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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ١٩
  

 !نقش و جايگاه مخرب حکومت اسالمی ايران در خاورميانه
ھا، جز کسب قدرت و ثروت و  آن بهالمللی وابسته داری جھان و نھادھای بين ھای سرمايه در جھان امروز، ھمه حکومت

ھا برای حفظ بقای خود به ھر جنايتی از جمله از جنگ داخلی و  رو، آن از اين. انديشتند ھا، به چيز ديگری نمی حفظ آن

  .شوند  گرفته تا تروريسم دولتی و غيردولتی و سرکوب و سانسور متوسل میئیخارجی و کشورگشا

ھای ارتجاعی  ھا، بلکه بررسی عملکردھا و سياست ھا و عملکردھای حکومت ستھدف اين مطلب نه بررسی و نقد سيا

حکومت اسالمی ايران، نزديک به چھار دھه است که ھم . حکومت اسالمی ايران در وقايع پرتالطم خاورميانه است

ھا  کند تا از آن  میدھد و مسلح ھای تروريستی منطقه را آموزش می کند و ھم گروه تروريسم دولتی را تبليغ و ترويج می

اين حکومت مخالفين خود را سرکوب . استفاده کند در راستای اھداف سياسی، اقتصادی و نظامی و ديپلماتيک خود، سوء

و اعدام، حتی تاکنون صدھا نفر از فعالين سياسی و فرھنگی خود را در داخل و خارج از ايران در کشورھای مختلف 

شان به حال  داری جھان، ھرگز دل ھای سرمايه چنين ھمه حکومت اسالمی ايران و ھمبنابراين حکومت . ترور کرده است

سوزد، بلکه دخالت تروريستی و ارتجاعی آن در امور داخلی اين  نمی... مردم فلسطين، يمن، عراق، لبنان، سوريه و

دنبال منافع  کنند و به دگی میھا و ايدئولوژی او را نماين ھای مشخصی است که اھداف و سياست کشورھا، حمايت از گروه

  . خود ھستند

چرا که اين حکومت در حد کالن . حکومت اسالمی ايران، حتی در داخل ايران نيز نماينده اکثريت مردم ايران نيست

يعنی زنان ايران، ھمواره . نصف جامعه ايران را از ھرگونه آزادی و حقوق انسانی و شھروندی محروم کرده است

ستيز اسالمی آن و ھم پدرساالری و  ابرابری و ستم و سرکوب سيستماتيک ھم حکومت و قوانين زنمورد تبعيض و ن

حکومت اسالمی، . گردند ھای ملی و مذھبی به شدت سرکوب می در اين حکومت، اقليت. گيرند مردساالری قرار می

کنند با انزوا و حبس  ری عدول میھا و قوانين نانوشته رھب ای از چھارچوب سياست ھايش را نيز که ذره »خودی«حتی 

. نژاد صورت گرفته است زاده و يا خاتمی و اکنون احمدی رفتاری که با موسوی و کروبی و تاج. کندند خانگی روبرو می

س ئيصدر ر تر نيز خمينی نايب خود، يعنی منتظری را عزل کرده بود و االن نيز خانواده او تحت فشارند و يا بنی پيش

  .بر کنار کرده بودجمھور وقت را 

رسيم که اين حکومت به غير از حفظ قدرت و  ھای باال را در کنار ھم قرار دھيم به اين نتيجه می اگر مجموعه گفته

ھای  عالوه سياست به. سوزاند ھيچ چيز توجه ندارد و اگر در معرض خطر قرار گيرد تر و خشک را با ھم می ثروت به
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 سال گذشته، سبب شده است که جامعه ايران، ھمواره در معرض ٣٩ در کالن داخلی و خارجی حکومت اسالمی

ھای داخلی قرار  ای در عرصه سياست خارجی چون تحريم اقتصادی، احتمال حمله نظامی و درگيری خطرات عديده

ه فقر سابق و در عرصه سياست داخلی نيز تھديد و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و رشد روافزون و بی. گيرد

  .ھای اجتماعی نفس مردم ايران را بند آورده است و گرانی و آسيب

  

  
 حضور مستقيم نيروھای سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران در عراق و سوريه

 و متحدانش عراق را اشغال کردند و يک گروه شيعه را به قدرت رساندند غيرمستقيم و سپس امريکااز زمانی که 

 ١٣يعنی حدود .  و ايران در امور داخلی عراق آغاز شده و تا به امروز ادامه يافته استمريکااھای  مستقيم ھمکاری

، در ... و ايران و عربستان سعودی، ترکيه، قطر وامريکاھای  توان گفت ظھور داعش نتيجه سياست نوعی می به. سال

  .عراق و تحقير مردم غيرشيعی در اين کشور است

حکومت اسالمی و سپاه پاسداران آن در عراق و » شاھکارھای«ا مدنظر قرار دھيم يکی از اگر وقايع چند سال اخير ر

دھی و آموزش و تسليح آن را سپاه قدس حکومت اسالمی به فرماندھی  نظاميان شيعه است که سازمان سوريه، تشکل شبه

  .عھده داشته است پاسدار قاسم سليمانی به

 وارد فشار کشور اين دولت بر عراق در خود نيابتی ھای گروه و ايران وصل،م آزادسازی عمليات طرح از پيش ھا ماه

 عراق سازی هللا حزب روند بسياری باور به که اندازی چشم .بپذيرد را موصل به حمله در نظاميان شبه نقش تا آوردند

  .است

يانی شيعی مورد حمايت نظام که عمدتا شامل شبه) بسيج عراق( ، نيروھای بسيج مردمی عراق٢٠١٦ نوامبر ٢٩در 

شود و برای  شود، به حمله نظامی پيوست که از سوی ارتش عراق، اياالت متحده و نيروھای کرد رھبری می ايران می

شبه نظاميان شيعه جبھه جديدی در غرب . صورت می پذيرد) داعش( گيری شھر موصل از حکومت اسالمی بازپس

که نخست  در حالی. کرد ھايشان در سوريه را قطع می اعش با پايگاهموصل گشودند ــ مسيری که ارتباط نيروھای د

نظاميان موافقت کرده بود، اما توافقی بر سر ورود آنان به خود شھر صورت  وزير عراق، حيدر العبادی، با نقش شبه

 در غرب موصل ھا، قاسم سليمانی فرمانده اصلی نيروھای قدس سپاه پاسداران بنا بر گزارش خبرگزاری. نپذيرفته بود
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اعضای گروه حزب هللا نيز حضور دارند و به . نظاميان شيعه را بر عھده داش حضور داشت و فرماندھی شبه

  .کنند نظاميان کمک می شبه

  
  

فرمانده نيروھای بسيج مردمی عراق، ھادی االميری و معاونش، أبو مھدی المھندس اعضای نيروی قدس سپاه پاسداران 

 از سوی سپاه پاسدارن تشکيل ١٩٨٠نظامی که در دھه  چنين از فرماندھان تيپ بدر بودند ــ گروه شبه انقالب ايران و ھم

پس از سقوط صدام حسين در سال . شد تا ھمراه با نيروھای ايرانی عليه صدام حسين در جنگ ايران و عراق بجنگد

 نماينده نيابتی اصلی و کليدی ايران در ، تيپ بدر به سازمان بدر با يک شاخه نظامی مبدل گشت که اکنون به٢٠٠٣

  .عراق تبديل شده است

هللا، انجام  ای با االخبار، خبرگزاری طرفدار حزب ، معاون نيروھای بسيج عراق، المھندس مصاحبه٢٠١٦ اکتبر ٢٨در 

بسيج عراق  بر نقش تأکيددر آن مصاحبه او ضمن . سايت وابسته به سپاه پاسداران نيز منتشر شد داد که روی يک وب

چنان وجود خواھد داشت، با  پس از شکست داعش، نيروھای بسيج مردمی عراق ھم«در موصل، اعالم کرد که 

نيروھای بسيج مردمی عراق . تروريسم مبارزه خواھد کرد، و از عراق در برابر ھرگونه تھديدی دفاع خواھد کرد

  » .فعاليت ھای خود را به سوريه نيز گسترش خواھند داد

دھند، تا کنون  نظامی شيعه که نيروھای بسيج مردمی عراق را تشکيل می ن ذکر است که بسياری از نيروھای شبهشايا

دفاع از عراق در برابر «به کار بردن عبارت . اند جو برای دفاع از حکومت بشار اسد به سوريه فرستاده ھزاران جنگ

نظامی مسلح شيعه در عراق،  رای حفظ نيروھای شبهعنوان توجيھی ب از سوی مھندس به» ھمه تھديدات تروريستی

برای دفاع از لبنان تھديد «داشتن ارتش خود در لبنان که ظاھرا  هللا است در نگه بسيار شبيه به بھانه حزب

  . از لبنان بيرون کشيد٢٠٠٠ھرچند که اسرائيل نيروھايش را در سال » ھاست صھيونيست

نظامی نايب  ھای شبه که يکی از گروه» حرکت النجباء«لکعبی رھبر گروه ، شيخ اکرم ا٢٠١٧در اواخر ماه آگوست 

او با . حکومت اسالمی ايران در عراق و بخشی از بسيج عراق و شديدا در سوريه درگير است، به ايران سفر کرد

شان دادن وفاداری رتبه از جمله فرماندھان سپاه پاسداران مالقات کرد و به او تريبونی داده شد تا ضمن ن مقامات عالی

. خود به رھبر حکومت اسالمی ايران، نظرات حکومت درباره حمله موصل و آينده بسيج عراق را نيز منعکس کند
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کننده برای آينده عراق است که  تعييننبرد موصل، نبردی «: س مجلس ايران اعالم کردئيکعبی در مالقات خود با ر

 و بارزانی، رھبر کردستان، امريکاموصل صحنه نبرد عليه . شکل دھدتواند آينده مقاومت اسالمی در عراق را  می

  ».خواھد يک دولت طرفدار اسرائيل در کردستان بوجود بياورد است که می

تواند مانع شرکت ما در حمله  ھيچ کشوری حتی اياالت متحده نمی«: کعبی در مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرد

چنان ادامه خواھد  ھای خود پس از شکست داعش ھم و بسيج عراق به فعاليت. ن ببردتواند ما را از بي موصل شود و نمی

 ئیما به مرزھای جغرافيا. اند هللا آموزش ديده مبارزان نيروھای بسيج عراق از سوی حزب«: او در ادامه افزود» .داد

 با تلويزيون دولتی ايران اعالم کعبی در مصاحبه» .باور نداريم و فرمانده سليمانی نماد جبھه مقاومت در جھان است

او اظھار داشت . کرد که با وجود مخالفت اياالت متحده، نيروھای بسيج عراق قطعا در نبرد موصل شرکت خواھند کرد

که ساختار  که نيروھای بسيج مردمی عراق می تواند با ادغام در وزارت دفاع عراق موافقت کند، اما به شرط آن

چنين رھبری آن دست نخورده باقی بماند و نيروھای بسيج مردمی عراق تحت فرمان  و ھمسازمانی آن، مقامات آن 

عبارتی که از سوی حکومت اسالمی ايران برای تشخيص نيروھای نيابتی خود در سرتاسر ( ھای مقاومت گروه

ای در  اور ارشد خامنهدر مالقات کعبی با علی اکبر واليتی مش. قرار بگيرند) گيرد خاورميانه مورد استفاده قرار می

سايت  بنابر گزارش وب.  کردتأکيدزمينه سياست ھای خارجی؛ واليتی بر اھميت شرکت بسيج عراق در حمله موصل 

  .خبری مشرق، کعبی به واليتی اطمينان خاطر داد که نيروھای شبه نظامی او پيرو دستورات رھبر ايران ھستند

ھای اقتصادی عليه ايران برداشته شدند،  ای رسيده و تحريم ق ھسته به تواف١+۵از زمانی که ايران و کشورھای 

اين حکومت، برنامه موشکی خود را . کند تر دنبال می ھای خود در منطقه را تھاجمی حکومت اسالمی ايران برنامه

سعودی سوی پادشاھی عربستان   که به٠ھای ايرانی را  سرعت بخشيده، حمايت نظامی خود از شورشيان يمن که موشک

ھای اسالمی در فلسطين افزوده، درگيری   افزايش داده، بر پشتيبانی خود از گروه- کنند  اش شليک می و متحدان خليجی

  . دھد  در خليج فارس ادامه میامريکاآميز عليه ناوھای  چنان به رفتار تحريک نظامی خود در سوريه را توسعه داده و ھم

چنان فعال خواھند ماند،  نظاميان شيعه در عراق ھم وصل و اين دورنما که شبهنقش نيروھای بسيج عراق در حمله به م

ھای  نظامی سابقه طوالنی در خشونت اين نيروھای شبه. پيامدھای مخربی برای عراق و تمامی منطقه خواھد داشت

 به جنايات جنگی نشين عراق، متھم چنين در مناطق سنی ھا و حقوق شھروندان دارند، و ھم ای و سرکوب آزادی فرقه

 درباره -  که از سوی ويکی ليکس فاش شده - ٢٠٠٩ دسامبر ٩ در بغداد به تاريخ امريکادر پيامی از سفارت . ھستند

دھی حمالت  دانند که عامری در سازمان ھمه می«: ھادی عامری، فرمانده بسيج عراق و رھبر سازمان بدر آمده است

چنين پيشرو سازمان  نظامی شيعه در آن زمان و ھم ترين گروه شبه ترين و منظممند قدرت( نظامی سپاه بدر نيروھای شبه

منابع موجود . ای داشته است نقش برجسته، ٢٠٠۶ تا ٢٠٠۴ھای  ای بين سال ھای فرقه ھا طی خشونت عليه سنی) بدر

ھای کشتار  ی از شيوهظاھرا يک.  ھزار سنی را صادر کرده است٢دھد که او احتماال دستور اين حمالت عليه  نشان می

  ».شان است که مورد عالقه اوست استفاده از مته برای سوراخ کردن جمجمه مخالف

ای عليه  نظامی درگير رفتار سبعانه ھای شبه  تا کنون، اين گروه٢٠١۴وجود آمدن بسيج عراق در سال  از آغاز به

سازمان عفو «المللی حقوق بشر از قبيل  بينھای  ھا مکررا از سوی سازمان آن. اند ھای سنی در عراق بوده اقليت

ھای شبه نظامی  شواھدی دال بر جنايات جنگی از سوی گروه«اين سازمان گزارشی با عنوان . اند محکوم شده» الملل بين

در » بان حقوق بشر سازمان ديده«، معاون نماينده ٢٠١۶در ژانويه سال . منتشر کرده است» شيعه مورد حمايت دولت

مجددا غيرنظاميان بھای شکست عراق در مھار کردن «: ه ضمن محکوم کردن اين جنايات اعالم کردخاورميان
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چنين نيروھای بسيج  کشورھای حامی نيروھای امنيتی عراقی و ھم. پردازند نظامی لجام گسيخته را می ھای شبه گروه

  ».توقف کنندآميز خود را م مردمی، بايد پافشاری کنند تا اين غيرنظاميان رفتار خشونت

ھای شيعه درگير در عراق،   نيز با کنار ھم قراردادن شواھدی، نوشت که ايران از طريق گروهامريکائیيک روزنامه 

  .به عمليات آزادسازی موصل از دست داعش پيوسته است

 به موصل نقشی که ايران در حمله«، در گزارشی با عنوان ١٣٩٥ آبان ٨روزنامه کريستين ساينس مانيتور روز شنبه 

ھای شيعه در عمليات  به بيان جزئياتی درباره اقدامات حکومت اسالمی ايران در ھمکاری با گروه» کند، چيست؟ ايفا می

 .گيری موصل از دست داعش پرداخته است بازپس

 از اند تا داعش را نظاميان شيعه مورد حمايت ايران، به کمپين نظامی پيوسته کريستين ساينس مانيتور، نوشت شبه

 .سمت نواحی غربی شھر موصل گشوده شده است نظاميان شيعه، جبھه جديدی به با ورود شبه. موصل بيرون برانند

گزارش اخير آسوشيتدپرس است که نوشت حشد الشعبی يا بسيج مردمی عراق در غرب   بهامريکائیاشاره اين رسانه 

 .موصل محاصره اين شھر را تکميل کرده است

نظاميان مرتبط حدود  هللا و ديگر شبه هللا عراق به آسوشيتدپرس گفته، حزب ھای حزب گوی گردان خنس» جعفر الحسينی«

ھای  گذاری شده انتحاری داعش را با موشک چھار مايل به سمت شھر تلعفر پيشروی کرده و سه خودروی بمب

 .اند ضدتانک منھدم ساخته

 در حالی اين گروه حضور خود در .شھر موصل نخواھند شدنظاميان شيعه وارد  طبق اعالم بسيج مردمی عراق، شبه

 .ھا تحت حمايت تھران ھستند عمليات آزادسازی موصل را اعالم کرده که آن

در مرز غربی عراق با سوريه، .  امنيت اين مناطق ھستندتأمين مرزھای غربی عراق با سوريه و کنترولھا  ھدف آن

 .ش در بين موصل و رقه استھای نفتی و مسير تدارکاتی داع خطوط لوله

حضور نيروھای شيعه نزديک به حکومت اسالمی ايران ايران در غرب موصل، در حالی است که در حال حاضر 

 از مناطق جنوبی و شمال امريکانيروھای تحت حمايت . ھای کرد موصل را محاصره دارند ارتش عراق و پيشمرگه

 .دھند سوی موصل ادامه می گرا را به شرقی حرکتی ھم

 ئیگرا به نوشته کريستين ساينس مانيتور، ورود حشد الشعبی يا بسيج مردمی عراق به نبرد موصل نشان دھنده ھم

 و ايران در جنگ عليه داعش است و اين شرايط در حالی بوجود آمده که دشمنی تاريخی بين دو کشور امريکاتر  بيش

  .تاحدودی کاھش يافته است

تر ترکيه ھم  مايت ايران در نبرد آزادسازی موصل از دست داعش در حالی است که پيشحضور نيروھای شيعه مورد ح

 .خواستار حضور در اين عمليات بود اما با مخالفت بغداد مواجه شد

گيری شھر   و با قدرت گرفتن داعش، در جنگ عراق عليه داعش حضور دارد و برای بازپس٢٠١۴ايران از سال 

 .اوره نظامی دادفلوجه به ارتش اين کشور مش

 زندان متعلق به گروه شيعه ٤٠٠الدين در پارلمان عراق، از وجود  ، نماينده استان صالح»بدر الفحل«چنين اخيرا  ھم

  .در مناطق مختلف عراق خبر داد» حشد الشعبی«

ا از استان ھزار شھروند عراقی ر 7نظاميان مورد حمايت ايران بيش از حشد الشعبی شبه« :اين نماينده عراقی گفت

 ».اند ھای غير قانونی خود نگه داشته ھای عراق ربوده و در زندان صالح الدين و ديگر استان
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مورد حمايت ايران را به نقض فاحش حقوق بشر » الحشد الشعبی«الملل شبه نظاميان  در ھمين حال، سازمان عفو بين

 شھروند عراقی را ربوده و ٦٥٠ گيری فلوجه بيش از نظاميان سال گذشته ھنگام بازپس متھم کرده و گفته است اين شبه

  .اند در جاھای نامعلومی مخفی کرده

برای مشخص شدن سرنوشت ربوده شدگان به تحقيق و » ھا کجايند آن«الملل، طی فراخوانی با شعار  سازمان عفو بين

 .بررسی پرداخته است

 که ئیگرا  و آموزش ديد از فرماندھان فرقهتأسيسايران حشد الشبی يا بسيج عمومی عراق، که با نظارت سپاه پاسداران 

الدين متھم  خصوص در مناطق انبار و صالح اين نيرو در کشتار اھل سنت عراق به. در ايران بودند تشکيل شده است

ھای حقوق بشری بارھا فرماندھان اين نھاد مورد حمايت ايران را به ارتکات جنايات ضد بشری متھم  سازمان. است

 .دندکر

نظامی شيعيان در عراق  ھای موجود درباره اين ائتالف شبه خبرگزاری رويترز در گزارشی، به پيشينه و برخی واقعيت

  :اشاره کرده است

نظامی شيعه عراقی است، که مجموع اعضای آن  تر شبه  حشد الشعبی متشکل از سه گروه بزرگ و چند گروه کوچک-

ھای ايزدی و  دھند، اما گروه تر اعضای آن را شيعيان عرب تشکيل می بيش.  ھزار نفر برآورد شده است٢٠حدود 

  .نام دارد» سازمان بدر«ترين گروه شيعه عرب اين ائتالف نيز  بزرگ. ھا ھستند آسوری نيز در ميان آن

 يا داعش» دولت اسالمی« ميالدی و در پی تحرکات گروه افراطی سنی موسوم به ٢٠١۴ اين بسيج مردمی در سال -

تر اعضای اين  بيش. دھند در عراق شکل گرفت و فرماندھان آن مستقيما به حيدر العبادی نخست وزير عراق گزارش می

  .اند ائتالف توسط مستشاران ايرانی ايرانی آوزش نظامی ديده

ليمانی،  اعضای حشد الشعبی ارتباطات نزديکی با نيروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرمانده آن، قاسم س-

در روزھای اخير نيز مانند گذشته، تصاوير قاسم سليمانی در اطراف . نيروی قدس بازوی برون مرزی سپاه است. دارند

  .ھای اجتماعی پخش شد، که نشان از نظارت مستقيم او بر اين عمليات دارد موصل در سطح رسانه

تش عراق برای آزادسازی موصل از جبھه غربی نظاميان شيعه عمليات خود را در چارچوب عمليات گسترده ار  شبه-

سمت  ھا به  با ھدف قطع مسير تدارکاتی داعش و مسدود کردن راه فرار آن-شھر برای تصرف روستای تل عفر 

  .سوريه،آغاز کردند

روزنامه . شرکت دارد) داعش( »حکومت اسالمی«اکنون اين نيرو در عمليات آزادسازی موصل از تصرف گروه 

نظاميان شيعه،   گاردين نيز سال گذشته در آغاز عمليات آزادسازی موصل، در گزارشی نوشته بود که شبهئیبريتانيا

نخواھند داشت تا به ساکنان » حکومت اسالمی«نقش مستقيمی در حمله به موصل به منظور آزادسازی آن از تصرف 

  .ھبی نيستمذھب شھر اين اطمينان داده شود که ھدف از اين عمليات، انگيزه مذ سنی

ای که  گونه ، نقش ايجاد مانع را از طرف غرب موصل ايفا خواھند کرد به)بسيج مردمی( »حشد الشعبی«نظاميان  شبه

 .را به آخرين پايگاه بزرگ خود يعنی شھر رقه سوريه، بگيرند» حکومت اسالمی«نظاميان  جلوی فرار شبه

ترين  شان برای تحقيق يکی از برجسته به شھر موصل، دستنظاميان شيعه با وارد نشدن  گاردين نوشته است که شبه

 منطقه نفوذی در عراق و سوريه که به دريای مديترانه منتھی تأمينشان باز خواھد بود که عبارت است از،  اھداف

 .شود می
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مان ھای خونين چند سال اخير در سوريه، ايران اکنون بيش از ھر ز چنين جنگ  سال جنگ در عراق و ھم١٢پس از 

ای که شايد شيوه حضور  ھايش را در منطقه تثبيت کند؛ جاده ای زمينی نزديک شده که قدم  جادهتأمينديگری، به 

 . دھدتغييرجمھوری اسالمی را در مناطق عربی 

ھا با جديت برای  آن«: گويد کند، در اين باره می ھای پنج سال اخير رصد می  که نقش ايران را در جنگئیيک مقام اروپا

 ».کنند محقق کردن اين ھدف تالش می

ھا قادر خواھند بود ھر زمان که بخواھند، نيرو و  ايرانی«:  که خواسته نامش فاش شود، افزوده استمسؤولاين مقام 

ھای امنی انجام خواھند داد که خود يا  مھمات را ميان دريای مديترانه و تھران، انتقال دھند و اين کار را از راه

 ».کنند  میتأمينھا را  ، امنيت آننمايندگانشان

نفوذ عراقی و ساکنان شمال سوريه، نشان از آن دارد که اين جاده زمينی،  ای، افراد ذی ن منطقهمسؤوالوگوھا با  گفت

گذرد، به شمال  اين جاده پيچيده است، از بخش عربی عراق می. گيری است  در حال شکل٢٠١٤شکلی آھسته از سال  به

  .رسد  با عبور از شمال حلب که در آن ايران اکنون نيرو مستقر کرده، به شمال شرق سوريه میرود و سوريه می

شود که ايران از آن برای ارسال نيرو و اسلحه به  جاده از مناطق عبوری آغاز می. ترکيه مخالف اين طرح ايران است

اندازی جنگ خيابانی عليه   آن برای راهاين ھمان راھی است که سپاه قدس از.  سال گذشته استفاده کرد١٢عراق طی 

حکومت « در عراق با استفاده از متحدانش به کار برد و ھمين متحدان ھستند که اکنون در جنگ با امريکائینيروھای 

 .کنند نقش ايفا می» اسالمی

می ايران که از سوی حکومت اسال» هللا عراق حزب«و » عصائب اھل الحق«ھای  گويند گروه  میامريکائین مسؤوال

ھا از زمان خروج نيروھای  اين گروه.  در عراق ھستندامريکا درصد از تلفات ٢۵ حدود مسؤولشوند،  حمايت می

 .اند  از عراق، پرنفوذتر ھم شدهامريکائی

 به عراق برای جنگ با گروه امريکائیھای نوين اين است که پس از بازگشت نيروھای  از تناقضات جالب در جنگ

 .، انجام دادندامريکا ئینظامی شيعه گاھی عمليات خود را با پشتيبانی ھوا ھای شبه ، ھمين گروه»میحکومت اسال«

ترکيب جمعيتی . کند  کيلومتری شمال بغداد عبور می۶٠جاده مدنظر ايران، از بعقوبه، مرکز استان ديالی واقع در 

. ھای داخلی اخير عراق بود ش اصلی در جنگاين شھر يکی از مناطق تن. سنی است- بعقوبه از صدھا سال پيش، شيعی

کنند، به شمال غرب عراق، يعنی مناطقی   میتأمينآن را ) حشد الشعبی( نظاميان شيعه ای که شبه جاده سپس از راه جاده

 .رود بود، می» حکومت اسالمی«ھای گذشته در تصرف  که در ماه

 کنترول سپتامبر گذشته به ٢٢اين شھر . ين طرح استالدين، يکی از مناطق مھم در ا شھرک شرقاط در استان صالح

 .نظاميان حشد الشعبی درآمد نيروھای عراقی و شبه

نظاميان شيعه اکنون در شھرک شرقاط حضور دارند و خود را برای حرکت به غرب موصل آماده  شمار زيادی از شبه

ميان اين منطقه و سنجار، شھرک تلعفر . دکيلومتری جنوب شرق سنجار قرار دار ٨٠ای که در حدود  کنند؛ منطقه می

ھا، سنيان  است و در گذشته، وطنی تاريخی برای ترکمن» حکومت اسالمی«چنان در تصرف  واقع است، شھرکی که ھم

 .و شيعيان بود

 .گويد که منطقه ميان تلعفر و سنجار، برای طرح بسيار مھم است يک مقام اطالعاتی بلندپايه عراقی می

ھا  ، اکثر آن»حکومت اسالمی«نظاميان   با حمله شبه٢٠١۴آيد که سال  ھا به شمار می گاه تاريخی ايزدی سنجار، سکونت

از . را از شھر بيرون راندند» حکومت اسالمی«نظاميان   شبه،٢٠١۵نيروھای کرد نوامبر . يا کشته شدند يا فرار کردند

 .ر منتقل شدند، به سنجا)ک.ک.پ(آن ھنگام گريالھای حزب کارگران کردستان 
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عبدالرحيم الشمری، يکی از رھبران قبايل برجسته عراق است که در مناطق نزديک به گذرگاه ربيعه منتھی به سوريه، 

 .شود و به نظام بشار اسد در دمشق نزديک است نظاميان شيعه حمايت می او از سوی شبه. بسيار با نفوذ است

: دھد او ادامه می» . بزرگی در منطقه ما داشته باشدتأثيردارم که ايران باور ن«: گويد الشمری به روزنامه آبزرور می

ھيچ نيروی بزرگی وجود ندارد که به ما کمک تسليحاتی کند، اما از لحاط ايدئولوژيکی حزب کارگران کردستان، به «

 ».کند و مشکلی در حضورشان نيست کردھای اين منطقه رسيدگی می

اين مناطق در . رود ربيعه، از شھرھای قامشلی و کوبانی عبور کرده و به عفرين میجاده مورد نظر، پس از گذرگاه 

 . ھستند) گ.پ.ی(ھای مدافع خلق   يگانکنترول

ايران معتقد است که واحدھای مرتبط با خود را در مناطقی مستقر کرده که الزم است، اما «: گويد  میئیيک مقام اروپا

  ».طور دقيقی ارزيابی کرده باشد ھا را به مطمئن نيستيم حجم حضور و قدرت ترک

در اطراف موصل ھم . ترکيه از چندی پيش مداخله خود را در شمال سوريه آغاز کرده و چه بسا آن را توسعه دھد

 .است»  ترکيب جمعيتی منطقهتغييرجلوگيری از «گويد اقدامش برای  حضور دارد و می

 ۶حدود .  ايران بيش ترين توان خود را در حلب متمرکز کرده استدر ميان تمام مناطق از تھران تا ساحل سوريه،

ھا عراقی ھستند، در اطراف حلب حضور دارند و خود را برای  نظامی حمايت شده از سوی ايران که اکثر آن ھزار شبه

 .کنند  کامل شھر آماده میکنترول

ی مقدم جنگ در سوريه و عراق، يا مشارکتش در ھا گرانی که حضور قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس را در جبھه تحليل

 .گذاری را در سوريه کرده است ترين سرمايه گويند که او بيش اند، می گيری کرده جلسات در دمشق و بغداد پی

در ديداری که با سليمانی داشتم، «:  به روزنامه آبزرور گفته بود٢٠١۴مدار در گذشته عراقی، سال  احمد چلبی سياست

ھر آشوبی «: ، او به نقل از سليمانی افزود» که اگر سوريه را از دست بدھيم، تھران را از دست خواھيم دادبه من گفت

 ».را به فرصت تبديل خواھيم کرد

اين جاده از نزديکی دو روستا در شمال .  حلب، ايستگاه مھمی در مسير شکل دادن به اين جاده خواھد بودکنترول

 .نشين بودند ريخی، شيعهگذرد که به صورت تا سوريه می

گويند که جاده مورد نظر تھران، به سمت حومه حمص، چھارمين  ن عراقی میمسؤوال بلندپايه و ديگر مسؤوليک مقام 

ای که در  کند؛ منطقه ھای سوريه عبور می رود و از پايگاه علوی رود؛ سپس به شمال می شھر بزرگ سوريه پيش می

 . کرده استتأمين روسيه برای اسد ئیی ھوايک سال گذشته، امنيت آن را نيرو

اين بندر در طول . ابدئياين جاده که ايران برای ايجاد آن بسيار تالش کرده و ھزينه داده است، در بندر الذقيه پايان م

 . نيروھای نظامی سوريه خارج نشدکنترولجنگ از 

نيروھای ارتش، نيروھای ( ختلف در عراقھای م انجام عمليات عليه داعش در موصل زمينه را برای ھمراھی گروه

 استان نينوی و برخی نيروھای محلی پوليس فدرال، نيروھای پيشمرگه، الحشد الشعبی، پوليسيگان مبارزه با تروريسم، 

 .در زير يک پرچم فراھم آورده است) از جمله الحشد الوطنی

ھای مختلف و حتی  ھمگانی در عراق با سليقهای  در واقع عمليات آزادسازی موصل از وجود نيروھای داعش، دغدغه

رسد آينده عراق پس از آزادسازی موصل است که با توجه به  نظر می چه در اين راستا مھم به اما آن. باشد متضاد می

در واقع با پذيرش اين امر که فرآيند آزاد سازی . ھای مختلف خواھد بود شواھد موجود، زمان زيادی ھمراه با بحران

ز تسلط داعش طوالنی مدت خواھد بود نکته اساسی اين است که آيا روند ھکماری در ميان نيروھای عراقی موصل ا

تر اين که اين   سنی تا پايان آزادسازی موصل ادامه خواھد يافت؟ و مھم-  کردی- ھای مختلف شيعی  متشکل از جريان
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سره نمودن حيات  از آزادسازی موصل و يکھا با وجود دشمن مشترک داعشی بعد   در ميان عراقیئیگرا روند ھم

شکل ديگری ظھور خواھد  ای اين بار به ھای فرقه که درگيری چنان ادامه خواھد يافت؟ يا اين فيزيکی داعش در عراق ھم

چون   ھم ای را در جامعه عراقی گرايانه سنتی و فرقه ت بايد مبنا رويکردھای واپسسؤاال به اين ئیگو کرد؟ برای پاسخ

 .مردم کرد و سنی و يا شيعيان جستجو کرد

 ياد شد بايد اين نکته چالشی را يادآور شد که با وجود اظھارات مقامات دولتی سؤالعنوان  چه که از آن به در رابطه با آن

ھای اقليم کردستان، مبنی بر اتحاد با يکديگر برای آزادسازی موصل و پايان   پيشمرگهچون و نيروھای نظامی عراقی ھم

ای آينده پسا موصل و نقش کشورھای  ھای فرقه دادن به حيات داعش در عراق، نبايد فراموش کرد که با توجه به کمکش

، روسيه، چين، اتحاديه اروپا، چالشی  و ناتوامريکاای اياالت متحده  چون ايران، ترکيه و حتی فرامنطقه ای ھم منطقه

شدن مبارزه با داعش در  ور شدن استبنابراين طوالنی  زمان کنونی نيز مستعد شعله بنيادين و آتشی زير خاکستر در

که روند جنگ با داعش را بيش  طوری به. تری شود مذھبی خونين  -ھای ملی  ساز تفرقه تواند زمينه راحتی می موصل به

عبارت ديگر، شکنندگی اتحاد موجود در عراق به  به. کل روبرو کرده و با چالشی جدی مواجه کنداز پيش با مش

 .رسد نظر می ای است که امکان فروپاشی آن در ھر لحظه امری بديھی به اندازه

ھای  هھای داخلی عراق ميان گرو ھا، بايد سطح تحليل را عالوه بر درگيری  اين چالش در واقع برای نشان دادن عميق

گذاری تأثيرسو، به نقش و ميزان  دارای قدرت در عراق از شيعيان در قدرت گرفته تا اھل تسنن و کردھا از يک

 .ای و فرامنطقه ای از سوی ديگر توجه کرد کشورھای منطقه

 سالی از اشغال عراق از سوی ١٤ با اين اوصاف نبايد فراموش کرد که عمليات موصل در طول گذشت قريب به

که اين بزرگی ھم از بعد گستردگی منطقه  طوری به. شود ترين عملياتی است که در عراق انجام می ، بزرگکاامري

نظير  گری بازيگران متعدد داخلی و خارجی، اتفاقی کم عملياتی و تعدد حضور نيروھای مختلف و ھم از حيث دخالت

 حکومت اسالمی کنترولشبه نطاميان شيعه تحت است که توانسته است نيروھای ارتش و امنيتی عراق با پيشمرگه و 

  .ايران را در کنار ھم برای حصول به ھدفی واحد، يعنی جنگ داعش گرد آورد

س منطقه کردستان عراق ئير» مسعود بارزانی«س مجلس اعالی اسالمی عراق و ئير» عمار حکيم«ای  نشست رسانه

ھرچند ھر . ھا، به سادگی اختالفات مشھود است گيری آندر اوايل عمليات آزادسازی موصل، چنان بود که در موضع 

باره  ای در اين ھا، گفتگوھا و گزارشات رسانه  کردند اما نبايد تحليلتأکيدھا بر ھمکاری نظامی ھمه عراقی با ھم  دوی آن

ھر موصل  که نيروھای پيشمرگه وارد ش  بارزانی بر اين موضوعتأکيدحتی با توجه به . را به راحتی ناديده گرفت

ويژه نيروھای ضد تروريسم ھستند که بايد وارد شھر شوند، نکته مھم اين است که  نخواھند شد، بلکه اين ارتش عراق به

توان ھشداری به   بر روی ارتش و نيروھای ضد تروريسم، میتأکيدشناسی ادبيات مورد استفاده بارزانی از  نشانه

س ئيعنوان ر از سوی ديگر نيز با وجود اظھارات بارزانی به. قلمداد کردنيروھای بسيج مردمی يا ھمان الحشد الشعبی 

، »وزير منطقه کردستان عراق نخست«ھا در وضعيت فعلی، نيچروان بارزانی  منطقه اقليم کردستان، مبنی بر ھمکاری

د بر سر استقالل يا  اعالم کرد که پس از پايان عمليات موصل و آزادی اين شھر، مذاکرات جديدی با بغدائیوگو در گفت

 به ٢٠٠٣وی مدعی شد فرصت استقالل از سال . پرسی برای استقالل منطقه کردستان آغاز خواھيم کرد برگزاری ھمه

ای  نتيجه انه تاکنون بهتأسفسو فراھم آمد اما ما به دولت عراق فرصت داديم و برای آن بسيار ھزينه کرديم اما م اين

 . نرسيده است

 ٢٥س اقليم کردستان عراق به ھمراه چند حزب سياسی در اقليم کردستان اعالم کردند، روز ئيمسعود بارزانی، ر

  .شود  رفراندوم استقالل اقليم کردستان برگزار می١٣٩٦ مھر ٣ برابر با ٢٠١٧سپتامبر 
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 طرح،  در اجرای اينمسألهزيرا اولين . پرسی استقالل شوک بزرگی به عراق وارد خواھد کرد موضوع برگزاری ھمه

 وضعيت کرکوک خواھد بود که اربيل پس از خارج شدن داعش از اين منطقه به دنبال الحاق آن به منطقه تعيين

  .کردستان است

دريای مديترانه، مشکالت مربوط به آب  ھای نفتی و خط لوله بندر جيھان ترکيه به از سوی ديگر اختالف بر سر ميدان

ھای ملی و مذھبی عراق را درگير يک چالش طوالنی و  چنين وضعيت اقليت ھای مشترک و ھم ھا و رودخانه درياچه

 .کند عميق می

اش را در برخی مناطق عراق گسترش داده و  ھای گذشته شاھد ھستيم که واشنگتن تحرکات نظامی در اين ميان، در ماه

کان مديريت سياسی تحوالت عراق  را نسبت به امامريکاھای جديد در عراق و اقليم کردستان،  که ايجاد بحران ضمن آن

 .اميدوار ساخته است

ھای گسترده ميان احزاب   تنھا پس از رايزنی٢٠١٣ در قدرت است و ادامه حکومت او از سال ٢٠٠٥بارزانی از سال 

 .عنوان يک دوره اضطراری مورد قبول واقع شد و به

. پرسی و استقالل کردستان عراق ھستند حکومت اسالمی ايران و ھم حکومت ترکيه، از مخالفين سرسخت اين ھمه

طلبانه اربيل مخالفت جدی  ھای استقالل جوار کردستان عراق، با سياست دليل احساس خطر از سوی کردھای ھم ترکيه به

دنبال افراشته شدن پرچم کردستان در استان کرکوک، رجب طيب  رو در اواسط فروردين سال جاری به از ھمی. دارد

ن آوردن اين پرچم ھشدار داد، خودداری از انجام اين کار به روابط کردھا با ترکيه ئيواست برای پااردوغان ضمن درخ

  .لطمه وارد خواھد کرد

   حساب ويژه باز کرده بود٢٠١٦در حالی که بارزانی بر جلب حمايت اياالت متحده برای برگزاری رفراندوم در سال 

 در دولت اوباما در پاسخ به اظھارات بارزانی گفته امريکاجه گوی وزارت خار  مارک تونر، سخن٢٠١٦در مارس 

اما با روی کار آمدن دولت ترامپ، بارزانی بر اين » .کنيم عنوان بخشی از عراق حمايت می ما از اقليم کردی به«: بود

 .تصور بود که برخورد کاخ سفيد با اين سياست مثبت خواھد بود

س اقليم کردستان عراق که در حاشيه نشست ئي در ديدار با مسعود بارزانی رکاامريس جمھور ئياما مايک پنس معاون ر

س سياست خارجی اتحاديه اروپا ئير» .ما حامی عراقی متحد، فدرالی و دمکرات ھستيم«: امنيتی مونيخ انجام شد، گفت

 .گويد اروپا با تشکيل يک کشور کردی در خاورميانه مخالف است می

 اعالم کرد که اين اتحاديه با تشکيل يک ٢٠١٦س سياست خارجی اتحاديه اروپا در مارس ئي رچنين فدريکا موگرينی ھم

 .کند کشور کردی در منطقه مخالف است و از ايده جدا شدن کردھا چه در ترکيه، چه در عراق و يا سوريه حمايت نمی

ھای جھانی  شان از آن دارد که قدرترانی به بارزانی در کنفرانس امنيتی مونيخ، در واقع ن شايد اجازه ندادن سخن

 .ھای منطقه را از خود ناراضی نمايند خاطر منافع اقتصادی، سياسی، نظامی و ديپلماتيک خود، دولت حاضر نيستند به

کند،  ھای سياسی و اقتصادی اقليم کردستان ارائه نمی انداز مفيدی را برای حل بحران بر اين اساس شرايط فعلی چشم

ھای سياسی مخالف وجود دارد و اين احتمال مطرح نيز اخيرا  يری و تقسيم اقليم کردستان ميان جريانحتی امکان درگ

، به اين احتمال اشاره تغييرس انجمن استانداری سليمانيه، از فھرست حزب ئيبار ھوال ابوبکر، ر نخستين. شده است

، ٢٠١٦در مارس »  .ای شويم يستم دو ادارهکاری نکنيد مجبور به اجرای س«: او خطاب به رياست حکومت گفت. کرد

طور مستقل به ترکيه خبر داد که واکنش  اتحاديه ميھنی از اعزام ھيئتی به ترکيه برای انجام مذاکرات صادرات گاز به

 سليمانيه را بار - رويکردی که احتمال بازگشت به دوران جنگ و روياروی نظامی اربيل. شديد بارزانی را در پی داشت

  .ممکن خواھد ساختديگر 
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 ٢٠١٧ ژوئن ٧مسعود بارزانی و گروھی از سياستمداران بلندپايه اقليم کردستان در نشستی که شامگاه چھارشنبه 

 سپتامبر ٢۵پرسی  ھا اين ھمه بر اساس تصميم آن.  کردندتعيينپرسی استقالل را  برگزار شد، تاريخ برگزاری ھمه

  .شود برگزار می

دوران رياست بارزانی بر اقليم کردستان عراق از يک . شود ارلمانی کردستان عراق ھم برگزار مینوامبر انتخابات پ ۶

اقليم کردستان از بحران اقتصادی . ای برای اقليم کردستان انتخاب نشده است س تازهئيسال پيش سپری شده، اما ھنوز ر

پرسی استقالل ممکن است اين مشکالت  زاری ھمهبرگ. ھمين دليل کاھش داده است برد و حقوق کارمندانش را به رنج می

 .تر به خاطر رابطه پرتنش با دولت عراق پيش آمده، تا حدی کاھش دھد را که بيش

توان چنين برداشت کرد که طرح موضوع برگزاری رفراندوم از سوی مسعود بارزانی، در شرايطی که  طور کلی می به

المللی نيز رفع  ای و بين اند و موانع منطقه و ھستند بر قوت خود باقی ماندهھا روبر  که اقليم کردستان با آنئیھا بحران

اند، عموما جنبه تبليغاتی و نمايشی دارد و مسعود بارزانی ھر از چند گاھی با پيش کشيدن بحث استقالل کردستان،  نشده

ظامی و امنيتی اقليم منحرف درصدد است تا افکار عمومی اقليم کردستان را از مشکالت موجود اقتصادی، سياسی، ن

 .زمان امتيازاتی از دولت مرکزی عراق کسب کند کند و ھم

، منشی حزب دموکرات کردستان عراق »فاضل ميرانی«اند که پيش از اين نيز  ھمه اين اظھارات در حالی بيان شده

ل بتواند با بغداد بر سر استقالل دھد که بايد با بغداد به توافق برسيم و اگر اربي گفته بود که اوضاع منطقه نشان می

ھا،  در واقع اين نوع مواضع و گفتارھا در رسانه. پرسی نيست کردستان به توافق برسد ديگر نيازی به برگزاری ھمه

  .ھای درگير در جنگ با داعش است ھای متضاد از موجوديت و منافع ميان عراقی گر ديدگاه نشان

امی اھل تسنن موجود در عمليات آزادسازی موصل نيز الحشد الشعبی را از سوی ديگر نيز رھبران و نيروھای نظ

 .ھا است کنند که به دنبال پس زدن آن شان در موصل قلمداد می تھديدی برای خود و جايگاه

ھای داعش پاک خواھد کرد اما ديری نخواھد  که آزادسازی موصل اگر چه عراق را از حيث تروريست کوتاه سخن اين

رو نبايد  از اين.  مذھبی ظھور خواھد کرد- ھا در عراق اين بار شديدتر از گذشته و با مطلبات ملی تنشانجاميد که 

در واقع از فردای آزادسازی موصل و شکست . بين بود که آينده عراق پس از آزاد سازی موصل، بھتر خواھد شد خوش

سوی  ای به ای و فرامنطقه لی و منطقهدشمن مشترک، روند چالشی در عراق در ميان گرايشات مختلف قدرت داخ

   .کند ھای شديدتر سمت و سو پيدا می تنش

ھای اجتماعی  ھا و شبکه  را تکذيب کرده که در رسانهئینمايندگی سازمان ملل گفته است با انتشار اين بيانيه خبرھا

پرسی استقالل کردستان   ی ھمهمنتشر شده بود و اين ادعا را در ميان آورده بودند که سازمان ملل بر نحوه برگزار

 .نظارت دارد 
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پرسی استقالل در  وجه مايل نيست در برگزاری ھمه  شده که سازمان ملل به ھيچتأکيددر بيانيه نمايندگی سازمان ملل 

 .اقليم کردستان مشارکت داشته باشد

نماينده سازمان ملل در عراق در : داقليم کردستان عراق گفته بو پيش از اين، ديندار زيباری يکی از سخنگويان کابينه 

 .پرسی استقالل از عراق است نشست شورای امنيت سازمان ملل اعالم کرده که اقليم کردستان در پی برگزاری ھمه

سازمان ملل :  زياری گفته بود.س اقليم کردستان نيز ديدار کرده بودئينماينده سازمان ملل در عراق با مسعود بارزانی ر

کند و در اين مدت از طريق ارتباط با کشورھا  ده ويژه خود در عراق نقش مھمی را در اين کشور ايفا میاز طريق نماين

 .صدای کردستان عراق را به گوش ھمه رسانده است

بغداد اعالم کرده است . پرسی استقالل به توافق رسيدند که احزاب اقليم کردستان بر سر برگزاری ھمه يک ماه بعد از آن

توانند در اين   نمیئیست و يک يا چند حزب به تنھا پرسی در چنين ابعادی نيازمند يک اجماع ملی ی يک ھمهکه برگزار

 .مورد تصميم بگيرند

 کنترولشود که تحت  پرسی استقالل کردستان در اقليم کردستان و در مناطقی در غرب و شمال عراق برگزار می ھمه

 .کنند  در اقليم کردستان پنج ميليون نفر زندگی می.اد شده استداعش بوده اما اکنون توسط نيروھای کرد آز

اکنون ھم نيروھای .  بسيار مھم و حياتی در آزادسازی موصل، مورد نيروی انسانی استمسألهدر حال حاضر نيز يک 

 در. اند  و ھم نيروھای مخالف آن، ضربات متعددی به جان و مال و روحيه مردم عادی موصل وارد کرده داعشی

چنين گزارشاتی منتشر شده که  ھم. کند عنوان سپر دفاعی استفاده می گزارشات آمده است داعش از مردم عادی به

اند دستگير و  ھای اقليم کردستان و نيروھای دولتی، مردمی را که موفق به فرار از موصل شده نيروھای شيعه، پيشمرگه

ھا ز آغاز  اکنون پس از گذشته ماه. اند ھا را اعدام کرده از آندھند و گاھی نيز برخی   و تحت فشار قرار میئیبازجو

عنوان سپری در  توجھی از مردم در اين شھر، به سازی موصل، از جمعيت موصل با توجه به استقرار قابل عمليات آزاد

 بسياری از  دھندهتغييرباال بودن ميزان جمعيت مردم اين شھر، . کنند برابر نيروھای عامل از بيرون استفاده می

ھا  راحتی وارد آن شوند و ھمواره آتش توپخانه توانند به بنابراين، نيروھای مخالف داعش نمی. ھای عملياتی است تاکتيک

  .را عليه مردم فعال کنند

  
احتماال حدود صد ھزار نفر را در مناطقی از موصل به ) داعش( گويد گروه موسوم به دولت اسالمی سازمان ملل می

  .نگه داشته است» سپر انسانی«عنوان 

برونو گدو، نماينده کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل در عراق، گفته است شرايط در اين مناطق از موصل وخيم 

 وی از شرايط غيرنظاميانی که در .شود و ساکنان آن به آب، غذا، برق و سوخت دسترسی اندکی دارند تر می و وخيم

 .اند ابراز نگرانی کرد اقی و داعش گرفتار شدهدرگيری ميان نيروھای عر
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تر  اکنون بيش ھم. اند نيروھای عراقی از حدود ھشت ماه پيش عملياتی را برای بيرون راندن داعش از موصل آغاز کرده

ھای موصل در اختيار نيروھای عراقی است و نيروھای داعش در بخش کوچکی از محالت قديمی شھر حضور  بخش

 .دارند

مطلعيم که نيروھای داعش حين «: ، جمعه، گفت٢٠١٧ ژوئن ١٦ه کميساريای عالی پناھندگان در عراق، جمعه نمايند

. ھا جريان دارد اند که درگيری در آن  بردهئینشينی از منطقه زنجيلی موصل غيرنظاميان را ھمراه خود به جاھا عقب

 ».اند  قديم موصل نگه داشتهعنوان سپر انسانی در شھر ھا را به که غيرنظامی اين يعنی اين

 .ھستند» تنگنا و وحشت« کرده که غيرنظاميان موصل در شرايط تأکيدگدو، 

ھا فرار کنند ھدف   آنکنترولکنند از مناطق تحت  تيراندازھای داعش غيرنظاميانی را که سعی می ھا تک بنا به گزارش

 .گيرند می

ھا به  اند که تاکنون حدود يک چھارم آن ھزار نفر آواره شده ٨٠٠شود که در جريان نبرد موصل بيش از  برآورد می

 اردوگاه سازمان ملل و ١٣آوارگان موصل در . اند ھای خارجی شده از تصرف داعش بازگشته ھايشان در محله خانه

 .کنند ھای ديگران زندگی می چنين در خانه ھم

. د شده و جنگ شديد در غرب موصل در جريان است از شھر موصل از جمله فرودگاه و پادگان آن آزائیھا اکنون بخش

اما با اين وجود ھنوز . داعش در سوريه و در شھر رقه نيز تحت فشار قرار دارد و از ھر طرف محاصره شده است

در ھر صورت دير و يا زود . ھا با شکست کامل داعش خاتمه يابد ھا به اين زودی توان تصور کرد که اين جنگ نمی

شکل  کار به اما اين نيروی خطرناک و تبه. اين دو مرکز مھم خود در عراق و سوريه برچيده خواھد شدبساط داعش از 

  .ھا نخواھد بود ھای تروريستی به بقای خود ادامه خواھد داد اما مانند گذشته سرزمين وسيع در دست آن گروه

اين تحول موجب روی کار . اسی خود شد ميالدی وارد يک مرحله جديد از تاريخ سي٢٠٠٣در واقع عراق بعد از سال 

 شھرھای .شد» داعش«نام   بود و در ادامه آن با يک پديده جديد خطرناک بهامريکاآمدن يک دولت شيعه با حمايت 

ھا به تردد در اين دو کشور مشغول شدند  ھای سوريه تروريست سرعت سقوط کرد و با پيوستن خاک نشين به مختلف سنی

  .ھرھای عمق عراق و کردستان عراق شدندو بعد از آن راھی ش

ھای خطرناک و ممنوعه استفاده   در چنين شرايطی، اين نگرانی ھم وجود دارد که داعش در يک شرايط دشوار از سالح

  . گيری نداشتند تا کنون نيروھای دولتی در مقايسه با پيچيدگی عمليات پيشرفت چشم. کند

صورت پراکنده دست به عمليات خواھد زد  ا اين گروه در نقاط ديگر بهحتی وقتی داعش از موصل خارج شود طبيعت

زيرا اين گروه از . گر آن است که با آزادسازی موصل، داعش دست از اھدافش نخواھد کشيد اين بيان. احتماال در ايران

ھا در  نديشه داعش سالبی ترديد ا. ای تشکيل شده که بتواند مدت زيادی مقاومت کند گونه نظر ساختاری و تشکيالتی به

اگر . گونه تصور کرد که با تصرف موصل قدرت نظامی داعش از بين خواھد رفت منطقه باقی خواھد ماند و نبايد اين

در واقع اين . ھای داعش افزايش خواھد يافت موصل آزاد شود بدون شک در ديگر نقاط عراق و خارج عراق عمليات

که  چنان ھم. کند  ديگر خود را ارگانيزه میئیشود در جا نشينی می ر به عقب مجبوئیخصلت داعش است که وقتی در جا

 از آن منطقه را از دست داد حتی ئیھا مشاھده کرديم طی يک سال گذشته، وقتی داعش در کوبانی شکست خورد و بخش

 کند و نگذارد اسمش فراموش ئینما ای انجام داد تا قدرت کارانه ، اقدامات جنايت...، فرانسه والماندر انگليس، بلژيک، 

 .شود
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المللی در گزارشی به  گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، کميسيون تحقيق سازمان ملل متحد، اين کميسيون مستقل بين به

ھا در اطراف استان حمص در مرکز، در  شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت به رغم توافق مذکور، درگيری

  .چنين در استان جنوبی درعا ادامه دارد ، و ھمنزديکی دمشق پايتخت آن کشور

که اواسط ارديبھشت سال جاری به ابتکار روسيه، ترکيه و ايران حاصل شد، خواستار توقف » کاھش تنش«توافق 

با اين حال دولت بشار اسد اعالم کرد با وجود پيروی . ھا در چھار منطقه با ھدف کاھش تنش در سوريه است درگيری

دمشق و حاميان اصلی آن، تھران و مسکو، از مخالفان اسد با . ادامه خواھد داد» مبارزه با تروريسم «از توافق، به

  .کنند عنوان تروريست ياد می

گفت،  س کميته تحقيق که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در شھر ژنو سوئيس سخن میئيِيرو ر پائولو سرجيو پين

خورد؛ اما در درعا،  چشم می ھا به خشونت» کاھش محسوس«ب و غرب حلب  کرد که تنھا در استان شمالی ادلتأکيد

  .اخيرا حتی افزايش ھم يافته است

چنان   ھزار نفر در مناطق ديگری خارج از چھار منطقه مورد اشاره در توافق کاھش تنش، ھم۶٠٠وی افزود، حدود 

  .دگيرن تحت محاصره قرار دارند و تقرببا ھر روز ھدف بمباران قرار می

المللی برای پايان دادن به جنگ داخلی شش ساله سوريه، که نزديک به نيم ميليون کشته و  ھای ديپلماتيک بين تالش

  .نتيجه نرسيده است ھا آواره بر جای گذاشته است، تاکنون به ميليون

ديدار با سران قوا و ای، رھبر حکومت اسالمی ايران، در  هللا علی خامنه آيتدر چنين اوضاع آشفته و بحرانی، اخير 

 در پی حذف عناصر اقتدار حکومت اسالمی در منطقه يعنی امريکان و کارگزاران حکومتش گفت که دولت مسؤوال

ن حکومت اسالمی خواست که خالف اھداف مسؤوالای سپس از  علی خامنه. سپاه پاسداران، نيروی قدس و بسيج است

  .ی سپاه، بسيج و سپاه قدس را تقويت کنند عمل و عناصر اقتدار حکومت اسالمی يعنامريکا

ای و   با يکديگر بنيادی است و به مسائل ھستهامريکاای در جای ديگری از سخنانش افزود که مخالفت ايران و  خامنه

ھمين   با اصل حکومت اسالمی ايران مخالف است و بهامريکااو گفت دولت . شود حقوق بشر محدود و خالصه نمی

دليل ناديده گرفتن ھمين اصل  او سپس افزود که به.  استامريکااعتمادی به  ارجی ايران اصل بر بیخاطر در سياست خ

نظام  سخنان مقامات واشنگتن ضرباتی به ای يعنی به علت اعتماد دولت و وزير امور خارجه ايران به در مذاکرات ھسته

 .ھا است برداری از آن ن سرگرم بھره ھم اکنوامريکا به وجود آمد که دولت ئیاسالمی وارد شد و خالءھا

اساس  ثباتی در منطقه بی  را مبنی بر نقض حقوق بشر در ايران و پشتيبانی اين کشور از تروريسم و بیامريکاای  خامنه

اعتماد «ای اداره درست کشور را منوط به وحدت قوا و  علی خامنه» .توان کنار آمد  نمیامريکاکه با «دانست و افزود 

با دشمن خارجی و عوامل داخلی آن فاصله «ن و دولت حسن روحانی خواست که مسؤوالخواند و از » امريکاه نکردن ب

 . بايد مورد توجه کامل قرار بگيرد» اعتماد نکردن به دشمن«او گفت که در مديريت کشور » .گذاری کنند

س جمھوری اسالمی ئي، نخستين رصدر ای تلويحا از حسن روحانی خواست که تجربه خطرناک ابوالحسن بنی خامنه

  .جامعه و تقسيم آن ميان موافق و مخالف تکرار نکند» دو قطبی کردن«ايران، را مبنی بر 

ترين مولفه اين  مھم«: موضوع انتخابات اخير رياست جمھوری در ايران اشاره کرد و گفت ای بار ديگر به خامنه

 »..وق رای و نفس انتخابات در جمھوری اسالمی ايران بودنظر از نتيجه آن اعتماد مردم به صند انتخابات صرف

 نيز گفته است که  سياست اياالت متحده پشتيبانی از عناصری امريکا، وزير خارجه »رکس تيلرسون«از سوی ديگر 

  .آميز اين حکومت منجر شود  مسالمتتغييردر داخل ايران است که به 
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 در کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان درباره بودجه و ١٣٩٦  خرداد٢۴ که روز چھارشنبه امريکاوزير خارجه 

توافقی «ای با ايران را  گفت، اظھار داشت پس از مطالعه برجام، توافق ھسته اش سخن می ھای وزارتخانه سياست

 .يافته است» ضعيف

دادن سپاه در فھرست  حکومت ايران و قرار تغييرخواه، که درباره  رکس تيلرسون در جواب تد پو، سناتور جمھوری

گيری است و ھنوز به   در مورد ايران در حال شکلامريکاسياست خارجی «:  کرده بود گفتسؤالھای تروريستی  گروه

 ».جمھوری ارائه نشده است سئير

 ». عليه ھژمونی ايران اقدام کرده استامريکا«در منطقه دانست و گفت که » ثباتی بی«او در عين حال ايران را عامل 

 کرد که تأکيد تيلرسون، .ھای جديد عليه افراد ايرانی را در ھمين راستا ارزيابی کرد ، اعمال تحريمامريکازير خارجه و

المللی قرار دادن کليت سپاه پاسداران در فھرست  چنين در حال بررسی پيامدھای ديپلماتيک و بين وزارت خارجه ھم

 .ھای تروريستی است گروه

مھار توان ايران برای ساخت تسليحات . ما در مورد ايران پس زدن اين ھژمونی استسياست «: او تصريح کرد

اين عناصر . آميز اين حکومت منجر شود  مسالمتتغييرای و پشتيبانی از عناصری در داخل ايران است که به  ھسته

 ».جا ھستند آن

 .ھا ندارد ای برای مالقات با ايرانی نامهای به اين عناصر نکرد و در عين حال گفت که بر  اشارهامريکاوزير خارجه 

کار   در ايران بهامريکائی ھر چه در توان دارد برای آزادی زندانيان امريکاچنين گفت که وزارت خارجه  تيلرسون، ھم

 .خواھد بست

 آميز در ايران، که رکس تيلرسون از آن سخن گفته، چرخشی آشکار در سياست خارجی دونالد  مسالمتتغييرسياست 

 با فاصله گرفتن از اين سياست به دنبال تعامل با امريکاجمھوری پيشين  سئيباراک اوباما ر. ترامپ در مورد ايران است

دنبال  ھای اتمی ايران را به  منجر شد که کاھش شديد فعاليت٩۴ای تيرماه سال  ايران بود که در نھايت به توافق ھسته

 .داشت

جانبه داعش به ايران  جه به مناقشه روزافزون شيعه و سنی در خاورميانه، حمله ھمهگران سياسی، با تو عقيده تحليل به

گاه انجام يا عدم   ھيچمسأله. حمله اخير داعش به تھران، ھشدار بزرگی برای جامعه ايران بود. ناپذير بود امری اجتناب

  .انجام حمله داعش به ايران نبود، بلکه بحث بر سر زمان انجام آن بود

نظاميان سنی  يروھای شيعه تحت رھبری قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران، با داعش و ديگر شبهجنگ ن

  .در منطقه دليلی کافی برای ھدف گرفتن ايران بوده است

اش  حکومت اسالمی برای گسترش نفوذ خود در منطقه و بسط ھالل شيعی منابع ھنگفتی را صرف حمايت از موقعيت

اش به لبنان و دريای مديترانه را حفظ  کرده است، تا پل ارتباطی... در سوريه، بلکه لبنان، فلسطين، يمن، عراق ونه تنھا 

  .معنای نگاه داشتن بشار اسد در قدرت است اين امر به. کند

که المللی است و حمله داعش به تھران باعث شو حکومت اسالمی ايران، يکی از حاميان عمده جنگ و تروريسم بين

گر اين حقيقت تلخ است که  حمله به قلب حکومت اسالمی در تھران، نشان. شدن سران حکومت اسالمی ايران شد

اند، سپاھی در ايران تشکيل  توانند ھمانند آن چه جھاديون ايرانی در سوريه و عراق و يمن انجام داده جھاديون سنی می

  .بدھند

اند که در راستای  کوبند و تاکنون نيز اثبات کرده امنطقه بر طبل جنگ میای و فر ھای منطقه اين ترتيب، کليه قدرت به

  .ھر جنايتی و خشونتی و جنگی عليه بشريت متوسط شوند منافع و بقای خود، حاضرند به
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ھا مانند روسيه و چين و غيره صرفا تمايل چندانی  ی و طرفدارانش و رقبای آنامريکا کرد که تأکيدتوان  در خاتمه می

ھا در نظر دارند  ھای جزئی و حتی نابودی داعش ندارند؛ بلکه آن  در اختيار گرفتن زمين و شرکت در درگيریبه

و در اين ميان تصفيه . ھا باشد ای به وجود بياورند که ھر کدام از مناطق آن ھمانند اسرائيل پايگاه آن خاورميانه تازه

تر در اولويت   به طور جدیمسألهدھد که اين  ه شواھد نشان میحساب با حکومت اسالمی ايران، حائز اھميت است و ھم

طلب مستقل  خواه و برابری ھای اجتماعی آزادی عبارت ديگر، اگر جنبش به. قرار گرفته است...  و عربستان وامريکا

ند ممکن ايران و ھمه نيروھای آزاده جامعه ايران در داخل و خارج کشور، نقش موثری در تحوالت جامعه نداشته باش

. در ايران نيز تکرار گردد... ، سوريه، يمن وليبياگر عراق، افغانستان،  است تکرار فجايع دردناک و مخرب و ويران

اند در صورت حمله  خصوص در حال حاضر برخی عناصر نيروھای ايرانی مخالف حکومت اسالمی نيز آماده به

ست که اين احتماالت را در نظر گرفت و به فکر برون  ضروری.  و متحدانش شوندامريکانظامی به ايران، پياده نظام 

ھای جديد و تالش برای  بندی چرا که با توجه به اوضاع کنونی جھان و صف. بست و بحران خطرناک شد رفت از اين بن

داری  چنين حرص و ولع بيش از اندازه و وحشيانه سيستم سرمايه ھای بزرگ و ھم تقسيم مجدد جھان در بين قدرت

ھای جديد دور از انتظار  ئیھا و کشورگشا انداختن جنگ جھانی برای بلعيدن مواد خام و استثمار شديدتر نيروی کار، راه

 ! نيست

   ٢٠١٧ جون شانزدھم - ١٣٩٦ ]جوزا[جمعه بيست و ششم خرداد

 

 


