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تالش امريکا و عربستان برای جلوگيری از شکست داعش در عراق
اياالت متحده ،عربستان سعودی و کشورھای عرب حوزه خليج فارس ھرگونه حمايت از داعش را علنا انکار می کنند.
در حالی که اياالت متحده  -عربستان سعودی و کشورھای عرب حوزۀ خليج فارس ھرگونه حمايت از داعش را علناً
انکار می کنند اما پس از حمله ھای موفق ارتش و قطعات مردمی عراق به استان صالح الدين وتکريت با کمال تعجب
برخی اين کشورھای عربی تالش ھای شديدی برای جلوگيری از نابودی داعش در اين منطقه انجام می دھند.
به استناد گفته مسؤوالن کرد و دولت عراق اگر کمک ھای ايران در زمان حملۀ داعش به موصل و پس از آن بغداد و
اربيل نبود اين دو شھر ھم مثل موصل سقوط کرده بودند و ميليون ھا عراقی شيعه و کرد سالخی شده بودند.
بعد از فجايعی که داعش در مناطق تحت اشغال خود انجام داد و احساسات جامعۀ جھانی را تحريک کرد غربی ھا در
ظاھر به عنوان حاميان بشريت و دمکراسی وارد عمل شدند و ائتالفی عريض و طويل برای نابودی داعش تشکيل دادند
اما کل کار اين ائتالف در بمباران ھوائی خالصه شد .در واقع از شروع اين عمليات واضح بود که ھدف ،نابودی داعش
نيست بلکه ايجاد زمينه برای دخالت در امور عراق است وگر نه کافی بود ھواپيماھا و تانک ھا و تسليحاتی را که دولت
عراق از امريکائی ھا نقداً خريداری کرده بود ،تحويل می دادند .مگر روس ھا ظرف چند روز چند فروند ھواپيما به
عراق تحويل ندادند.
کشورھای عرب حوزۀ خليج فارس و ترکيه ھرگونه ھمکاری با داعش را انکار می کنند اما تا به حال ھمۀ کمک ھای
تسليحانی و نيروی انسانی مورد نياز داعش )که تعداد زيادی از آنھا تابعيت عربستانی و يا اروپائی دارند از راه ترکيه
تأمين می گردد و حمايت سياسی و مالی اين گروه به عرب ھای حوزۀ خليج فارس وابسته است.
کشورھای زيادی از جمله ايران – روسيه – اياالت متحده – انگليس – فرانسه و  ...کارشناس و مستشار امنيتی و
نظامی برای کمک به دولت عراق و آموزش نيروھای عراقی جھت مقابله با داعش ارسال کردند .می توان گفت اياالت
متحده بيشترين تعداد رايزن ھای ديپلمات را در عراق دارا می باشد که به نسبت ،کمترين کمک را به دولت عراق می
کنند و فقط در حال جمع آوری اطالعات ميدانی برای مرکز خود ھستند.
از ھمان ابتداء ميان ايرانی ھا و برخی دولت مردان عراق بر سر حسن نيت اياالت متحده و ائتالف غربی در زمينۀ
مبارزه با داعش بحث و اختالف وجود داشت .ايرانی ھا اعتقاد داشتند که ائتالف غربی به ھيچ وجه نمی خواھد داعش
نابود شود و ھر جا ھم که بتواند برای تثبيت قدرت داعش به آن کمک می کند و کل شو ھای تبليغاتی آنھا فقط ظاھر
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سازی است در حالی که برخی دولت مردان عراقی به غربی ھا اطمينان داشتند .به ھمين دليل ايرانيھا برای اثبات نظر
خود از برخی فرماندھان نظامی عراق خواستند اطالعاتی مبنی بر اين که قرار است ظرف سه ماه به موصل حمله شود
را بدھند و شاھد آن بودند که بال فاصله توسط امريکائی ھا بر مال شد .رفتاری که ازغير قابل اطمينان بودن امريکائی
ھا پرده برداشت.
به ھر حال و به دليل تجربۀ خود در مبارزه با گروه ھای تروريستی پارتيزانی ،ايرانی ھا می دانستند که فقط يک
نيروی مسلح مردمی توانائی مقابله با داعش را دارد و نه يک ارتش کالسيک و به ھمين دليل ھم به عراقی ھا کمک
کردند ارتشی به نام "الحشد الشعبی" يا "بسيج مردمی" تشکيل دھند .کارشناسان ايرانی ھمچنين شرايط جنگی داعش و
نقاط ضعف و قدرت آن را بررسی کردند و تسليحات و موشک ھائی را که مورد نياز شرايط جنگ با چنين گروھی بود
را در اختيار آنھا قرار دادند.
وقتی ھمه توجه ھا به سمت موصل بود ارتش و نيروھای مردمی عراق به سمت تکريت حمله ور شدند )به دليل پرھيز
از لو رفتن عمليات ،اين عمليات بدون ھماھنگی با امريکائی ھا و ائتالف آنھا انجام شد( اين نيروھای آموزش ديده
توانستند به سرعت در استان صالح الدين عراق که جايگاھی سمبليک و ستراتيژيک دارد ،پيشروی کنند .اين پيشروی
ھا چند امتياز برای دولت عراق دارد:
 – ١امنيت بغداد و سامراء و ديگر مناطق نزديک به استان صالح الدين تأمين می شود.
 – ٢با اين پيروزی ھا روحيۀ نيروھای عراقی بازسازی می شد و ضعف ھا و توانمندی ھای آنھا مورد مطالعه قرار
می گيرد.
 – ٣خطوط ارتباطاتی داعش قطع می شود و در مقابل راه و پشت نيروھای عراقی که می خواھند به موصل حمله کنند
تأمين می گردد.
 – ٤زمينۀ حملۀ اصلی به موصل فراھم می گردد.
 – ٥تضعيف روحيۀ شديد برای نيروھای داعش به وجود می آيد چرا که تعداد زيادی از نيروھای آن که در صورت
حمله به موصل قرار بود با حمالت خود جبھۀ ديگری را عليه دولت و نيروھای مردمی عراق باز کنند ،نابود می شوند.
 – ٦نيروھای عراقی ثابت می کنند که خود توانائی بازپس گيری سرزمين ھايشان را دارند و به کمک خارجی نيازی
نيست فقط بايد چتر حمايتی از سر داعش برداشته شود.
اما با تعجب شاھد تحرکات مشکوک امريکائی ھا و عربستانی ھا در زمين داعش بوديم.
* برخی ھواپيماھای امريکائی اقدام به انداختن بسته ھای مشکوک در مناطق مربوط به داعش نمودند البته اعالم کردند
اينھا کمک ھای غذائی و داروئی برای غير نظاميان بود و اشتباھی در مناطق وابسته به داعش انداخته شد .ولی تحقيقات
امنيتی در عراق مشخص کرد که اين بسته ھای بزرگ حاوی ھزاران مين ضد تانک و ضد نفر و مواد ساخت بمب بوده
که نيروھای داعش در تکريت برای جلوگيری از پيشروی نيروھای مردمی و ارتش عراق به آن نياز داشتند.
* اطالعات و تصاوير ماھواره ئی از تحرکات و مکان ھای استقرار نيروھای عراقی و مردمی توسط امريکا -
عربستان و ترکيه در اختيار داعش قرار گرفت.
* با فشار امريکائی ھا تعدادی از خلبانان شيعۀ عراقی که توانائی پرواز با ھواپيماھا و ھليکوپتر ھای روسی را داشتند
در وسط درگيری ھا توسط فرماندھی ارشد نيروھای مسلح بازنشسته و يا از کار برکنار شدند.
* حمله ھای تبليغاتی شديد توسط رسانه ھای وابسته به کشورھای عرب حوزۀ خليج فارس شروع شد تا جنگ عليه
داعش را به جنگ شيعه  -سنی تبديل کند و عشاير سنی آن مناطق را به حمايت از داعش تحريک نمايد.
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طی چند روز اخير نيروھای مردمی و ارتش عراق مجبور شدند سرعت عمليات را کم کنند تا با اين شرايط جديد
مقابله کنند.
* در رسانه ھای مرتبط با دولت عراق نقش نيروھای مردمی سنی و مسيحی و ايزدی نمايان تر شد و نقش تصاوير
زيادی از برخوردھای انسانی جنگجويان شيعی با مردمان اين مناطق منتشر گرديد.
* نمايش استقبال مردمی از نيروھای عراقی و مردمی.
* تعداد زيادی از خودروھای مين روب و کارشناسان خبرۀ تفکيک تله ھای انفجاری به سمت اين مناطق گسيل شدند.
* قطعات ويژۀ درگيری ھای تن به تن و خيابانی وارد خط مقدم عمليات شدند و نيروھای قبلی که برای جنگ در
فضاھای باز آموزش ديده بودند وظيفه ادامۀ محاصره و پشتيبانی را عھده دار شدند.
* پھبادھای شناسائی – پھبادھای شکاری – پارازيت انداز ماھواره ئی و متخصصين جنگ ھای الکترونيک برای
جلوگيری از حمايت ماھواره ئی داعش تأمين شده اند.
ھمۀ اين تحرکات نشان آن است که جنگ اصلی تکريت در راه است جنگی که نه فقط وضعيت تکريت بلکه شرايط
تحوالت زيادی در منطقه را رقم خواھد زد
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