی عربستان کندمی سعی واشينگتن

 سفر اولين اين .کرد صحبت بروریف ماه اواخر در بغداد از خود ديدار ھنگام الجبير عادل سعودی، عربستان ۀخارج

 سرنگونی از پس کشور دو روابط .بود سو اين به پيش قرن ربع حدود زا بغداد به سعودی عربستان ديپلوماسی رئيس

 سفير فراخواندن .شد متشنج بسيار بغداد در ايران طرفدارۀ شيع احزاب تسلط با ارتباط در امريکا اشغال و حسين صدام

 عراق در رياض سياسی شکست از اینمونه توانمی را گذشته سال مبرسپت ماه در بغداد از السبحان تامر سعودی،

 سياسی نخبگان اعظم بخش احساسات و کرد اشاره "ايران خطر" به خود اظھارات طی سعودی عربستان سفير .دانست

 حمايت تحت ئیفرقه گروه عنوانه ب "الشعبی حشد" نظاميانشبه از سفير ارزيابی .نمود تحريک خود عليه را عراق

 .برانگيخت را بغداد در ھاواکنش ترينمنفی ند،برسا قتل به را )سفير( او دارد قصد که ايران

 فصل کرد سعی بغداد، با رياض بين روابط ۀتوسع به ]سعودی[ پادشاھی خاندان مندیه عالق بر تأکيد با الجبير عادل

 جعفری، ابراھيم وزير، نخست العبادی، حيدر با مالقات ھنگام الجبير عادل .کند باز عراق -سعودی مناسبات در جديدی

 ويژه مناسبات برقراری به سعودی عربستان" که نمود، تصريح عراق جمھور رئيس معصوم فواد و خارجه امور زيرو

 ]سعودی[ پادشاھی که داشت، اظھار او ."کندمی کوشش اقتصادی ۀعرص در ھم و تروريسم با مبارزه در ھم عراق با

 .است گرفته موضع عراق سياسی ھایگروه ھمه با مساویۀ فاصل در و کندنمی مداخله عراق داخلی امور در

 قبول با که ھستند، تھران به متکی آن از بيش سياسی ۀعرص در چه و نظامیۀ زمين در چه عراقی نخبگان مجموع، در

 خود قوت به امريکا از بغداد وابستگی حال، عين در .بردارند گام ايران با روياروئی راستای در امريکا ھایخواست

 تماميت حفظ به "ميانه راه" انتخاب با تواندمی عراق دولت آيا شرايطی چنين در که را، واقعيت اين .ماندمی باقی

  .داد خواھد نشان زمان شود، موفق کشور غرب و شمال نشينسنی مناطق و کردستان جدائی از ممانعت و کشور ارضی

 

 تاريخ علوم دکتر -*

https://www.fondsk.ru/news/2017/06/12/chto-stanet-s-irakom-posle-razgroma-islamskogo-

gosudarstva-44144.html 
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