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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ٠٥
  

          

  آزادسازی موصل از وجود داعش
 !ھای چند طرفه برای تسلط بر اين شھر  و تشديد رقابت

  

شنبه اعالم کرد  ، روز پنجامريکاالمللی به رھبری  ائتالف بين. و متفاوت استخبرھا از آزادسازی شھر موصل متناقض 

وزير عراق ساعاتی قبل در   اين در حالی است که حيدر العبادی نخست.شود که شھر موصل طی روزھای آينده آزاد می

  .تر از پايان گروه تروريستی داعش در عراق خبر دادئيصحفه شخصی خود در شبکه اجتماعی تو

،  در جنگ عليه خالفت گروه ٢٠١٧ جون ٣٠نيروھای عراقی در پی فتح مسجد النوری موصل صبح روز جمعه 

  . اعالم پيروزی کردند» دولت اسالمی«

، در تلويزيون ملی ١٣٩٦ ]سرطان[ تير٨ -٢٠١٧ جون ٢٩شنبه   رسول، سخنگوی ارتش عراق روز پنجیي يحجنرال

  ».کردای داعش سقوط  دولت افسانه«عراق گفت 

گزارش اسکای نيوزی عربی، وزارت دفاع عراق اعالم کرد که در تمامی مناطق شھر موصل نيروھای داعش  به

  . ای در موصل برای داعش باقی نمانده است ھيچ منطقه: وزارت دفاع عراق نيز اعالم کرد. پاکسازی شدند

شنبه در نشست خود با فرماندھان نظامی و  نجحيدر العبادی نخست وزير و فرمانده کل نيروھای مسلح عراق نيمه شب پ

ھا خواست تا کار نبرد عليه داعش در  در مقر فرماندھی عمليات مشترک، از آن» مئيآ نينوا ما می«امنيتی عمليات 

  .سره کنند موصل را يک

ناصر داعش  فدرال عپوليس فدرال عراق پيش از اين گفته بود که نيروھای پوليسسرلشکر رائد شاکر جودت فرمانده 

  .اند را در مربع باقی مانده در محور جنوبی ناحيه قديمی شھر موصل محاصره کرده

 منطقه در داخل موصل قديم تحت اشغال ٥چنان  اين در حالی است که شبکه خبری روسيااليوم نيز گزارش داد که ھم

ه الميدان، راس الکور، باب جديد و باب ھای از منطق محله الفاروق الثانية، بخش: داعش است که اين مناطق عبارتند از

  .الطوب

 به گزارش روسيه . نفر را در شھرستان الحويجه واقع در کرکوک ربود٩٠در گرماگرم جنگ موصل، داعش حدود 

ھای سنگين از ارتش عراق در  زمان با شکست ، يک منبع محلی در عراق گزارش داد که داعش ھم»اسپوتنيک«
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اين گروه تروريستی .  نفر از اھالی شھرستان الحويجه در جنوب غربی شھر کرکوک کرد٩٠٠موصل، اقدام به ربودن 

  .اند  شھرستان الحويجه را به اشغال درآورده٢٠١٤از سال 

  
 ای از موقعيت داعش در شمال عراق نقشه

  

ز بغداد و در خبرھا و گزارشات مختلف در آزادسازی شھر موصل از تسلط داعش، اين دومين شھر بزرگ عراق پس ا

ھا در بخش قديمی موصل، کوچه به  بصره، آمده است که ھنوز بخشی از اين شھر در دست داعش است و درگيری

گذاری، عمليات انتحاری، تک تيراندازھا و  ھای انفجاری، بمب در اين ميان، تله. کوچه و خانه به خانه ادامه دارد

زده باقی  شده و جنگ  ھنوز در گوشه و کنار اين شھر ويرانچنين قحطی و گرسنگی و بيماری، جان مردمی را که ھم

 نيروھای ئی و بازجوکنترولھا، زير  اند در اردوگاه  که موفق به فرار از شھر شدهئیھا حتی آن. کند اند تھديد می مانده

اسالمی ايران، نظاميان شيعه به رھبری سپاه پاسداران حکومت  ھای اقليم کردستان، شبه امنيتی دولت عراق، پيشمرگه

  . ھای طرفدار ترکيه و حمالت داعش قرار دارند ترکمن

گيری بخش قديمی موصل تا کنون صدھا نفر از شھروندان اين شھر کشته  گزارش سازمان ملل، در جريان بازپس به

 بسياری .ردچنان ادامه دا  فرار روزانه صدھا تن از ساکنان موصل برای نجات از کشتار و تھديدھای داعش ھم.اند شده

از ساکنان موصل از طريق مسيرھائی که توسط نيروھای عراقی باز شد شھر را ترک کردند، اما ھنوز نزديک به 

  .صد ھزار نفر در اين شھر در محاصره ھستند يک

ه ھائی ھم که فرار کردند خاطرات تلخی را با خود به ھمرا در چند ھفته گذشته، صدھا نفر در اين شھر کشته شدند و آن

 سال زندگی ۶٢من «: او گفت.  يکی از ساکنان موصل پس از فرار گفت که داعش از مردم شھر انتقام گرفت.برند می

 ».کردم، اما ھيچ وقت چيزی شبيه اين را تجربه نکرده بودم

دازھا، تيران ای جز نبرد تا مرگ پيش روی خود ندارند، با تمام توان و با استفاده از تک جويان داعش که گزينه جنگ

ھابيش از صدھزار  آن. کنند شده و نيروھای انتحاری از آخرين مواضع خود دفاع می گذاری  خمپاره، خودروھای بمب

 .گيرند عنوان سپر انسانی به کار می شھروند عراقی موجود در شھر را به

***  
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يعی از غرب عراق ھای وس  توانست در چند ساعت و به سرعت بخش،٢٠١۴در سال ) داعش( گروه حکومت اسالمی

ابوبکر البغدادی، رھبر اين گروه در ھمان سال در مسجد . از جمله شھر بزرگ موصل را به تصرف خود در آورد

  .در موصل اعالم خالفت کرد» النوری«

دولت عراق طی سه سال اخير دست به اقداماتی برای مقابله با داعش زده و شماری از شھرھای تحت تصرف گروه 

ز سال گذشته عمليات خود را برای ئيدر ھمين زمينه، نيروھای عراقی از پا.  را باز پس گرفته استحکومت اسالمی

  .اند گيری موصل آغاز کرده بازپس

 نيروھای ائتالف ئی آخرين بخش از غرب و شمال موصل بين نيروھای دولتی با حمايت ھواکنترولھم اينک نبرد برای 

  .در جريان است) داعش( لت اسالمی با نيروھای گروه دوامريکارھبری  به

ھا زندگی  ھا و اردوگاه اند از موصل بگريزند و ھم اکنون در کمپ  ھزار نفر توانسته٧٠٠رويترز می گويد، در حدود 

  .کنند می

، در ٢٠١٧ جون ٥ - ١٣٩٦ خرداد ١٥صندوق کودکان سازمان ملل متحد، يونيسف، روز دوشنبه در چنين شرايطی، 

 ھزار کودک در وضعيتی بسيار خطرناک در مناطق جنگی در شمال شھر موصل ١٠٠ کرده که حدود ای اعالم بيانيه

  . اند در عراق گرفتار شده

  
عنوان  در جنگ از کودکان به) داعش(گروه حکومت اسالمی: گزارش رويترز، در بيانيه يونيسف تصريح شده است به

ی از کودکان در ميانه جنگ بين نيروھای دولتی با جنگ جويان در ھمين حال شمار ديگر. کند سپر انسانی استفاده می

  .اند اسالمی گرفتار شده

يونيسف، ھم چنين . اند در جنگ و درگيری شرکت کنند شماری از اين کودکان مجبور شده: اين بيانيه تصريح کرده است

ماری از کودکان در حال فراز از ھا در موصل ش ھا حاکی است که با تشديد درگيری برخی از گزارش:  کرده استتأکيد

  .اند اين منطقه کشته شده

 اجساد شماری از غيرنظاميان از جمله جون ١٣برداران اين خبرگزاری روز شنبه  گويد، خبرنگار و فيلم رويترز می

  .رسيد کوشيده بودند که از منطقه تحت محاصره بگريزند نظر می کودکان را در مناطق درگيری ديده اند که به
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رسانی در  ات آبتأسيسھا، مناطق مسکونی و  ھای مدارس، بيمارستان چنين خواستار توقف کليه بمباران نيسف، ھميو

  ادامه " داعش"گيری بخش قديمی شھر موصل از گروه تروريستی  برای بازپس.موصل شده است

، خود را برای جنگی با بيش از ھشت ھزار نيروی نظامی) داعش( بر اساس منابع محلی در موصل، دولت اسالمی

 بخش بزرگی از نيروھای داعش را اعراب سنی عراق و ديگر کشور ھای اسالمی تشکيل .سخت آماده کرده است

بر اساس . ھای تل عفر عراق ھستند ھا و ترکمن ترين نيروی غيرعرب داعش در موصل، چچنی بزرگ. دھند می

ست، حدود صد و پانزده کرد عراقی، ھجده کرد ايرانی، پنج ھا قرار داده شده ا اطالعاتی که در اختيار برخی رسانه

  .شوند  و صد و پانزده دانمارکی در ميان نيروھای داعش در موصل ديده میئیبريتانيا

ھای مھم  عنوان پايتخت سمبليک خود در عراق برگزيد و پايگاه داعش، پس از تصرف يک روزه موصل، آن را به

اگرچه نزديک به دو سال است که اخبار پيشروی و يا .  را در اين شھر مستقر کردای و تبليغاتی خود نظامی، رسانه

گيری شھر موصل از دست  شود اما عمليات باز پس شکست نيروھای داعش در مناطق مختلف عراق و سوريه شنيده می

سالمی ايران، ترکيه، ھای حکومت ا ويژه دخالت داليل مختلف به داستانی که چندين بار به. داعش، داستان ديگری است

 و اکنون نيز احتماال پس از آزادی .افتاده است ، عقب...ھای اقليم کردستان و ، نيروھای شيعه عراق، پيشمرگهامريکا

  .ھای چند طرفه ادامه خواھد يافت ھا و کشمکش موصل اين رقابت

ی ائتالف غربی ضد داعش، در بيش از يک سال است که دولت عراق، کردھا و ديگر جريانات سياسی به کمک نيروھا

 از سال گذشته تا کنون بيش از پنج ھزار نيروی .ريزی و نحوه چگونگی بازپس گيری موصل ھستند حال برنامه

 .اند  وارد عراق و اقليم کردستان شدهئی و ھزار و صد سرباز و مشاور بريتانياامريکائیمتخصص نظامی 

ھا را تا حدی  ھا و نيروھای مسلح عراق و تجھيز نظامی، آن پيشمرگهھای حاضر در عراق، با آموزش نظامی به  غربی

 .اند  با داعش در جنگ موصل آماده کردهئیبرای رويارو

ای از نيروھای خود  ، چند ماه قبل، ترکيه نيز گردان ويژهامريکاعالوه بر نيروھای ائتالف غربی ضدداعش به رھبری 

ورود ارتش ترکيه به خاک کردستان عراق با . ی شھر موصل مستقر کردرا در منطقه باشيک کردستان عراق در نزديک

 .المللی خواندند اعتراض شديد مقامات عراقی مواجه شد و آن را خالف قوانين بين

گيری شھر موصل مشارکت خواھد کرد و دليلش را نگرانی از وضعيت  گويد در بازپس با اين وجود، ترکيه می

 . نيروھای شيعه تندرو در موصل پس از داعش عنوان کرده استلکنتروھای سنی منطقه و  ترکمن

فکری و ھمکاری نزديک با حکومت شيعه عراق، سپاه قدس اين حکومت به  حکومت اسالمی ايران نيز عالوه بر ھم

  . دھی کرده است فرماندھی پاسدار قاسم سليمانی، ھزاران شيعه عراقی را مانند سپاه پاسداران سازمان

ھای داخلی عليه داعش در عراق متشکل از سه گردان پيشمرگ، پانزده ھزار نيروی موسوم به بسيج ترکيب نيرو

از شش » صفر« عراق است تا در لحظه موسوم به ئیمردمی شيعه، ده ھزار نيروی بسيج سنی و نيروی زمينی و ھوا

  .اند محور اصلی، يورش خود به شھر موصل را آغاز کرده

 عراق با بيش از يک ميليون نفر جميعيت در فاصله چھارصد کيلومتری شمال غربی بغداد موصل مرکز استان نينوای

 شدن سياست عربی کردن برخی شھرھای عراق در زمان حکومت بعث عراق، ھنوز بخش ئیبا وجود اجرا. قرار دارد

له داعش به استان نينوا  پس از حم.کنند ھا در موصل زندگی می ھا و ارمنی ھا، آشوری توجھی از کردھا، ترکمن قابل

  .نزديک به نيم ميليون از استان نينوا به کردستان عراق مھاجرت کردند
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، رسما آغاز عمليات آزادسازی موصل از ٢٠١٦بر و اکت١٧حيدر العبادی نخست وزير عراق بامداد روز دوشنبه 

رتبه ارتش عراق، از   از فرماندھان عالیالعبادی که با تعدادی. را اعالم کرده بود» داعش«اشغال گروه دولت اسالمی 

ساعت «: تلويزيون رسمی اين کشور فرمان آغاز عمليات آزادسازی موصل را اعالم کرد، خطاب به اھالی موصل گفت

دھم که شما را از جنايت و ترور داعش  شما وعده می انتظار پايان يافت و عمليات آزادسازی موصل آغاز شد، من به

  ».رھا خواھيم کرد

او، اھالی موصل .  ملی عراق وارد اين شھر خواھند شدپوليس کرد که تنھا نيروھای ارتش و تأکيدالعبادی در پيام خود 

 .ھا و طوايف پس از آزادی اين شھر فراخواند آميز با تمام مولفه ھمکاری با نيروھای امنيتی و ھمزيستی مسالمت را به

اس نظامی بر تن داشته و شماری از فرماندھان نظامی در داخل مقر عمليات حيدر العبادی در اين پيام تلويزيونی که لب

مردم عزيز عراق و اھالی نينوا ساعت آزادی فرا رسيد و لحظه «: اھالی موصل گفت مشترک ھمراه او بودند، خطاب به

ن نينوا را اعالم ھا نزديک شده است و من امروز آغاز عمليات آزادسازی استا پيروزی بزرگ با عزم و اراده عراقی

 »...کنم می

» حشد الشعبی« بودند شبه نظاميان  المللی خواسته تر سران قبايل و عشاير عرب استان نينوای عراق از جامعه بين پيش

 .را از موصل و اطراف آن بيرون کنند و جلوی تسلط ايران بر اين منطقه را بگيرند

اين گروه . شود گفته می» حشد الشعبی«شوند،  ايران حمايت مینظاميان شيعه عراقی که از سوی حکومت اسالمی  شبه

 .پس از تصرف مناطق وسيعی از عراق توسط گروه داعش تشکيل شد

، عشاير عرب نينوا که در منطقه اسکی در ٢٠١٧ مه ٢٤گزارش العربيه، در بيانيه پايان کنفرانس روز چھارشنبه  به

» حشد الشعبی«نظاميان  ھای مردم در غرب موصل توسط شبه خانهشمال غرب شھر موصل برگزار شد، آمده است که 

 .شود ابتدا غارت و سپس با بولدورز تخريب می

روستاھای اين منطقه ابتدا به وسيله داعش و سپس با تجھيز حشد الشعبی چنان تخريب « :در اين بيانيه آمده است

گناه  چنين گفتند که برخی مردم بی ھا ھم ن آ. نت نيستندگفته سران عشاير، اين روستاھا ديگر قابل سکو که به» اند شده

 .اند منطقه يا ربوده و يا شکنجه شده
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تر در تصرف داعش  شکنجه و اعدام غيرنظاميان در مناطقی که پيش نظاميان حشد الشعبی به ربودن، تا کنون بارھا شبه

جه در غرب عراق ھم تصاويری از بدرفتاری در ماجرای عمليات بيرون راندن داعش از شھر فلو. اند متھم شده بود،

 .نظاميان حشدالشعبی با مردم منطقه، منتشر شده بود شبه

، ٢٠١٧ مه ٢٧ - ١٣٩٦ خرداد ٦خبرگزاری تسنيم، رسانه نزديک به سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، در تاريخ 

او . و در استان نينوا کشته شده استگزارش داده که شعبان نصيری، يکی از اعضای سپاه پاسداران در غرب موصل 

  .ظاھرا در جريان ادامه عمليات بيرون راندن داعش شرکت داشته است

  

  
سرتيپ «و »  سيدالشھدای استان البرز١٠فرماندھان قديم لشکر «براساس گزارش اين خبرگزاری، شعبان نصيری از 

 .چنين در جنگ سوريه ھم شرکت داشته است ھمشعبان نصيری، . سپاه بوده و اخيرا ھم يک بار زخمی شده بود» دو

 .ظاھرا شعبان نصيری از اعضای بازنشسته سپاه پاسداران بوده است

حکومت اسالمی ايران، عالوه بر اين که به دولت عراق تسلط دارد در عين حال ايران در جنگ با داعش در عراق، 

ھا که زير  اين گروه. دھی و مسلح کرده است زمانھای شيعه را ھم خارج از ارتش و ديگر نيروھای عراقی سا گروه

 .جنگند اند، ھمراه با ارتش عراق عليه داعش می گرد آمده» بسيج مردمی«يا » حشد شعبی«پرچم نيروھای 

عنوان نيروی  اند، به دھی شده  که توسط سپاه سازمانئیگويد نيروھای سپاه پاسداران يا نيروھا حکومت اسالمی ايران می

 .ستشار نظامی کنار اعضای اين گروه حضور دارندکمکی يا م

در عراق، مجاھدان «محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، پارسال ادعا کرده بود که 

با اين حال او گفت که نيروھای ايرانی در » .قدر توانمند ھستند که به نيروھای ايرانی نياز ندارند عراقی و حشد شعبی آن

وجه نيروی ايرانی در موصل حضور  به ھيچ«کنند اما  با ارتش عراق ھمکاری می» حد محدود و به عنوان مستشار«

  ».ندارد

چند روز بعد از سخنان جعفری، پارلمان عراق، قانون بحث برانگيزی را تصويب کرد که بر اساس آن، نيروھای 

بعضی از . شناخت روھای مسلح عراق به رسميت عنوان بخشی از ني نظامی حشد شعبی را در اين کشور به شبه

 .نمايندگان سنی مخالف اين قانون بودند

ھای نزديک  رسانه.  کرده بودتأکيددر جريان جنگ با داعش در عراق، ايران بارھا بر نقش کليدی خود در راندن داعش 

ھا و خبرھای حضور قاسم سليمانی،  به سپاه پاسداران ھم، سياستی تبليغاتی پيش گرفته بودند، از جمله انتشار عکس
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رانی برای   از او در حال سخنئیھا فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، کنار نيروھای حشد الشعبی، يا فيلم

 .گروھی از اين نيروھا

 که رسد نظر می به«: سی فارسی گفته است بی شناسی دانشگاه اربيل در شمال عراق به بی اما سعيد شمس، استاد جامعه

ھای  تر نشان بدھند، و ديگر از انتشار عکس رنگ کنند، حضورشان را کم ھای اخير تالش می نيروھای ايرانی در ماه

 ».قاسم سليمانی کنار نيروھای حشد شعبی خبری نيست

ھای   سياستتغييرتواند يکی از داليل  ھای شيعه داخل عراق می ھای ميان گروه ھا و تنش اختالف«: گويد شمس می

 ».بليغاتی ايران باشدت

ھای سنی در عراق، ايران را به اعزام نيرو به عراق و دخالت در جنگ با داعش متھم  ھا و گروه بعضی از رسانه

 .دانند ھا نيروھای حشد شعبی را خطری برای آينده عراق می اين گروه. کنند می

ميان شيعه مورد حمايت حکومت اسالمی ايران نظا گروه حشد الشعبی يا بسيج مردمی عراق، اين گروه ائتالفی از شبه

و فلوجه در خرداد  ٩٣است که در چند سال اخير در برخی عمليات ارتش عراق عليه داعش، از جمله تکريت در اسفند 

  .ماه گذشته، حضور داشته است

ل نخست وزير با اين حا. ھا شده است حضور حشد الشعبی در عمليات مختلف ارتش عراق باعث افزايش برخی نگرانی

  . ھم مخالفت عملی نکرده استامريکاالمللی به رھبری  ھا استقبال کرده و ائتالف بين عراق از حضور آن

جديدترين عملياتی که نيروھای شيعه مورد حمايت سپاه پاسداران ايران در آن حضور دارند، عمليات بازپس گيری شھر 

  .المللی آغاز شد  با حمايت ائتالف بين١٣٩٥ مھر ماه ٢۶ از موصل، دومين شھر بزرگ عراق، از گروه داعش است که

تر شبه نظامی شيعه  بنا به گزارش خبرگزاری رويترز، حشد الشعبی متشکل از سه گروه بزرگ و چند گروه کوچک

تر اعضای آن را شيعيان عرب تشکيل  بيش.  ھزار نفر برآورد شده است٢٠عراقی است، که مجموع اعضای آن حدود 

سازمان «ترين گروه شيعه عرب اين ائتالف نيز  بزرگ. ھا ھستند ھای ايزدی و آسوری نيز در ميان آن ند، اما گروهدھ می

دولت « ميالدی و در پی تحرکات گروه افراطی سنی موسوم به ٢٠١۴اين بسيج مردمی در سال . نام دارد» بدر

. دھند  حيدر العبادی نخست وزير عراق گزارش میيا داعش در عراق شکل گرفت و فرماندھان آن مستقيما به» اسالمی

  .اند تر اعضای اين ائتالف توسط مستشاران ايرانی آموزش نظامی ديده بيش

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

ھای اخير نيز مانند گذشته، تصاوير قاسم سليمانی در اطراف  در ماه. تنيروی قدس بازوی برون مرزی سپاه اس. دارند

  .ھای اجتماعی پخش شد، که نشان از نظارت مستقيم او بر اين عمليات دارد موصل در سطح رسانه
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شبه نظاميان شيعه از شنبه گذشته عمليات خود را در چارچوب عمليات گسترده ارتش عراق برای آزادسازی موصل از 

 با ھدف قطع مسير تدارکاتی داعش و مسدود کردن راه فرار آنھا به - غربی شھر برای تصرف روستای تل عفر جبھه 

  . آغاز کردند- سمت سوريه 

نشين  نظاميان شيعه در عمليات مختلف در مناطق عمدتا سنی گروه ھای مدافع حقوق بشر نگران ھستند که حضور شبه

ھای  تواند منجر به باال گرفتن تنش ھا، می يز احتمالی ميان شيعيان و سنیآم شمال و غرب عراق و برخوردھای خشونت

» نقض جدی حقوق بشر«ھا و  تر حشد الشعبی را به برخورد خشن با سنی الملل، پيش عفو بين. ای در آن کشور شود فرقه

صورت پراکنده و  ا بهگويند اين برخوردھ چنين دولت عراق می با اين حال اين ائتالف شيعه و ھم. متھم کرده است

  .موردی رخ داده است

گونه حمايت مستقيمی از سوی اياالت  نظاميان شيعه ھيچ ھادی االميری از فرماندھان سازمان بدر، گفته است که شبه

او اخيرا گفته است حشد الشعبی پس از شکست داعش در عراق . اند متحده در عمليات آزادسازی موصل دريافت نکرده

  .ای کمک به نيروھای دولت بشار اسد در جنگ عليه داعش، به سوريه برودآماده است بر

گويند پس از شکست پيکارجويان داعش در عراق،  نظاميان شيعه مورد حمايت حکومت اسالمی ايران در عراق می شبه

سوی مرز س جمھوری سوريه در جنگ عليه اين گروه افراطی سنی، به آن ئيبرای ھمراھی نيروھای دولت بشار اسد ر

  .خواھند رفت

پس از «گوی حشد السعبی، در نشستی خبری در بغداد گفت،  گزارش خبرگزاری رويترز، اخيرا احمد االسدی سخن به

 که در آن تھديدی عليه امنيت ملی ئیھا، آمادگی کامل خواھيم داشت به ھر جا سازی سرزمينمان از وجود تروريست پاک

 ».عراق وجود داشته باشد برويم

 اواخر مرداد ماه اعالم کرد حدود صد ھزار نيروی مسلح شيعه تحت عنوان حشد الشعبی امريکامقام ارشد نظامی يک 

ھا مورد   ھزار نفر از آن٨٠شود حدود  يا ھمان بسيج مردمی در جنگ عليه داعش در عراق فعال ھستند، که برآورد می

  .حمايت مستقيم حکومت اسالمی ايران باشند

د سپاه پاسداران ايران، حضور سردار قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران در عراق يک فرمانده ارش

  ».گرفت اگر ايران نبود داعش کردستان عراق را می«:  کرد و گفتتأئيدبرای کمک به مقابله با داعش را 

گوی ويژه تلويزيون دولتی ايران،  و فتزاده، فرمانده ھوافضای سپاه پاسداران ايران، در برنامه گ سردار امير علی حاجی

او به نيروھای عراق و بسيج .  نفر جلوی داعش را گرفت و نگذاشت وارد اربيل شوند٧٠سردار سليمانی با «: ادعا کرد

 ».ھا کمک کرد آن

در ای درباره حضور قاسم سليمانی   نشدهتأئيد، اخبار )داعش(از آغاز تصرف شھرھای عراق توسط گروه دولت اسالمی

گاه از سوی مراجع رسمی  عراق برای کمک به دولت اين کشور در نبرد عليه شبه نظاميان منتشر شد اما اين اخبار ھيچ

 .سپاه قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران ايران است که در لبنان، سوريه، افغانستان و عراق نفوذ دارد.  نشدتأئيد

ھا مشورت  دھی نظامی به عراقی ی در عراق ندارد و تنھا برای سازمانتر اعالم کرده بود که حضور نظام ايران پيش

 کرده بودند که نيروھای نظامی ايران از جمله سردار تأئيد غيررسمی ئیدھد اما مقامات کرد در اظھار نظرھا می

يک به سپاه ھای نزد سايت  از قاسم سليمانی در وبئیھا چند پيش نيز عکس. سليمانی، در کردستان عراق حضور دارند

  .پاسداران منتشر و اعالم شد که اين تصاوير در عراق گرفت شده است

او با انتقاد از . دھی کرد زاده در سخنان خود گفت که ايران نيروھای مردمی عراق را سازمان سردار امير علی حاجی

  .تر دانست عراق را مناسبعملکرد نيروھای خارجی در مقابله با داعش، موضع ايران در حمايت از نيروھای نظامی 
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نيز در عراق حضور دارند که ھمگی در اتاق عمليات …  و انگليسی وامريکائیزمان تعداد زيادی مستشار نظامی  ھم

  .کنند واحدی وابسته به دولت عراق عمل می

رده و برای ترکيه نيز از ھمان آغاز عمليات آزادسازی موصل، اعالم کرده که نخستين بار در عمليات موصل دخالت ک

  .ای قرار داده است حمايت از نيروھای پيشمرگ، مواضع داعش را در منطقه بعشيقه ھدف حمالت توپخانه

ای اعالم کرد که نيروھای   رسانهئیبه گزارش پايگاه خبری شبکه العالم، بن علی يلدريم، نخست وزير ترکيه، در گفتگو

: او افزود. اند ستند، در نبرد آزادسازی موصل مشارکت کردهنظامی اين کشور که در پايگاه بعشيقه عراق مستقر ھ

ما . شان کنيم آنان از ما خواستند که حمايت. سازی منطقه بعشيقه از داعش بسيج شده بودند نيروھای پيشمرگ برای پاک«

 ».شان کرديم نيز با تانک و توپخانه حمايت

 مقامات عراقی مشارکت ترکيه در اين عمليات را با دخالت ترکيه در عمليات موصل، در حالی صورت گرفته است که

با وجود اين، ترکيه از . اند تر نيروھای اين کشور از شمال عراق شده قاطعيت رد کرده و خواستار خروج ھر چه سريع

خروج نيروھايش خودداری کرده و مدعی است با درخواست مقامات اقليم کردستان عراق به شمال اين کشور وارد شده 

  .است

نخست وزير عراق با درخواست ترکيه برای مشارکت در عمليات بازپس گيری شھر موصل از سيطره گروه 

نخست وزير عراق با درخواست ترکيه برای مشارکت در عمليات بازپس گيری شھر . تروريستی داعش مخالفت کرد

  .موصل از سيطره گروه تروريستی داعش مخالفت کرد

وزير دفاع » اشتون کارتر«نخست وزير عراق روز شنبه پس از ديدار با » در العبادیحي«گزارش شبکه سومريه،  به

حيدر العبادی در .  در بغداد با درخواست ترکيه برای مشارکت در عمليات آزادسازی موصل اعالم مخالفت کردامريکا

 آزادسازی نينوا ھستند اما ما ھا خواستار مشارکت در عمليات دانم که ترک می: گفتگو با خبرنگاران ھمراه کارتر گفت

در حال . دھند و ديگر مناطق را آزاد خواھند کرد ھا خودشان اين کار را انجام می عراقی. م ممنونئيگو ھا می به آن

ھای عراق در کنار ھم برای آزادی موصل  ھا و ايزدی ھای سنی و شيعه، ترکمان، مسيحی حاضر کردھا، عرب

حيدر . اگر نيازی داشته باشيم از ترکيه يا ديگر کشورھای ھمسايه کمک خواھيم خواست. جنگند و ما مشکلی نداريم می

عنوان يک کشور ھمسايه است  چنين تصريح کرد که عراق خواھان روابط حسنه و عدم برخورد با ترکيه به العبادی، ھم

   .ھاست اما نبرد موصل متعلق به عراقی

رھا از آنکارا خواسته است نيروھای خود در پايگاه بعشيقه در شمال گفتنی است که بغداد با: خبرگزاری مھر نوشت

رجب طيب «.شرقی موصل را از عراق خارج کند اما ترکيه تا کنون به اين درخواست بغداد پاسخ مثبتی نداده است

ھان رئيس جمھور ترکيه با دور ماندن ترکيه از عمليات نظامی برای آزادسازی موصل مخالف است و خوا» اردوغان

پيش از اين نسبت به وقوع جنگ منطقه ای در صورتی که » حيدر العبادی«. مشارکت ارتش ترکيه در اين عمليات است

گيری موصل اصرار  ترکيه بر باقی ماندن نيروھايش در خاک عراق و درخواست برای مشارکت در عمليات بازپس

   .داشته باشد ھشدار داده بود

 حاضر حضور مھمان نا خوانده يعنی ارتش ترکيه است که مشخص نيست با چه نگرانی اصلی دولت عراق در حال

دليل اصلی خودداری حکومت مرکزی عراق از ھمکاری با ترکيه طمع تاريخی اين . اھدافی وارد عراق شده است

ای کشور نسبت به حلب و موصل است و دولت عراق بيم دارد ورود ارتش ترکيه به خاک عراق منجر به تحقق آرزوھ

  .نئوعثمانی حکومت ترکيه برای اشغال موصل و حلب گردد
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ھای خود در حال ايجاد تفرقه و  نيروھای نظامی دولت ترکيه، عالوه بر ورود ناخوانده به خاک عراق با رفتار و صحبت

  .حساسيت ملی و مذھبی درون عراق ھستند

نيروھای داعش را فراھم کند و با به چالش کشيدن منابع نظامی عراقی باور دارند ارتش ترکيه تالش دارد زمينه فرار 

ھا به وجود آيد، به  ای برای درگيری مستقيم نيروھای ترکيه با عراقی ھا اينان را وادار به درگيری کند تا بھانه عراقی

زی در  امور از دست حکومت مرککنترولھای فزاينده احتمال زيادی وجود دارد که  استناد اين منابع با توجه به تحريک

  .ھا و ترک ھا با ھم درگير شوند برود و عراقی

 بود که خبر ورود نيروھای نظامی ترکيه به منطقه بعشيقه در نزديکی موصل واقع در شمال عراق به ٩٤آذرماه سال 

  . تبديل شد ھای منطقه تيتر يک رسانه

اعث واکنش گسترده مقامات عراقی  تانک و نفربر و تعدادی ماشين مين روب ب٢٥ نيرو به استعداد ١٥٠ورود حدود 

  .شد

: ھا خواست فورا خاک اين کشور را ترک کنند و يادآور شد حيدرالعبادی نخست وزير عراق در ھمين خصوص از آن

  . نقض حاکميت کشورش استمسألهاند که اين  اين نيروھا بدون اجازه دولت عراق وارد اين کشور شده

خوانده و ھرگونه عمليات نظامی بدون » نقض«ين اقدام ترکيه را نوعی ای ا وزارت خارجه عراق نيز در بيانيه

  .ھماھنگی با دولت فدرال بغداد را محکوم کرده بود

ای برای ارائه خدمات آموزشی به  در ھمين باره يک مقام امنيتی ترکيه اعالم کرده بود که دست کم صدھا نيروی ترکيه

  . آگاھندمسألهدھند از اين  ف که عليه داعش عمليات انجام میاند و کشورھای عضو ائتال نزديکی موصل رفته

 از اعزام نيروھای ترکيه به شمال عراق مطلع امريکا:  اعالم کردامريکائیخبرگزاری رويترز نيز به نقل از دو مقام 

  . نيستامريکاھای ائتالف تحت امر  ھا تصريح کردند که اين اقدام ترکيه جزء فعاليت بوده، اما آن

نيروھای ارتش ترکيه در : ای اعالم کرد گوی دولت اقليم کردستان در بيانيه ، سخنئی  در ھمين باره صفين دزهاما

اند و برای تعليم و تجھيز نيروھای عراقی در استان نينوا پايگاه  المللی ضد داعش وارد عراق شده چارچوب ائتالف بين

  .کنند نظامی احداث می

يک پايگاه نظامی را در استان نينوا برای آموزش و تجھيز نيروھای عراقی احداث کرده و ، ارتش ترکيه ئی به گفته دزه

چنين  ھا در اين پايگاه، شماری از مستشاران نظامی به آن اعزام و ھم طی روزھای اخير نيز با ھدف گسترش فعاليت

  .تری به آن منتقل شده است تجھيزات نظامی بيش

 گذشته ميالدی دو پايگاه نظامی را در مناطق سوران و قالچوالن برای آموزش ارتش ترکيه اواخر سال: او افزود

  .نيروھای پيشمرگ احداث کرده است

توافق امنيتی ميان ترکيه و عراق در . ای نيست که تازگی داشته باشد مسألهاما حضور ارتش ترکيه در کردستان عراق 

رکيه داد که نيروھای نظامی خود را برای تعقيب اعضای  در دوران حکومت بعث صدام اين اجازه را به ت١٩٨١سال 

 نيز ارتش ترکيه اقدام به ايجاد ٢٠٠٦از سال .  کيلومتری خاک عراق اعزام کند٢٠مسلح احزاب مخالف به عمق 

اند و شمار  ھا اکثرا در استان دھوک ايجاد شده ھای نظامی در خاک کردستان در شمال عراق کرد و اين پايگاه پايگاه

 نيروی نظامی، ٦٠٠ھا عبارتند از پايگاه نظامی بامرنی با  ترين آن رسد که مھم  پايگاه می١٠ھا در حال حاضر به  آن

ک به خاک .ک.يت جلوگيری از ورود نظاميان پمسؤول کماندوی ارتش ترکيه که ٤٠٠پايگاه نظامی کانی ماسی با 

 نيروی ١٣٠ھای مختلف  چنين در زاخو، دھوک، اربيل و باقونه و آمدی نيز در پايگاه دارند و ھم را بر عھدهترکيه 

  .نظامی ترکيه حضور دارند و در منطقه سميل نيز يک مرکز اطالعاتی ترکيه مستقر است
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با حزب اتحاديه  و به درخواست حزب دمکرات کردستان که درگير جنگ داخلی ١٩٩٧تر اين نيروھا در سال  بيش

پيمان ترکيه  ک نيز ھم.ک. در درگيری با پ٩٠حزب دمکرات در دھه . اند ميھنی بود در کردستان عراق مستقر شده

  .بوده است

 صورت رسمی خواستار خروج   نيز مجلس نمايندگان عراق به٢٠٠٥ پارلمان کردستان عراق و در سال ٢٠٠٣در سال 

ای،  ند، اما ترکيه ھيچ اقدامی در اين راستا انجام نداد و به گفته صفين دزهارتش ترکيه از خاک کردستان عراق شد

 ميالدی ارتش ترکيه دو پايگاه نظامی جديد در مناطق سوران و ٢٠١٤گوی دولت اقليم کردستان، اواخر سال  سخن

  .قالچوالن برای آموزش نيروھای پيشمرگ احداث کرده است

 تا ترکيه سياست خارجی خود را در شمال عراق و سوريه با استفاده از ابزار ھای اخير منطقه باعث شده تحوالت سال

نظامی ھم که شده دنبال کند زيرا در ھر دو منطقه ضمن احساس تھديدات امنيتی، منافع بلند مدت خود را نيز در خطر 

  .بيند می

 ايران در سوريه و عراق دست باالتر را ای اين کشور يعنی رسد که ترکيه به اين نتيجه رسيده که رقيب منطقه نظر می به

مداران آنکارا در مقابل اعتراض بغداد به ورود بدون اجازه ترکيه به  بر ھمين اساس است که شاھديم سياست. دارد

دھند  ھا را نشان می ترين واکنش موصل به بھانه آموزش نيروھای نظامی عراقی و نيز مشارکت در جنگ موصل، سخت

کند، چرا از ھمه کشورھا بايد در عراق حضور داشته باشند ولی ما که ھمسايه   وزير ترکيه اعالم میجا که نخست تا آن

  !گذارد حق حضور نداشته باشيم؟  میتأثيرھستيم و تحوالت عراق مستقيما بر ما 

ه عمليات کارشناسان مسائل راھبردی بر آن ھستند ک«: سايت شبکه روسيا اليوم در تحليلی نوشت وب در اين ميان، 

. آزادسازی موصل باعث خواھد شد تا مصالح بازيگران منطقه ای مانند ايران، عراق و ترکيه مقابل ھم قرار گيرند

  ».که ترکيه تالش می کند تا يک گذرگاه نظامی به سمت عراق برای خود ايجاد کند ضمن اين

عراق به بھانه مقابله با کردھا و تمديد دخالت ورود نظاميان ارتش ترکيه به خاک «: روسيا اليوم در ادامه گزارش داد

  ».نظامی ترکيه در عراق توسط پارلمان اين کشور، به افزايش تنش ميان بغداد و آنکارا انجاميد

اردوغان ھم اخيرا از مشارکت نيروھای ارتش در ترکيه در عمليات آزادسازی «: اين شبکه خبری در ادامه افزود

 باعث شد تا زياده خواھی ترکيه وارد مرحله مسألهاين . ھا بايستد شديدا انتقاد کرد ابل آنموصل دفاع و از ھر کس که مق

  ».جديدی شوند

اينک ترکيه ايران را به مبارزه طلبيده است؛ چرا که ناظران محافل سياسی معتقدند که ايران «: روسيا اليوم مدعی شد

که ايران  ای اين کشور از موصل قرار دارد؛ به ويژه اينپشت فشار دولت العبادی به ترکيه برای خارج کردن نيروھ

  ».قصد دارد تا گذرگاه نظامی از موصل به سوريه ايجاد کند
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جا که موصل در قديم بخشی از امپراتوری عثمانی بود، ترکيه اينک اين شھر را بخشی  از آن«: اين شبکه خبری افزود 

کند   در موصل درست کرده و تالش میئیبه ھمين دليل آنکارا ھم جای پا. داند  کننده مصالح خود در منطقه میتأميناز 

 ».مانع مشارکت نيروھای الحشد الشعبی طرفدار تھران شود

ترکيه نگران است که مبادا حيدر العبادی بعد از آزادسازی موصل از دست داعش، نيروھای «: روسيا اليوم ادامه داد

ھمين خاطر ترکيه آماده شده است تا در صورت وقوع اين اتفاق،  به. دسنی طرفدار ترکيه را از موصل بيرون کن

  ».نيروھای شيعی موجود در حلب را به حساب ضرر وارد کردن به ايران از اين شھر بيرون کند

 دنبال توسعه ترکيه در تعبيری ساده، به. کوشند نفوذ خود در منطقه را توسعه دھند بنابراين، ايران و ترکيه، ھمواره می

ترکيه با . تر با ايران تر در عراق و منطقه و رقابت قدرتمندانه نفوذ بيش. حوزه نفوذ و نيز پيشروی در ميدان رقابت است

ھوشياری تمام اين واقعيت را دريافته که اگر ايران ضلع اصلی مثلث عراق يعنی شيعه را به سوی خود جذب کرده، دو 

 به داليل بسيار، شانس چندانی برای رفتن به سوی ايران ندارند و ظرفيت و ھا و کردھا، بنا مانده يعنی سنی ضلع باقی

  . کارگيری شوند دھی و به قابليت آن را دارند که از سوی آنکارا، مديريت، سازمان

 پرونده سوريه و ھم در اتصال با نقاط ئیدر ھر حال، اصل اين رقابت، ھم در امتداد خطوط مھم سياسی و جغرافيا

 برخوردار است که حکومت برخاسته از آک پارتی، ئیبت ھای بين تھران و آنکارا، از چنان اھميت باالتاريخی رقا

ھای آن استفاده کند و حداکثر تالش سياسی و تبليغاتی خود را به کار گيرد تا در اين حوزه از  تمايل دارد از تمام کارت

  .ايران جا نماند

ايران و ترکيه در عراق، به اين اصل مھم اشاره شود که در حوزه سياسی و ھای رقابت  ھا و توانمندی در مورد ظرفيت

چرا که دولت مرکزی عراق با خاطری آسوده پذيرای . امنيتی عراق، ايران نسبت به ترکيه دست باال را دارد

تری  ھای حکومت اسالمی ايران است و جريان مورد حمايت ايران در عراق يعنی شيعه، از قدرت بيش حمايت

چرا که ترکيه قطعا در دو . ای نيست سره شدن تکليف اين پرونده رقابت منطقه اما اين به معنی يک. برخوردار است

ن و مسؤوالنخست؛ در ميدان اقتصادی که به گواه ھمه . حوزه مھم، و شايد در سه حوزه، از ايران پيشی گرفته است

ای در عراق وجود دارد، با توان اقتصادی ايران   و خدمات ترکيهفعاالن اقتصادی ايران و عراق، اقبالی که نسبت به کاال

دوم؛ ترکيه با تسليح و تجھيز حشد . در فتح بازار عراق، قابل مقايسه نيست و ايران، اين ميدان را واگذار کرده است

، ئیی و جغرافياداليل ايدئولوژيک، سياس سوی خود جلب کرده و بنا به ھا را برای ھميشه به وطنی و نيروھای سنی آن

 کردھای اقليم مسألهو حوزه احتمالی سوم نيز، . تر از ترکيه است امکان نفوذ ايران در بين اھل سنت عراق، بسيار کم

به » اتحاديه ميھنی«اگر چه ايران در قلمرو سليمانيه و کرکوک، در دو جريان سياسی مھم کردی يعنی . کردستان است

 دارد، اما در ئیبه رھبری نوشيروان مصطفی امين، نفوذ باال» تغيير«يا » انگور«رھبری جالل طالبانی و جنبش 

دھد، حزب دموکرات کردستان به رھبری بارزانی که باالترين قدرت  اربيل و دھوک چنين نيست و شواھد نشان می

تان جذب شده و سياسی، نظامی، امنيتی و اقتصادی اقليم کردستان عراق را در اختيار دارد، به طرف ترکيه و عربس

زنند تا ترکيه را از عراق بيرون  در شرايطی که نمايندگان شيعه داد می. گيرد تری می روز به روز از ايران، فاصله بيش

شرم باد بر «: کند کنند، خانم اشواق جاف، نماينده کرد پارلمان عراق و عضو حزب دموکرات کردستان اعالم می

به » .چرا بايد در برابر ترکيه تا اين اندازه حساسيت نشان داده شود. گيرد مجلسی که تصميم قبلی خود را پس می

اگر قرار است کسی در عراق دخالت نکند، اين حساسيت : گويد موازات او، ديگر نمايندگان وابسته به بارزانی ھم می

ضرورت آزادسازی موصل در اين شرايط حساس که ! بايد نسبت به ايران ھم وجود داشته باشد و فقط شامل ترکيه نشود

، حاضر ئیگرا تر است، تھران و آنکارا، باز ھم در اوج عمل ھای داعشی از ھر چيزی مھم و تارومار کردن تروريست
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اين رقابت و دورنمای آن، شايد در شرايط فعلی، . ھايشان نيستند و اساس قواعد اين بازی نيز چنين است به توقف رقابت

چون  ر نتايج جنگ نداشته باشد اما در پس زمينه آن، با در نظر گرفتن مسائل مھمی ھم حياتی و استراتژيکی بتأثير

 اين حوزه نفوذ بر تحرکات آتی اھل سنت و فرجام آنان در مديريت عراق، امکانات و تأثيرھای تلعفر،  ترکمان

  .گذارد که برای ايران و عراق پذيرفتنی نيست  در اختيار ترکيه میئیھا کارت

گذارد و در   میتأثير موصل، تا حد زيادی بر آينده تقسيم قدرت در عراق، مسألهعه، اين واقعيت را دريافته که جريان شي

 تبديل شده که روند فاصله گرفتن آنان ئیھا و رجال سياسی اھل سنت به نيرو اين ميان، حمايت ترکيه از عشاير، گروه

البته بسياری از آنان . تر شده است  رفتارھا و مواضع ترکيه بيشھمين خاطر حساسيت به به. بخشد از بغداد را شتاب می

واقعيت اين است که . آميز است  از عراق توسط ترکيه تا حد زيادی اغراقئیھا دانند که ھشدار در مورد اشغال بخش می

ل و بر روی ارض ثباتی باشد، اما در عم در دوران کنونی، ھر اندازه که منطقه خاورميانه دچار تشتت و ناامنی و بی

شکل درازمدت از سوی ترکيه ممکن و ميسر  واقع، اشغال مناطقی از خاک عراق نه تنھا به صورت دائمی بلکه به

ھای تاريخی از روی ميز برداشته  نيست و منطقی نيست که تصور کرد ترکيه در دوران کنونی با پيش کشيدن پرونده

 از اراضی نزديک به موصل، تلعفر و کرکوک ئیھا دنبال اشغال بخش هو غيره، ب» مرزھای ميثاق ملی«چون  ای ھم شده

الملل، زمانی که حکومت مرکزی عراق، رسما  داری حقوق بين اما نه تنھا بر اساس قوانين و معادالت نظام سرمايه. باشد

ماند  ای باقی نمی لهخواھد که نيروھای خود را از اين کشور خارج کند، مجال برای ھيچ گونه بحث و مجاد از ترکيه می

  .جا را ترک کند و آنکارا موظف است آن

 به ترکيه بخشيد و اين اقدام تجاوزگرانه آنکارا، موجب آن شد که ئیاما رد ھر صورت عمليات سپر فرات، روحيه باال

ی پاکسازی اگر چه ترکيه در آن پرونده به خاطر دو بھانه مھم يعن. تر شود زمينه نفوذ ترکيه در پرونده سوريه بيش

مرزھای خود از داعش و حفظ امنيت ملی، تا حدودی برای اقدام نظامی خود، امکان توجيه داشت اما روی ارض واقع، 

به عبارت ديگر، موصل جرابلس نيست اما بايد پذيرفت که . در عراق و موصل، چنين اسباب و داليلی وجود ندارد

 ترکيه در سوريه، در رقابت با  توان گفت؛ را به وجود آورده که میعمليات سپر فرات، ابزارھا و امکاناتی برای آنکا

  .ايران و در تقابل با روسيه، تاحدی از دست باال برخوردار گردد

ن عراق در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در استانبول، يئت علمای مسلميگوی ھ ، سخنئی الطائیحيخ يدر عين حال ش

نظاميان الحشد الشعبی ابراز نگرانی کرده و  ر در موصل عراق از سوی شبه حقوق بش نسبت به افزايش موارد نقض

ای از جمله عناصر الحشد الشعبی با پوشيدن لباس نظاميان عراقی و شرکت در عمليات  ھای فرقه برخی گروه: گفت

  .کنند آزادسازی موصل حقوق بشر را نقض می

ھای نظاميان  شان در عمليات موصل از لباس  مشکل مشارکتنظاميان الحشد الشعبی برای حل که شبه او با بيان اين

 ٦٠سازی شھر جرف الصخر واقع در  الحشد الشعبی دو سال پيش، پس از پاک: کنند، يادآور شد عراقی استفاده می

 .ھايشان شد کيلومتری جنوب بغداد مانع بازگشت اھالی اين شھر به خانه

توانند در عمليات اين شھر  ورای ھمکاری خليج برای اطمينان مردم موصل میکه ترکيه، عربستان و ش  بر اينتأکيداو با 

عنوان کشورھای ضامن شرکت کنند و جلو مداخله ايران در امور داخلی عراق و وقوع موارد نقض حقوق بشری را  به

 ».تواند مانع نقض حقوق بشر در موصل شود ترکيه می«: بگيرند، ادعاکرد

مردم «: ھای بشردوستانه به عراق شد و گفت گامی کشورھای مذکور در ارسال کمک پيش در ادامه خواھان ئیالطا

کشورھای ياد شده حداقل در اين زمينه از .  ھستند  و دارو مواجهئیفلوجه و اطراف آن با کمبود آب آشامدنی، مواد غذا

 ».اجازه دادای با مردم عراق  نبايد به رفتارھای فرقه. خود يک موضع سياسی قاطع نشان دھند
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ھای ترکيه در خاک عراق مورد قبول و استقبال اھالی منطقه  فعاليت«: ن عراق افزوديئت علمای مسلميگوی ھ سخن

از سوی ديگر . وجود سفارتخانه ترکيه در بغداد و کنسولگری اين کشور در بصره دليل روشن اين مطلب است. است

اين کشور نيست، چون دخالت ترکيه مانند دخالت ايران مشکل آفرين اقدامات ترکيه در عراق به عنون مداخله در امور 

 ».نيست

 نيست بلکه مؤثرنظاميان الحشد الشعبی  که حيدر العبادی نسخت وزير عراق بر شبه او در پايان ضمن اشاره به اين

کند، در   حرکت میئیگرا  و فرقهئیجو اين گروه که با حس انتقام: زند، تصريح کرد حرف آخر را رھبر اين گروه می

 . ھمکاری داردامريکاتخريب بسياری از مناطق عراق با 

اردوغان خود مسبب . ھا و يا اھل تسنن عرب نيست ساسا درد اصلی اردوغان، درد موصل، امنيت کردھا و ترکمن

 منابع .خواھد با مشارکت در عمليات موصل، ناجی داعش و حافظ آن باشد سقوط موصل توسط داعش بود و اکنون می

پس دغدغه اردوغان در موصل و . کننده داعش در عراق و سوريه است اند که ترکيه مشوق و تقويت  مختلف بارھا گفته

طور کلی  دغدغه او، ميزان نفوذ و تسلط بر موصل و حلب و به. نبوده و نيست... حلب، دغدغه مردم، امنيت، عدالت و

گری به دنبال اھداف و منافع  و ديگر نيز به ھمين ترتيب، با ويرانحکومت اسالمی . باشد عراق و سوريه بوده و می

  .خود در اين کشورھاست

 ميليون نفر جمعيت، در شمال غربی عراق، دومين استان بزرگ ٣ ھزار کيلومتر مربع و ٣٧استان نينوی با بيش از 

  .آيد اين کشور از نظر مساحت بشمار می

استان نينوی باعث اھميت راھبردی دو چندان اين استان شده ) اقتصادی( ميکیو ژئواکونو) سياسی( موقعيت ژئوپليتيکی

بين » داعش«ترين گذرگاه گروه تروريستی  اين استان بدليل داشتن مرزھای مشترک با سوريه از غرب، مھم. است

 .کرد  میتأمينعراق و سوريه بود که ضمن تردد آزاد در اين مسير نيازھای خود را از اين طريق 

استانی که بخش اعظم آن از جمله شھر . رو، حفظ استان نينوی برای داعش از اھميت کليدی برخوردار است  ھميناز

 ھزار تروريست داعشی و خيانت برخی عناصر خود ٥ ميالدی طی حمله غافلگيرانه ٢٠١٤ سال جونماه » موصل«

  .فروخته در داخل، بدست اين گروه سقوط کرد

ھای اھل سنت   درصد اھالی اين استان را عرب٦٠نزديک به .  کردی است-  جمعيتی سنی استان نينوی دارای ترکيب

  اغلب در شھرستان( ھا و ترکمن) ھای تلکيف و حمدانيه اغلب در شھرستان( ھا جز کردھا، آشوری به. دھند تشکيل می

 .باشند ستان میھای اين ا از جمله اقليت) تلعفر دومين شھرستان پر جمعيت استان نينوی پس از موصل

شود که شامل موصل،  تقسيم می» موصل« شھرستان به مرکزيت ٩استان نينوی از حيث تقسيمات اداری و شھری به 

 .باشد تلعفر، تلکيف، قياره، سنجار، زمار، شيخان، حضر و ربيعه می

 است که با مرزھای اين شھر يک کريدور تجاری بسيار مھم. است» بغداد«ترين کالنشھر عراق بعد از  موصل، بزرگ

 . اين شھر بيش از پيش افزايش يابدئیترکيه و سوريه فاصله چندانی ندارد و اين موجب شده، اھميت موقعيت جغرافيا

معنای سيطره استراتژيک  موصل را بايد حلقه ارتباط بين سوريه و عراق شمرد، سقوط اين شھر برای داعش، به

 ارتباطی است که اولين پيامد آن، از دست دادن قدرت مانور و تحرک ُحکومت مرکزی عراق و کردھا بر اين حلقه

 .داعش در طول مرزھای مشترک بين سوريه و عراق است

 انتقال نفت عراق به ترکيه از نزديک  ھای نفت حياتی عراق قرار دارد و خطوط لوله چنين اين شھر در نزديکی چاه ھم

 .کند موصل عبور می
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         سد موصل

از نظر . ترين منابع آبرسانی به مناطق مختلف عراق است حيث منابع آبی، موصل با سد معروف خود از مھماز 

کشاورزی بدليل خاک غنی و بارش مناسب از مناطق مھم زراعی و کشاورزی عراق است که توليدات آن بخش قابل 

  .کند  میتأمين جمعيت اين کشور را ئیتوجھی از نيازھای غذا

ز محصوالت کشاورزی محصوالتی چون پارچه، کتان، غالت، لبنيات، گوشت، پوست و پشم و نفت نيز موصل بغير ا

 .معروف بوده است» مولد«کند، بھمين دليل به شھر  ھای ديگر عراق و کشورھای ھمجوار صادر می به استان

 رفتن منابع درآمد ھنگفت معنای از بين چون به. کند آزادسازی کامل موصل، ضربه سختی به اقتصاد داعش وارد می

  .ھای عراق است داعش حاصل از فروش نفت مسروقه از چاه

، سرکرده داعش در آن ادعای خالفت کرد، اين شھر، مرکز »ابوبکر البغدادی«ست که  از سوی ديگر، موصل شھری

رد کرده و آن را شود و آزادسازی آن ضربه مھلکی به باورھا و معتقدات اين گروه وا فرھنگی داعش نيز شمرده می

 .کند شديدا دچار بحران می

، مرکز داعش در سوريه که اين شھر را »رقه«که آزادسازی موصل، با توجه به عمليات آزادسازی شھر  افزون بر اين

خانمانی و آوارگی  معنای بی به» تدمر«ھای مکرر در  و شکست» حلب«در آستانه سقوط قرار داده، از دست دادن 

 .شدبا داعش نيز می

ترين راه  اصلی. ھا را غارت کرده بود ھای آن ھای دولتی و محلی موصل را اشغال و اموال و پول چنين بانک داعش ھم

بود که از شرق به موصل و از غرب به سوريه و از جنوب به استان » ربيعه«ارتباطی و امدادی اين گروه صحرای 

  .شود االنبار عراق محدود می

 موصل از طريق صحرای ربيعه با عناصر خود در سوريه و استان االنبار در ارتباط بود اکنون اين ترتيب، داعش در به

 .دھد با شکست در موصل اين ارتباط خود را از دست می

 در امريکاھای اشغال نظامی عراق توسط  گيری و ظھور گروه تروريستی داعش در عراق به اولين سال ھای شکل ريشه

 ميالدی تحت ٢٠٠٤کند، اين گروه سال   میتأکيدای که مستندات و شواھد بدست آمده  گونه هب. گردد  بازمی٢٠٠٣سال 

 .پای به عرصه ميدانی و امنيتی عراق گذاشت» القاعده عراق«عنوان 

عنوان يک گروه متشکل و معارض دولت عراق با نام   ميالدی القاعده عراق به٢٠٠٦ اکتوبر ١٥حدودا دو سال بعد در 

ھای تروريستی خود را با تمرکز بر جنگ عليه حکومت  اعالم موجوديت و فعاليت»  اسالمی عراق و شامدولت«جديد 

  .عراق و حکومت سوريه و عليه شيعيان آغاز کرد و ھرسال آن را توسعه داد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

گردد که طی نيمه دوم اين سال نزديک به   ميالدی باز می٢٠١٣اوج حمالت داعش پيش از اشغال موصل به سال 

 نفر ديگر زخمی ٣٠٢١ غير نظامی کشته و ١٩٩٦طی اين حمالت .  خانه را در عراق منفجر و ويران کرد١٤٠٠

  .طور کامل تصرف کرد  ھزار نيرو شھر موصل را به٥ ميالدی با ٢٠١٤ سال جون تا اين که سرانجام دھم .شدند

ترين  را از يکی از بزرگ» میدولت خالفت اسال« ابوبکر البغدادی سرکرده داعش تشکيل ٢٠١٤ جون ٢٩در روز 

  .مساجد شھر موصل اعالم کرد

که موصل چندين چاه نفت را  از سوی ديگر توليد حبوبات در اين شھر به اندازه يک سوم کل عراق است، عالوه بر اين

تردد ای در مسيرھای  اين شھر ھمچنين موقعيت ويژه. رود در خود دارد که منبع مالی بزرگی برای داعش به شمار می

 شھر موصل ئیبعد ديگر اين اھميت مسير ارتباط جغرافيا. زمينی بين عراق و ترکيه در شمال و سوريه در غرب دارد

  .با شھر الرقه پايتخت خودخوانده داعش در سوريه است

داعش بعد از اين که بخش شرقی موصل را از دست داد، بخش غربی اين شھر به آخرين پناھگاه و آخرين شھر تحت 

ھای صنايع  گذاری خودروھا و کارگاه  و مراکز بمبکنترولبه اين ترتيب مراکز فرماندھی و . طه داعش تبديل شدسل

  .ھای فرماندھان داعش و عناصر مبارز آن در اين مناطق حضور دارند عالوه خانواده نظامی و تسليحاتی داعش به

  

  جمع بندی

استانی است با چند ميليون جمعيت و يکی از مناطق . ستموصل دومين شھر بزرگ عراق بعد از بغداد و بصره ا

 از سالح ئیاين شھر در روز روشن از جانب ارتش عراق که صاحب دريا. شھری و روشنفکری و صنعتی و آموزشی

  .و مھمات بود در مدت چند ساعت توسط داعش تسخير شد

روندانش تبديل به درد و رنج و سرکوب تر از يک سال است تحت تسلط وحشيانه داعش ويران و برای شھ موصل بيش

در اين دو سال، .  شده استتأکيددر مدت اين دو سال، ھمواره به تدارک آزاد سازی موصل . و جھنم و ترور شده است

چنين نيروی  دھی شده از جانب حکومت شيعه بغداد، ھم ارتش عراق و حشد شعبی و انواع نيروھای مسلح سازمان

  . برای آزادی موصل آماده گشتند ، آموزش داده شده وامريکاپيشمرگ از جانب 

چنان در ترس زندگی  آزاد شده ھم) داعش( »دولت اسالمی« گروه کنترول از موصل که از ئیھا اکنون ساکنان بخش

اند و ھنوز در ميان شھروندان  ھا را تراشيده نظامی داعش، ريش گويند که نيروھای شبه ھا می بسياری از آن. کنند می

  .يرنظامی در نقاط مختلف شھر ھستندغ

ھای قھرمان زن و مرد کوبانی، پس از چھار  يگان. داعش، اولين شکست بزرگ خود را در حمله به کوبانی تجربه کرد

کار و تروريست اسالمی را شکست   گير در اين شھر و روستاھای اطراف آن، اين نيروی تبه ماه جنگ و گريز نفس

 .دادند

ھای تحت   درصد از سرزمين۶٠گران گزارش داده که گروه داعش  رگزاری فرانسه به نقل از تحليلدر ھمين حال، خب

  . است  درصد درآمدش را از دست داده٨٠ خود و کنترول

 جون کيلومتر خاک در اختيار داشت ولی در ٨٠٠ ھزار و ٩٠حدود ، ١٣٩٣دی  -  ٢٠١۵ سال جنوریاين گروه در 

 . کيلومتر رسيده است٢٠٠ ھزار و ٣۶امسال اين رقم به 

 ھزار کيلومتر از ٢۴ بود که در اين دوره، ٢٠١٧بدترين سقوط گروه حکومت اسالمی در شش ماھه نخست سال 

 .ھای در اختيار خود را از دست داده است سرزمين
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م سه سال پس از اعال«: ، گفته است»اس مارکيت اچ آی«ه مؤسسگر ارشد خاورميانه در  کلمبوس استراک، تحليل

 ».داری اين گروه شکست خورده است ، واضح است که پروژه حکومت»خالفت اسالمی«

 درصدی درآمدھای گروه داعش خبر داده و گفته است، در حالی که اين گروه در سه ٨٠چنين از سقوط  ه، ھممؤسساين 

 دالر ميليون ١۶ به ٢٠١٧ درآمد داشت، اين رقم در سه ماھه دوم سال دالر ميليون ٨١ حدود ٢٠١۵ماھه دوم سال 

  .سقوط کرد

  
 موصل

دار  هللا لبنان، دفاع از حاکميت بشار اسد را عھده ای، با حمايت حکومت اسالمی ايران و حزب روسيه در رقابت منطقه

روسيه، با ادعای مبارزه . ه با داعش و مخالفان حکومت سوريه، مستقيما وارد ميدان شده استشده و تحت عنوان مبارز

  . پيشی گرفته و به تبليغات سياسی و نظامی خود مشغول استامريکاقاطع با داعش، از بلوک رقيب خود يعنی 

دام در حد توان و امکانات و ھای حوزه خليج فارس و ايران و اسرائيل ھم ھر ک نشين عربستان سعودی، ترکيه و شيخ

اند و به بھانه حفظ امنيت از خطر تروريسم  ھای جھانی جا گرفته شان در کنار يکی از اين بلوک نفوذ خود، به دنبال منافع

خواه و   اما روشن است که ھيچ انسان آزادی. کنند ھا را توجيه می شان در اين جنگ و دفاع از امنيت ملی خود، دخالت

   . ھا را بپذيرد و يا باور کند ھا و دولت سوزی رياکارانه اين بلوک تواند دل دوست ھرگز نمی  و نوعطلب برابری

ترديد مردم آزاده  اما بی. ھای جنگ را بر سينه خود زده است مسعود بارزانی، ادعای رھبری و فرماندھی جبھهاکنون 

داعش «عش موصل را تسخير کرد، او اعالم کرد که وجه، فراموش نکرده است که دو سال پيش، يعنی زمانی دا به ھيچ

ما در اين فرصت که داعش عروج کرده، بخشی از مناطق جدا .  کردھا مشکلی ندارد و ما ھم با داعش مشکلی نداريم با

  ».دھيم شده را بازپس گرفتيم و دولت مستقل کردستان را تشکيل می

 خود دارد، سرنوشتش به کنترولمی شيعه عراق را تحت  اسالمی ايران، که حکومت عراق و نيروھای اسالحکومت

 در استراتژی روسيه تغييرعبارت ديگر ھر گونه  به. سرنوشت حکومت سوريه و حمايت بلوک روسيه گره خورده است

تواند زير پای حکومت اسالمی ايران در منطقه را خالی  در رابطه با خاورميانه و ساخت و و باخت با بلوک رقيب، می

پارچگی سوريه و عراق تھديدی بزرگی است برای مناطق تحت نفوذ حکومت   بنابراين، حتی از ھم پاشيدگی يک.کند

رو، حکومت اسالمی ايران، ھمواره نگرانی از  از اين. هللا لبنان اسالمی ايران و تقريبا قطع ارتباط مستقيم آن با حزب

ھمين دليل، حکومت اسالمی ايران  به.  در منطقه استگيری يک دولت سنی متحد ترکيه و عربستان سعودی خطر شکل

  .کند ھای مسلح شيعی پافشاری می دھی گروه با اعزام سپاه قدس به سوريه و عراق به فرماندھی قاسم سليمانی و سازمان

لت در کاری جنگ و لشکرکشی و دخا زمان با توجيه و فريب شان، ھم المللی ھای منطقه با حاميان بين نھايتا ھمه حکومت

ھای  زمان گروه ھای داخلی، ادعا دارند که عليه تروريسم ھستند اما ھم انداختن جنگ امور داخلی کشورھا و راه

ھای  و يا حکومت. کنند را تسليح و تقويت می... تروريستی اسالمی مانند داعش، جبھه النصره، ارتش آزاد سوريه و
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سوريه، ايران، ترکيه، عربستان، اسرائيل، مصر، روسيه، چون حکومت  طلبی ھم طلب و خشونت کار و جنگ جنايت

ھای نھان و آشکار با ھمديگر دارند  مدعی مبارزه با تروريسم ھستند، ھم گاھی ھمکاری...  وامريکايمن، قطر، بحرين، 

يشه و اما در عين حال ھمه شان، دشمن درجه آزادی بيان، اند. کنند دفاع می. گردند و گاھی رقيب سرسخت ھمديگر می

در واقع ھمه طرفين درگير در جنگ و بحران . جويانه ھستند طلبانه و عدالت خواھانه، برابری ھا و تشکل آزادی جنبش

 دھند و آينده سياسی منطقه را در جھت منافع تغييرخاورميانه، در تالشند تا در اين منطقه، توازن قوا را به نفع خود 

  .رايش دھنداقتصادی، سياسی، فرھنگی و نظامی خود آ

طور کلی  حمالت مداوم اسرائيل به ارتفاعات جوالن و سوريه و به. کننده است شدت نگران ھای خاورميانه به بحران

ای حکومت  سياست خزنده اسرائيل در کردستان عراق، حمالت ارتش ترکيه به روژاوا و بمباران قنديل، حمالت توپخانه

پراکنی به منطقه داعش در سوريه، تشديد سرکوب و بگير و  آن موشکاسالمی به اقليم کردستان عراق و قبل از 

ھای کردستان، آذربايجان، سيستان و بلوچستان و خوزستان، بحران  ويژه در استان ببندھای روزانه حکومت اسالمی به

ای سوريه آب و ريزگردھا و فاجعه زيست محيطی در ايران، ماجرای رفراندوم در اقليم کردستان عراق، ورود نيروھ

الوقوع موصل، اولتيماتوم ائتالف عربی به رھبری عربستان به قطر، حمايت حکومت  دموکراتيک به رقه، آزادی قريب

س جمھور سوريه، ئيشينگتن و مسکو بر سر آينده بشار اسد رااسالمی ايران و ترکيه به قطر، توافقات احتمالی و

، بر عليه ايران، احتمال آغاز جنگ جديد و ترورھای مداوم دولتی و ...، عربستان وامريکاتوافقات پشت پرده اسرائيل، 

  .کنند ، از جمله مسايلی ھستند که ھر لحظه شھروندان خاورميانه را تھديد می...غيردولتی در اين منطقه و 

شھر ھای داعش از موصل بيرون رانده شده و بقايای آن نيز دير يا زود از اين  در ھر صورت بخش عمده تروريست

تر از گذشته، توان و ظرفيت  در چنين شرايطی، داعش باز ھم بيش. طور رانده خواھند شد و از رقه در سوريه ھم ھمين

روند و   به کلی از بين نمیئیھا دانيم که چنين گروه اما، ھمه می. سياسی و نظامی و اقتصادی خود را از دست خواھد داد

ھای  زنند و انسان کنند، دست به اعمال تروريستی در ھمه نقاط جھان می  میجا سر بلند جا و آن ھر از چند گاھی اين

 اين است که آيا نيروھای شکست خورده داعش سؤالدر چنين روندی، . کشند دفاع را به خاک و خون می گناه و بی بی

 ھم احتماال به سوريه جا را  به کجا و کدام کشور منطقه ھجوم خواھند برد و آنئیجو در رقه و موصل، با ھدف انتقام

ھای مدعی مبارزه با تروريسم، خود مستقيما و يا نيابتی مشغول  جديد تبديل خواھند کرد؟ آن ھم در شرايطی که حکومت

داری و غيرانسانی خود ھستند و تاکنو نيز داعش و  جنگ و ترور، غارت و استثمار در جھت توسعه منافع سرمايه

بنابراين، نبايد اھميتی ! ھا بودند و بعد از اين نيز خواھند بود؟ ی جنگی و تروريستی آنھا برد سياست ھا ابزار پيش داعش

ھای اجتماعی  چرا که تنھا جنبش. داری بست ھای سرمايه چون صلح، دموکراسی و آزادی دولت ھای دروغين ھم وعده به

تروريسم دولتی و غيردولتی و استثمار توانند جلو اين  داری با مبارزه پيگير و مداوم و ھدفمند خود، می ضدسرمايه

 !ھا را بگيرند و جھان ديگری بسازند وحشيانه آن
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