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 Political سياسی

 
  رحمانیبھرام 
 ٢٠١۴ جون ٣٠

 عراق در حال حاضر، به سه بخش کردی،

  ! شيعی و سنی تقسيم شده است

١  
  مقدمه

، توسط گروه دولت اسالمی عراق و شام ٢٠١۴ جوناز زمان تصرف موصل دومين شھر بزرگ عراق، در اوايل ماه 

ژيک سوريه و عراق را يھای بزرگی از غرب و شمال عراق به ويژه گذرھای مھم و سترات ، بخش »داعش«موسوم به 

  .به تصرف خود در آورده است

ه يی اولھا ل دولت اسالمی عراق و شام است که بازگشت به خالفت اسالمی در سده يد که در صدد تشکي گو داعش می

ه يان گروه ھای مخالف حکومت سوريه دارد که علين گروه در حال حاضر دست برتر را در ميا. ظھور اسالم است

 . جنگند حکومت بشار اسد می

 و تحت ٢٠٠۴، يک جريان سلفی سنی مذھب است که در سال )داعش(» دولت عراق و شام«گروه اسالمی موسوم به 

ھدف اين گروه، ايجاد يک امارت اسالمی در .  شدتأسيس» ابومصعب زرقاوی«و به دست » القاعده عراق«عنوان 

 نيز ئیھای گذشته، به درگيری ھا رابطه اين گروه با القاعده طی سال .  از عراق و سوريه استئیمحدوده بخش ھا

  .منجر شده است

در جريان اين . ورت گرفته است ھای داعش با نيروھای کردستان سوريه ص ترين درگيری ترين و وسيع  يکی از سنگين 

وابسته به سازمان ھای کردھای سوريه، توانستند داعش را از مناطقی ھم چون »  مدافع خلققطعات« ھا،  درگيری

  .به عقب برانند و مواضع اين گروه را در آن منطقه تضعيف کنند» کوبانی«و » س العينآر«

ت بشار اسد و سپاه قدس حکومت اسالمی ايران را به حمايت در اين ميان، برخی از اپوزيسيون حکومت سوريه، حکوم

در » داعش«بنا به استدالل اين بخش از اپوزيسيون سوريه، تاکنون برنده سياست ھای . متھم کرده اند» داعش«از 

 . پيمانش حکومت اسالمی ايران تمام شده است سوريه، به نفع حکومت بشار اسد و ھم

متھم کرده » داعش« ھای اخير چندين بار، حکومت اسالمی ايران را به حمايت از  ر ماهھم چنين کردھای سوريه نيز، د

 فرماندھان نظامی و مقامات سياسی کردستان سوريه، زمانی که کردھای سوريه سيستم سياسی خود را پايه ۀبه گفت. اند 

ثير حکومت اسالمی ايران أش تحت ت ھا معتقدند که داع آن. ريزی کردند، شدت حمالت داعش عليه کردھا افزايش يافت

  . ھای منطقه است و قدرت 
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را تنھا » جبھه النصره«سياست ھای داعش در سوريه، خشم رھبری القاعده را ھم به دنبال داشته به طوری که القاعده 

بر سر » داعش«و » جبھه النصره«حتی چندين مورد درگيری بين .  خود در جنگ سوريه معرفی کرده استۀنمايند

  .اقتدارطلبی در مناطقی در سوريه، به وقوع پيوسته است

. ھا را در پيش گرفته بود  داعش تاکنون در عراق روش جنگ و گريز سريع و موضعی به خصوص حمله به زندان 

به را ھايشان   سلولی   زندان حمله کرد و به خصوص اعضای دربند گروه خود را آزاد کرد و ھم٢۴داعش مجموعا به 

 زندانی را آزاد ١٠٠٠حمله کرد و » ابوغريب«داعش سال گذشته، به زندان معروف و مخوف . د درآوردخدمت خو

  .  زندانی را آزاد کرده است٢۴٠٠ در حمله به موصل ھم اخيراً . کرد

 ژی داده و قصد دارد با اشغال عراق و يا دست کم با اشغال بخش ھایي ستراتتغييراما اکنون به نظر می رسد که داعش 

» دولت اسالمی عراق و شام« از کشورھای سوريه و عراق، ئیسنی نشين آن کشور و تثبيت موقعيت خود در بخش ھا

  .خود را برپا دارد

  

   داعش به موصل مطلع بودۀدولت عراق از حمل

 نام ،ئیداعش دستگير و در بازجو» عناصر ارتباطی« داعش به موصل، يکی از  ۀ گيرکنند  غافل ۀدو روز پيش از حمل

  . کند و محل سکونت او را فاش می» عبدالرحمان البيالوی«فرمانده خود يعنی 

 وی و محل ۀموران امنيتی در خانأشود و م  خود کشته می ۀتنھا چند ساعتی پس از اين اعترافات، البيالوی در خان

 . شوند موفق به کشف اطالعات بسيار مھم می » عنصر ارتباطی«سکونت 

   چنان سرگرم بررسی و طبقه ھم) سيا (امريکاموران سازمان امنيت أنيروھای امنيتی از جمله م«دين، بنا به گزارش گار

  ».بندی اطالعات به دست آمده ھستند

به « اقرار کرده بود که ئیاو در ضمن بازجو. ذکر کرده است» ابو ھاجر«داعش را » عنصر ارتباطی«گاردين نام اين 

ل وتنھا دو روز پس از اين اعترافات نيروھای داعش موفق شدند کنتر» .اھد شدزودی شھر موصل بدل به جھنم خو

 .شھر موصل را به دست گيرند

  

  پيشروی ھای سريع داعش در عراق

، در کنار ...ب ھا، کردھا، آسوری ھا، ترکمن ھا، ارمنی ھا، سنی ھا و ر ھای طوالنی ست که عهدر شھر موصل، دھ

 ۵٠٠ گويند حداقل   به ھمين دليل، می. برند  ھا در بدترين ترس و واھمه به سر می سنیاکنون غير .  کنند ھم زندگی می

  .اند ھزار نفر از ترس وقايع پيش رو از شھر گريخته 

 ترين شھرھای عراق است و  نزديک دو ميليون نفر جمعيت دارد که از مراکز مھم  موصل نه تنھا يکی از بزرگ

 تحول مھمی در جنگ داخلی موجود در سوريه و عراق است که اکنون کل منطقه  وتغييرتصرف شھر . بازرگانی است

 . کند را تھديد می

 ترين پااليشگاه نفت عراق را در  داعش پس از تصرف موصل، موفق به فتح تکريت و شھر مھم بيجی شدند که مھم

ليس و ساير نيروھای مسلح پس و شود که کل پ گفته می.  تر بود تصرف اين شھر حتی از موصل ھم راحت. خود دارد

 . اند نی خود را تسليم کردهولفياز يک تماس ت

 نيز ٢٠١۴ جون ١۶ - ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٢۶داعش، ھم چنين شھر تل عفر در نزديکی موصل را نيز بامداد دوشنبه 

عه ي ھای ش کمن ترلومتری موصل است که ساکنان آن عمدتاً ي ک۶٠ ھزار نفری در  ستيتل عفر، شھری دو. تصرف کرد

  .ھستند
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 ھای خود در عراق، دو شھر از استان دياله، واقع در شرق عراق و در   پيشرویۀ نظاميان داعش، ھم چنين در ادام شبه

  .مجاورت مرزھای ايران را تصرف کردند

لسعديه ، به نقل از نيروھای امنيتی عراق نوشت که شھرھای جلوال و ا١٣٩٣ خرداد ٢٣خبرگزاری رويترز روز جمعه 

ھای خود را رھا  به عالوه چندين روستای اطراف کوھستان حمرين به دست داعش افتاده و نيروھای نظامی نيز پست 

به اين  . کيلومتری مرز خسروی قرار دارد۴٢شھر جلوال در مجاورت استان کرمانشاه ايران و در فاصله . اند کرده 

  . يافته است  شدت افزايش  نفوذ داعش در عراق، بهۀترتيب، حوز

ن کشور را به دست يل گذرگاه ھای مرزی غرب اوگزارش ھا از عراق، حاکی است که داعش، توانسته است کنتر

  .ژيک را نيز در شھر تلعفر به تصرف خود در آورديگرفته و يک فرودگاه مھم و سترات

روھای ين کشور، نير در غرب اروھای عراقی از چند شھينی نينش د که ھم زمان با عقب يگو خبرگزاری فرانسه می 

 .اند ل شھرھای راوا و آنا را به دست گرفته وشروی خود ادامه داده و کنتريداعش به پ

» ليتورب« ھم اعالم شد که داعش توانسته است دو گذرگاه مرزی ]سرطان[ر ماهي، اول ت٢٠١۴ جون ٢٢شنبه کيروز 

ھا باعث تسھيل ورود  تصرف اين گذرگاه .ف خود در آورده را به تصريدر مرز با سور» ديالول«کی اردن و يدر نزد

 .اسلحه و ساير تجھيزات نظامی به خاک عراق برای شورشيان خواھد شد

در چنين شرايطی ادعاھای دولت عراق، مبنی در مورد خساراتی که به داعش وارد کرده است را به سختی می توان 

 با زمين گذاشتن سالح ھايشان از درگير شدن با شبه نظاميان دولت چرا که بسياری از نيروھای ارتش عراق. د کردئيأت

 .ل بخش ھای شمالی را به شبه نظاميان واگذار کردندواسالمی عراق و شام فرار کردند و کنتر

  فرماندار کرکوک نيز به خبرگزاری فرانسه گفته است که نيروھای ارتش عراق در کرکوک نيز مانند موصل و صالح

  .اند شان را گذاشته و رفته   ھای   سالح،الدين

  

  خروج خارجيان از شرکت نفت عراق

نيروھای داعش، از دو جھت و با . داعش با حمله به بزرگ ترين پااليشگاه عراق در شمال بغداد، آن را تصرف کرد

بارھای متعلق به  به گزارش خبرگزاری رويترز، در ان.خمپاره و سالح ھای نيمه سنگين به پااليشگاه بيجی حمله کردند

  .اين پااليشگاه دود ناشی از آتش سوزی ديده می شود

 اوپک در ۀ منابع نفت دومين توليد کنندۀشرکت ھای بين المللی نفتی که پس از سقوط حکومت صدام حسين برای توسع

  .ک کرده اندی در اين کشور، پااليشگاه ھا را ترئعراق سرمايه گذاری کرده بودند اکنون با اوج گيری جنگ فرقه 

خروج کارکنان شرکت ھای بزرگ نفتی از عراق، در حالی است که توليد نفت اين کشور در ماه ھای نخست سال 

 .جاری ميالدی افزايش يافته بود

  

  ارتش عراق

اما وضعيت سربازان و نظاميان .  گذاری عظيمی در تسليحات ارتش عراق صورت گرفته است  اخير، سرمايهۀدر دھ

افتند و تجھيزات و مھمات ساده  سربازان عراقی حتی اغلب به گرسنگی می . سيار وخيم گزارش شده استاين ارتش ب

. اند  درصد سربازان صفوف ارتش را ترک گفته ۵٠ تا ۴٠زنند که حدود   تخمين می امريکافرماندھان نظامی . ندارند

  .داد وميت از دست می  سرباز بر اثر فرار، مرگ يا مصد٣٠٠پيش از سقوط موصل، ارتش روزی 

 :به گزارش نيويورک تايمز
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محمد، يکی از سربازان سابق که به علت غيرقانونی بودن فرار از ارتش تنھا نام کوچک خود را به ما گفت، در «

.  با باال گرفتن مرگ و مير، شروع به فرار از ارتش کردند  ھا پيش،  گويد ھمکارانش ماه او می. رمادی در ارتش بوده

 ».جنگيديم نه يک ارتش انگار داشتيم با چند ارتش می«:  گويد  ساله می٢۴د محم

 با چند ھزار نيروی ئیدر رويارو)  ھزار نفر به صورت فعال٣٠٠( ھزار نفر نيرو دارد ٨٠٠ ارتش عراق که رسماً 

به ھيچ وجه قصد  نشان داده اند که  عراق، عمالً ۀ روحيه و خست نيروھای مسلح بی. اسالمی در حال فروپاشی است

 .ندارند با داعشی ھا بجنگند

  :دھد نيويورک تايمز از آن منطقه گزارش می 

 ھا دستور  ئی در کار بود که شايد باالئی ھا با فروپاشی نيروھای دولت عراق در مقابل تھاجم داعش، حدس و گمان«

که شھر تکريت واقع در آن است، روز  الدين،   محلی در استان صالحیفرماندھ. تسليم بدون مقاومت را داده باشند

در اين مورد . ن کردند و خواستند تسليم شويمولفياز فرماندھان عالی رتبه به ما ت«:  گفتمصاحبه ایچھارشنبه در 

 ».دستور است«ال کردم و گفتند ؤازشان س

  

  گروه ھای ديگری که در جنگ داخلی عراق می جنگند

يکی از اين گروه . ذھبی ديگری نيز عليه حکومت مرکزی عراق می جنگندگفته می شود عالوه بر داعش گروه ھای م

 عزت ابراھيم  حکومت گذشته و اکنون، تابع اوامرۀاين گروه از نظر سياسی در دور. است» طريقت نقشبندی«ھا 

  . باشد  معاون پيشين صدام حسين می دوری

در پارلمان عراق به خبرگزاری آسوشيتدپرس، گفته س کميسيون امنيت و دفاع ئير» حاکم زاملی«در اوائل ماه جاری 

در حوادث اخير ) جنگ جويان طريقت نقشبندی(گذارد که آن ھا  اطالعاتی که ما داريم ھيچ شکی باقی نمی ... «: بود

  ». گيرند ليس و ارتش عراق به کار میو ضد پهبرد دارند و ب افزار ميان  آن ھا انبارھای مھمات و جنگ .. درگير ھستند

، نقش مھمی در عزت ابراھيمشود که شمار جنگجويان اين گروه بين ھزار تا پنج ھزار نفر باشند و  تخمين زده می

  . دھی آن ھا داردسازمان

اين .  ضد حکومت ايران برخيزده ھمکاری با ھر گروھی است که بۀ داند اما آماد اين گروه خود را متفاوت با القاعده می

اين تشکل در مناطق موصل، کرکوک و .  کيلومتر برد دارند٣٠ تا ٢۵ای بسازد که بين  ی ساده  ھا گروه توانسته موشک

 شھر به آن ھا واگذار ۀبخشی از بغداد فعال است و به خاطر کثرت آن ھا در شھر موصل، بعد از تحوالت اخير، ادار

  .است شده 

 گردان رزمی ۴٠ بزرگ تشکيل شده و بيش از ۀ عشيرنام دارد که از ھفتاد قبيله و» شورا«يکی ديگر از اين گروه ھا 

وجود دارند و در ) با مرکزيت کرکوک( الدين، دياله و تأميم  ھای انبار، نينوا، صالح ھا در استان  اين گردان . دارد

ين تعداد جنگ جويان ا. شھرھا و روستاھای رمادی، خالديه، کرمه، فلوجه و بخش نامعينی از بغداد آماده نبرد ھستند

.  ھای پيشين ارتش عراق برخوردار است نرالج رسد که از يک فرماندھی متمرکز با رھبری  شورا، به ھزاران نفر می

ھم چنين . کنند  ھماھنگ با فرماندھی کل عمل می سای قبايل قرار دارند که کامالً ؤ ھای ميانی فرماندھی عشاير ر در اليه

  . شود وردار ھستند که شامل سه دسته سبک، متوسط و سنگين میاين شورا از انبار سالح و مھمات خوبی برخ

ميليون نفر از شھروندان کشور عضو حزب بعث بودند که در شکل ١١ عراق، ۀطبق آمارھای رسمی حکومت گذشت

گرفت و ھر گروه از سه تا ھفت تيم  ھر تيم حداقل سه نفر را در برمی . کردند تيم، گروه، شعبه و شاخه فعاليت می 

ای از حزب بعث در يکی از  برای تشکيل يک شعبه حداقل دو گروه مورد نياز بود و برای اين که شاخه . شد کيل می تش

با سقوط حکومت صدام حسين، بسياری از اين نيروھا پراکنده . شھرھای عراق شکل بيابد، حداقل به دو شعبه نياز داشت
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 ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی از   مالکی در زمينهاما ناتوانی دولت. شدند يا با وضع جديد ھمراه شدند

ھا يک بار   عراق از سوی ديگر، باعث گرديد که بعثی ۀ وزير شيع ی نوری مالکی نخستئ يک سو و جھت گيری فرقه 

اما برخی  ھای فعال را نشان دھد  در حال حاضر آماری وجود ندارد که تعداد بعثی. ديگر بتوانند خود را سازمان دھند

 .زنند برآوردھا آن ھا را در حدود نيم ميليون نفر تخمين می 

اين .  مخالف بودئیامريکاکه به شدت با اشغال عراق توسط نيروھای » ١٩٢٠گردان ھای انقالب «گروه ديگری به نام 

و بخشی از کرکوک الدين  ھای انبار، صالح  گرايان است و در استان   ھا و ملی  ھا، صوفی گروه، متشکل از سلفی 

 .الدين را تصرف کنند  مھم در دياله و صالح ۀافراد اين نيرو، در رويدادھای اخير موفق شدند چند منطق. فعاليت دارد

 نزديک است که در توصيف حارث ضاریشود که اين گروه به مجمع روحانيون اھل سنت عراق به رھبری  گفته می 

 . داند ی معتدل می ھای جھادی در عراق، خود را تشکل گروه 

در سال » مالکريکار« جھادی است که توسط يک روحانی کرد به نام - ، يک گروه سلفی »جماعت انصار اسالم«

 ھای مرزی قنديل فعاليت   کوه  به عراق، در رشتهئیامريکاافراد اين گروه، پيش از آمدن نيروھای .  شدتأسيس ٢٠٠١

 رھبر ابومصعب زرقاوی، با ٢٠٠۵اين گروه در سال .  نقل مکان کردند به داخل عراق٢٠٠٣ کردند اما در سال  می

با خروج نيروھای . اين امر موجب شد که اختالفات عميقی در داخل آن شکل بگيرد. القاعده در عراق بيعت کرد

  استان، جماعت انصار اسالم نبرد مسلحانه را تعليق نمود و به فعاليت سياسی در ٢٠١١ از عراق در سال ئیامريکا

  .ھای نينوا، کرکوک و بخشی از استان دياله روی آورد

درون تشکيالت آن خبر ندارد و  آيد که ھيچ کس از  اين گروه يک تشکل بسته با حساسيت باالی اطالعاتی به شمار می

ست که در  مشھور اابوعمر عراقیيکی از رھبران آن با نام . کنند  ھای مستعار فعاليت می  تر رھبران آن با نامبيش

 ھزار نفر عضو دارد و در ۵شود که اين گروه در حدود  گفته می . کند استان نينوا تشکيالت اين جماعت را اداره می 

 . ھای اخير در شھرھای موصل، کرکوک و دياله به شدت فعال است درگيری

 در زمان فعاليت اين گروه. ، يک گروه جھادی سنی نزديک به سازمان القاعده است»جنبش مجاھدين«جماعت 

نشين از  در مناطق سنی )  به وجود آمد و توسط نوری مالکی منحل شدامريکانيروھای عشايری که توسط (» صحوات«

 ھا در سوريه، اين گروه به آن جا رفت تا ھمراه جبھه النصره بجنگد اما در روزھای  با باال گرفتن درگيری. بين رفت

. تر در مرز عراق با سوريه و شھرھای کرمه و فلوجه فعال استاين نيروھا بيش. راق بازگشته استاخير دوباره به ع

رسد و  تعداد نفرات آن به چھار ھزار جنگجو می .  ھای عملياتی مخفی دارند  زوبع و يوسفيه بغداد نيز تيمۀدر دو منطق

 تخصص اين گروه به حساب عمليات کمين در راه نيروھای دولتی از.  ساز را دارند ھای دست  ساخت موشک ئیتوانا

  . آيد می

 داخلی دارد و ۀنام ن ئيتنھا گروه مسلح مخالف دولت است که آ.  تشکيل شد٢٠٠۴، در سال »ارتش اسالمی عراق«

، از جنگ ٢٠٠۶اين گروه در سال . کند افراد خود را براساس تمام سلسله مراتب يک ارتش کالسيک سازماندھی می 

المسلمين   ھای اخوان اين ارتش، محصول فعاليت. ی روی آوردئ  ارھای سياسی و رسانهمسلحانه دشت برداشت و به ک

المسلمين از فرايند سياسی و صدور حکم اعدام برای آن ھا توسط نوری  با راندن رھبران سياسی اخوان . در عراق است

  .است ازگشته  ھا در روزھای گذشته ب ئی روياروۀمالکی، ارتش اسالمی عراق يک بار ديگر به صحن

  

   عراقیۀگروه ھای شيع

 جريان سياسی در ١۶۵ نامزد از ۶١٧٢ کرسی، با حضور ٣٢۵، که برای کسب ٢٠١٠ چبعد از انتخابات پارلمانی مار

 کرسی، ٩١العراقيه با .  ھا نائل آمدند  کرسیۀ ائتالف عمده انتخاباتی برگزار شد، چھار ائتالف به کسب عمد١٢قالب 
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 ميھنی و ۀدو حزب اصلی اتحادي( کرسی و ائتالف کردستان ٧٠ کرسی، ائتالف ملی عراق با ٨٩ن با ائتالف دولت قانو

 کرسی، چھار ائتالف پيروز انتخابات بودند ۵٧با )  به عالوه حزب گوران و دو حزب اسالمی کردستان حزب دموکرات

 کرسی و ۴ کرسی، ائتالف وحدت عراق با ۶ توافق عراق با ۀجبھ.  را برای تشکيل دولت آغاز کردندئیھا که رايزنی 

  .ھای پارلمانی عراق را در اختيار گرفتند  کرسی، ساير کرسی ٨ھا با  اقليت 

ھا در ميان شيعيان، ظھور العراقيه به عنوان ائتالفی متشکل از شيعيان سکوالر و اعراب سنی و  عالوه بر اين ائتالف 

وزيری تالش می کردند،   ھا، برای به دست گرفتن مقام نخست   کرسیھا که با بيش ترين به عنوان نمايندگان سنی 

ھای باالی خود، معادالت قدرت و  در نتيجه اين ائتالف با کرسی . شرايط متفاوتی را برای تشکيل دولت ايجاد نمود

ری به  کردی خارج ساخت و چھارچوب گسترده ت- ھا و مذاکرات برای تشکيل دولت را از چھارچوب شيعی  رايزنی

ه  قبل، با شرايط متفاوتی روبۀ کردی دور-بر اين اساس، روند تشکيل دولت در عراق، به جای دو ضلع شيعی . آن داد

  .رو شد

مذاکرات العراقيه و دولت .  تا ھشت ماه پس از انتخابات ادامه يابدمذاکره ھاھا و  اين وضعيت سبب شد که رايزنی 

  .ای برسد وزيری، نتوانست به نتيجه  صاحب پست نخست قانون به دليل اصرار ھر دو طرف به ت

 اعضای ائتالف ملی يعنی جريان صدر و سازمان بدر، با ائتالف دولت قانون برای نخست ۀسرانجام توافق بخش عمد

از سوی ديگر، مذاکرات و توافقات ائتالف کردستان با نوری مالکی، بسترھای الزم را . وزيری نوری مالکی منجر شد 

  .ی نخست وزير مالکی ايجاد نمودبرا

 ائتالف ملی و ھم چنين ائتالف کردستان، سرانجام ۀبا توجه به توافقات و تفاھمات انجام شده بين مالکی و بخش عمد

بست   اربيل، به بن جلسۀ ھای سياسی پيروز و  طرح بارزانی برای تشکيل دولت مشارکت ملی، با شرکت تمامی گروه

  .ايان دادتشکيل دولت در عراق پ

 ھای معاونت و وزارتی نيز با توجه به  ای، ساير پست  ويژه ۀ ھای اصلی، با تشکيل کميت بعد از توافق و انتخاب پست

 ھا بدين صورت بود که ھر دو کرسی   امتيازات و تقسيم پستتعيين.  شدندتعيينھا  اصول حق انتخاباتی و توافق گروه

وزيری  ھای مختلف اصلی مانند رياست جمھوری، نخست  و با اختصاص پست  شد  در پارلمان يک امتياز محسوب می

 ھای   امتياز، وزارتخانه١٠ ھای اصلی   امتياز، وزارتخانه١٢ ھا   امتياز، معاونت اين پست١۵و رياست پارلمان 

  . ھا کسر شد  امتياز از امتيازات گروه٢ھای مشاور دولت   امتياز و وزارتخانه ۵خدماتی 

. ی اعتماد گرفتأ جديد تشکيل شد و از مجلس عراق رۀھای عراقی جھت تشکيل دولت، کابين  گروه ۀتوافق اوليبعد از 

 وزارتخانه به ١٧ ھای اصلی   ھای سياسی تقسيم شده و از ميان وزارتخانه  کرسی و پست بين گروه۴٢ جديد ۀدر کابين

زارتخانه به ائتالف کردستان و يک وزارتخانه به ائتالف  وزارتخانه به فھرست العراقيه، ھفت و٩ائتالف اتحاد ملی، 

سب دو وزارتخانه حزب گوران که خواستار ک.  توافق عراق رسيده استۀوسط متشکل از ائتالف وحدت عراق و جبھ

 وزيری با  پست نخست.  واگذار شده به اين حزب خوداری و از دولت خارج شدۀوليت يک وزارتخانؤبود، از قبول مس

  .  شود  کرسی کابينه محسوب می۴٢ ۀونت آن نيز از جملسه معا

ائتالف دولت قانون .  بود٢٠١٠ائتالف دولت قانون به رھبری نوری مالکی، دومين ائتالف پيروز در انتخابات پارلمانی 

 نجات ملی استان انبار، جريان عربی مستقل، بلوک عراق مستقل ۀشامل حزب الدعوه تحت رھبری نوری مالکی، جبھ

 ھای سنی   ھا و گروه اما به رغم حضور چھره.  ھای ديگر است واحد به عنوان گروھی از کردھای فيلی و برخی گروه

 تشکيل ٢٠٠٩دولت قانون در جريان انتخابات استانی سال .  شود  شيعی محسوب میدر دولت قانون، اين ائتالف عمدتاً 

در .  کرسی شوراھای استانی، موفقيت قابل توجھی به دست آورد۴۴٠ کرسی از مجموع ١٢۶شد و توانست با کسب 

  .ھا و آراء شيعيان را به خود اختصاص داد  درصد از کرسی ۵۶ کرسی، حدود ٨٩انتخابات پارلمانی نيز اين ائتالف با 
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   »زرقاوی شيعه«ابو درع معروف به 

کارانی است که در سال ھای اخير در جرم و جنايت زبانزد عراقی ، يکی از تبھ»زرقاوی شيعه« به وفابو درع معر

  .ھا شده است، از ايران وارد عراق شد تا در جنگ عليه گروه داعش و انقالبيون عراق شرکت کند

 قم ايران زندگی می به گزارش العربيه، ابو درع يا اسماعيل حافظ الالمی سال ھاست كه از عراق فراری و در شھر

کند در  در حالی که با چند نفر از شبه نظاميانی که او رھبری می ئیلم ويديو، در يک ف٢٠١۴ جون ٢١کرد روز شنبه 

 . سروانی او را محافظت می کندۀلم، يک نظامی با درجدر اين ف. بغداد، ظاھر شد

 سنی ھای اين کشور انجام داد تحت تعقيب قرار  که عليهئی عراق، به دليل جنايت ھاپوليس از سوی ٢٠٠۶او در سال 

 ارۀ ساله، پيش از فرار در عراق سر ده ھا نفر از بازداشت شدگان سنی مخالف دولت بغداد را با ۴۴ ابودرع .گرفته بود

 .برقی سوراخ می کرد

 .يعه معروف شداو به دليل جنايت ھای بزرگی که عليه بازداشت شدگان سنی انجام می داد، در عراق به زرقاوی ش

، برای ٢٠٠۶اين نيروھا در سال .  به عنوان تروريست تحت پيگرد بودئیامريکااو، ھم چنين از سوی نيروھای 

 .دستگيری ابو درع به شھرک صدر يورش بردند اما موفق به يافتن او نشدند و پس از آن او توانست به ايران فرار کند

از آن پس اعضای جريان . ز اعضای جريان صدر در شھر قم ظاھر شد، به ھمراه چند نفر ا٢٠٠٨ابو درع در سال 

صدر فاش کردند که ابو درع ديگر با آن ھا نيست و از اين جريان جدا شده است اما تاکنون ھيچ گاه به طور رسمی 

 .اعالم نشده است

  

  اختالفات درونی حاکميت عراق

ختالفات جريانات سياسی در حاکميت عراق، به اوج داعش، زمانی را برای حمالتش در عراق در نظر گرفته که ا

ن ھا آھا و کردھا و جناح ھای درونی پارلمان عراق، سبب شده است که برخی از  اختالف مالکی با سنی . رسيده است

  . کنند آن ھا مالکی را به قدرت طلبی و تکروی و ديکتاتوری متھم می. خواھان استعفای مالکی ھستند

 مالکی در استان ھای سنی نشين و فشار بر کردستان و ھمکاری ۀھای تبعيض آميز و سرکوبگرانسياست ھا و عملکرد

ھای نزديک و تنگاتنگ اقتصادی، سياسی، امنيتی و نظامی با حکومت اسالمی ايران به خصوص فرماندھان سپاه قدس 

ا برای فعاليت گروه ھای ، ھم اختالفات درونی حاکميت عراق را شدت بخشيده و ھم راه ر...حکومت اسالمی و

 را در بيرون بخش شمالی بغداد به وجود ئی نيروھای دولتی عراق، سنگرھا.تروريستی چون داعش، مساعد کرده است

  . آورده اند

 ٢٠١٠ ملی عراق در تالش جھت تشکيل ائتالفی گسترده، فرا قومی و فرا مذھبی، قبل از انتخابات پارلمانی  ائتالف

 گرا ھستند که مجلس اعلی اسالمی عراق به   آن شامل احزاب شيعی اسالمۀين حال احزاب عمداما با ا. شکل گرفت

رھبری عمار حکيم، سازمان بدر به رھبری ھادی عامری، جريان صدر به رھبری مقتدی صدر، حزب فضيلت 

به رھبری احمد  ملی عراق ۀاسالمی به رھبری ھاشم الھاشمی، جنبش اصالح ملی تحت رھبری ابراھيم جعفری، کنگر

اکبر اسدی، انتخابات  علی (.شود چلبی و شورای نجات انبار به عنوان گروھی سنی به رھبری حميد ھايس را شامل می

ھای سياست خارجی  معاونت پژوھش ، ٣٠٩ شماره ستراتيژيکق، گزارش پارلمانی و توازن سياسی نوين در عرا

  )١٢، ص ١٣٨٩ ]حمل[ژيک، فروردينيمرکز تحقيقات سترات

اما اختالفاتی نيز بين فرقه ھای شيعی .  شيعی گری آن است ائتالف ملی عراق، عمدتاً یدر واقع يکی از ويژگی ھا

از ويژگی ھای .  ھای مجلس اعلی اسالمی و جريان صدر اشاره کرد گاه توان به اختالف ديد در اين باره می. وجود دارد
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 تنگانگ آن ھا با حکومت اسالمی ايران و سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسدارن ۀديگر ائتالف ملی عراق، رابط

 . حکومت اسالمی است

لفت ائتالف ملی با وزيری و به خصوص مخا اختالف نظر دو ائتالف در خصوص شخص مورد نظر برای نخست 

اما در نھايت گروه صدر و سازمان بدر توافق خود را با نخست .  وزيری مالکی، توافقات شکننده کرده بود نخست

. وزيری مالکی اعالم کردند و مجلس اعلی اسالمی، ضمن تداوم مشی پيشين خود، به مذاکره با العراقيه پرداخت 

 ۀه اختالفات اساسی و مالحظات خاص مجلس اعلی در خصوص جامعمذاکرات مجلس اعلی و العراقيه با توجه ب

 اربيل، جلسۀشيعی، نتوانست به توافق جدی منجر شود و در نھايت اين گروه نيز در قالب طرح مشارکت ملی و بعد از 

  .وزيری مالکی پيوست به روند تشکيل دولت تحت نخست 

ارلمانی به عنوان ائتالفی جديد و متشکل از شيعيان سکوالر، جنبش ملی عراق يا ليست العراقيه، قبل از انتخابات پ

 ھای  احزاب و شخصيت.  ھای شيعی تشکيل شد  ھای درجه دو و سه، در جھت رقابت با ائتالف اعراب سنی و بعثی

گوی ملی عراق به رھبری  و  گفتۀوفاق ملی عراق به رھبری اياد عالوی، جبھ: اصلی ليست العراقيه عبارتند از

ح المطلک، ليست تجدد به رھبری طارق الھاشمی، جريان حدبا به رھبری اسامه النجيفی و تجمع ملی آينده به صال

ھای سياسی قدرتمند و مشھور است، توانست با اتخاذ موضعی  اين ائتالف که متشکل از شخصيت . رھبری ظافر العانی

 ھمان (.ھا را در پارلمان به دست آورد بيشترين کرسیھا و شيعيان سکوالر عراق،   اغلب سنییگرايانه و جلب آرا ملی

 )١٠، ص اثر

 ھای خارجی، به  ايت ھای شيعی و با حم ائتالف العراقيه در واقع ائتالفی است که در جھت ايجاد توازن در برابر ائتالف

 خود را کسب سھم مھمی از قدرت و ۀاين ائتالف يکی از اھداف عمد. خصوص کشورھای عربی، تشکيل شد

کيد بر ھويت عربی عراق و مخالفت با أ گرايانه و ت شعارھای ملی. ثيرگذاری بر روند سياسی عراق تعريف کردأت

 سياست خارجی، اين گروه با کشورھای عربی در پيوند ۀ در عرص. ھای اين ائتالف است فدراليسم، از نکات مھم ديدگاه

  . قرار دارد، اما روابط نزديک با ايران از سوی آن ھا قابل تصور نيستامريکابوده و مورد حمايت 

وزيری   ھا، خود را ائتالف پيروز خواند و اعالم کرد که نخست  ائتالف العراقيه با توجه به کسب بيش ترين تعداد کرسی

ھای  العراقيه با تفسير دادگاه عالی فدرال در خصوص فراکسيون اکثريت که بر تعداد کرسی . ق مسلم اين ائتالف استح

در اين . کيد نمودأوزيری ت کيد داشت مخالفت کرد و بر دستيابی به پست نخست أھای پس از انتخابات در مجلس ت ائتالف 

 ھا جھت تشکيل دولت اعالم کرد و به رايزنی و مذاکره با اغلب  تمام گروهراستا العراقيه آمادگی خود را برای توافق با 

 دار معطوف  ھای ھدف اما اين مذاکرات ھرگز نتوانست به تفاھمات جدی و رايزنی .  ھا مبادرت نمود  ھا و ائتالف گروه

  .شود

ای  يری و عدم انعطاف، به نتيجه وز کيد اين ائتالف بر کسب پست نخست أمذاکرات العراقيه با دولت قانون به دليل ت

 ھا و  مذاکرات اين ائتالف با ائتالف ملی و سپس مجلس اعلی اسالمی نيز با توجه به تعارضات جدی ديدگاه. نرسيد

کردھا نيز با توجه به نگرانی از گرايشات بعثی، تمرکز گرا و .  کننده نرسيدتعيين ای جدی و  منافع، ھرگز به مرحله

بر اين اساس بود که العراقيه .  توانستند تشکيل دولت در توافق با اين ائتالف را در اولويت قرار دھند میعربی العراقيه ن

 ھا را به تحريم روند  نتوانست به محور و محرک اصلی تشکيل دولت در عراق تبديل شود و حتی مکررا ساير گروه

  .سياسی تھديد نمود

 اربيل جھت تشکيل دولت مشارکت جلسۀردھا و در پی طرح بارزانی و  ائتالف ملی و ائتالف کۀدر نھايت بخش عمد

 ھای عمومی مبتنی بر حق انتخاباتی  ملی، العراقيه ناگزير شد تا برای کسب سھمی از قدرت سياسی، به مکانيسم

  رويکردی که به در اختيار گرفتن پست.  وزيری مالکی شرکت کند رضايت دھد و در دولت مشارکت ملی تحت نخست
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ھای وزارتی از سوی  ژيک و برخی پست ي ھای سترات ھای مھمی مانند رياست پارلمان، رياست شورای عالی سياست

 ھای خارجی، نتوانست به پست رياست  اين در حالی است که اين گروه با وجود فشارھا و حمايت. العراقيه منجر شد

  .جمھوری دست پيدا کند

 گوران   کرسی، حزب۴٣ ميھنی و حزب دموکرات با ۀ اصلی کردی يعنی اتحادي دو حزبۀائتالف کردستان در برگيرند

 کرسی، بعد از ۵٧ کرسی و در مجموع ٢ کرسی و جماعت االمی کردستان با ۴ کرسی، اتحاد اسالمی کردستان با ٨با 

 ۵٧ مجلس اول ائتالف کردستان در.  ھا تشکيل شد  و مشخص شدن آراء گروه٢٠١٠ چبرگزاری انتخابات پارلمانی مار

 شود   کرسی محسوب می٣٢۵ کرسی پارلمان را در اختيار داشت، اما در پارلمان کنونی اين ميزان از ٢٧۵کرسی از 

 ھا و قدرت اين ائتالف در مجلس عراق است؛ حتی اعالم خروج حزب گوران تحت   کاھش کرسیۀکه نشان دھند

 . ھای آن کاست اد کرسیرھبری نوشيروان مصطفی از اين ائتالف، باز ھم از تعد

 ھا و منافع کردی و   و مخالفت اساسی با خواستهئی و تمرکزگرائیگرا ائتالف العراقيه به دليل گرايشات عربی، ملی

 مانند صالح المطلک، برای کردھا در اولويت قرار ئیھا حتی رياست جمھوری کردھا و ھم چنين در بر گرفتن بعثی 

مجلس اعلی اسالمی عراق که به دليل .  جدی برای کردھا در برداشتئیھا  نگرانی نداشت و حتی تسلط آن بر دولت،

د فدراليسم، اولويت اصلی کردھا برای ھمکاری و تشکيل دولت ئيأ مانند تئی ھا  ديرين و ھم چنين ديدگاهۀروابط دوستان

 ھا نيز با گرايشات عربی و  دریص.  ھای کم فاقد قدرت الزم برای تشکيل دولت است بود، در اين دوره به دليل کرسی

 ھا از عملکرد  در اين ميان ائتالف دولت قانون، به رغم برخی نارضايتی. تمرکزگرا برای کردھا مطلوبيتی ندارند

  .  کردھا برای تشکيل دولت مطرح شد ۀمالکی، به عنوان گزين

 عمده برای تشکيل ۀف کردستان دو گزينوزيری مالکی، ائتال بعد از اعالم توافق جريان صدر و سازمان بدر با نخست 

در اين راستا کردھا . الکی مجلس اعلی و ديگری ائتالف با ميکی ائتالف با العراقيه و احتماالً : رو داشت دولت در پيش 

 قانون اساسی، استقالل ١۴٠ ۀ ھا مطرح نمودند که از جمله شامل اجرای ماد  ای را برای توافق با گروه گانه زده شروط ن

المللی از جمله در حوزه نفت و پست رياست   ھا از ارتش عراق، اختيارات انعقاد قراردادھای بين  نسبی پيشمرگه

 وزيری مالکی را مورد حمايت قرار  ھای کردھا، اين ائتالف نخست با موافقت مالکی با عمده درخواست  .جمھوری بود

  .اربيل، گام مھمی برای تشکيل دولت در عراق برداشت جلسۀ طرح دولت مشارکت ملی و برگزاری ۀداد و با ارائ

 روندی طوالنی، پيچيده و دشوار بود که سرانجام به توافق ٢٠١٠روند تشکيل دولت در عراق بعد از انتخابات پارلمانی 

تقسيم قدرت در دولت جديد عراق براساس . چھار ائتالف پيروز انتخابات برای شرکت در دولت مشارکت ملی منجر شد

  . ھای پيروز تقسيم شد ھا و ائتالف  ھای کابينه و مقامات دولتی بين گروه   ھا صورت گرفت و پست توافق گروه

 کرکوک، ألۀ قانون اساسی و مس١۴٠ھای کردھا و مخالفت اعراب با آن ھا از جمله اجرای ماده  مسائل و درخواست 

 .راستا ھستند ھا از مسائل مھم در اين  استخراج نفت و استقالل پيشمرگه

  

  دولت اقليم کردستان عراق

 مالکی باعث شده در سطح گسترده ای مردم اقليم خودمختار کردستان از ئیدر شمال نيز تداوم ديکتاتوری و زورگو

 به س ھمه بازرانی، عمالً أاز اين رو، مدت ھاست که احزاب کردستان عراق و در ر. دولت مرکزی ناراضی شوند

گفته می شود که اقليم خودمختار کردستان در ماه ھای اخير، حتی شروع به صدور نفت .  انددولت ترکيه نزديک شده

که بودجه به را  آن منابع مالی را که دولت مالکی در عين حال جلوچ. خود و دور زدن دولت مرکزی دست زده است

  .کردستان اختصاص داده، گرفته است
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 کردستان به  ۀر حال فروپاشی و عقب نشينی بود، نيروھای پيشمرگ داعش، ارتش عراق که روحيه باخته و دۀبا حمل

 در سرعت جای خالی ارتش را پر کردند و موقعيت خود را در مناطق متعددی از کردستان عراق که ھنوز رسماً 

   ھا بخش ھای مھمی از کرکوک، اين شھر بسيار مھم و نفت در اين ميان آن.  دولت مرکزی بود، تثبيت کردندکنترول

 .اند  دولت مرکزی و اقليم خودمختار کردستان را گرفته ۀخيز و مورد مناقش

، به ٢٠١۴ جون ١۶م کردستان عراق، دوشنبه ير اقليچروان بارزانی، نخست وزيبه گزارش خبرگزاری ھای ايران، ن

ت ملی يورای عالی امنر شيرانی از جمله علی شمخانی دبي ھای ا  بحران عراق با برخی مقامۀتھران سفر کرده تا دربار

  .گفتگو کند

با پيشروی داعش در بخش ھای مھمی از خاک عراق، اختالفات در حاکميت اين کشور نيز عميق تر شده و انتقادات به 

در چنين روندی تشکيل دولت مرکزی عراق نيز ھم چنان در ھاله ای از ابھام فرور رفته . نوری مالکی باال گرفته است

  .است

 نوری مالکی نخست وزير .ان.ان.س اقليم کردستان در مصاحبه با کريستيان امانپور، خبرنگار سیئي رمسعود بارزانی

ول وضع بحرانی عراق دانست و خواستار استعفای ؤفرمانده کل نيروھای مسلح است، مسعراق را به دليل اين که او 

  .وی شد

 را بر ھمه چيز کنترولدولت فدرال .  تجزيه استعراق به روشنی در حال«:  اوضاع فعلی عراق، گفتۀبارزانی دربار

ول سقوط عراق ؤما مس. پوليساز دست داده است ھمه چيز در حال از ھم پاشيدن است، ارتش، نيروھای مسلح و 

 ».نيستيم، ديگران سبب آن ھستند

 خود در آينده فرا  سرنوشتتعييناکنون زمان برای مردم کردستان در مورد «:  اقليم کردستان، گفتۀ آيندۀوی دربار

  ».رسيده است و تصميم مردم ھر چه باشد از آن حمايت می کنيم

 متفاوت است، عراقی  می شناختيم کامالً اکنون ما در عراقی جديد زندگی می کنيم که با عراقی که قبالً «: بارزانی افزود

  ».که ده روز و يا دو ھفته پيش در آن زندگی می کرديم

اتفاقات اخير در عراق ثابت کرد که مردم «:  اقليم در وضعيت بحرانی عراق گفتۀ آيندۀبارس اقليم کردستان، درئير

  ». کنندتعيينمردم کردستان اکنون بايد سرنوشت خود را . کردستان بايد از فرصت کنونی استفاده کنند

اين («: مطرح خواھد کردام شود بارزانی اشاره کرد که اين موضوع را در ديدار با جان کری که قرار است امروز انج

را از وی خواھيم پرسيد، مردم کردستان چقدر در اين وضعيت منتظر بمانند؟ اين مردم کردستان ھستند که بايد ) لهأمس

  ».سرنوشت خود را رقم بزنند نه کس ديگری

عه و سنی و ھم اگر تفاھم ميان شي«: بارزانی احتمال ايجاد مصالحه و آشتی دوباره در عراق را بعيد ندانست و گفت

سيار پيچيده شده است و کسی که اما وضعيت ب. چنين شراکت واقعی در قدرت تضمين شود اين امکان وجود دارد

  ».ول اين اتفاقات است بايد کنار برودؤمس

من . نخست وزير از ما درخواست نکرد«.  بحران اخير کمک نخواسته استۀنوری مالکی از وی دربار: بارزانی گفت

و من . قبل و حتی چند روز قبل از سقوط موصل به نوری مالکی ھشدار دادم اما اين ھشدارھا را جدی نگرفتچند ماه 

  ».برای ھشدارھايم به وی شواھد بسياری دارم

 آن چيزی که اتفاق افتاد توسط داعش انجام شد، افراط گرايان سازمان يافته بودند و منابعی در اختيار ۀھم: وی افزود

مردم در اين مناطق دريافتند که فرصتی برای قيام « از نارضايتی عمومی از نوری مالکی استفاده کردند داشتند آن ھا

 مھم اين است که بايد ميان مطالبات قانونی و ألۀعليه آن سياست غلط فراھم شده است، اين خشم عمومی است، مس

  ».اقدامات تروريست ھا تفاوت قائل شد
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ما ھيچ وقت شک نداشتيم که کرکوک جزئی از کردستان است در ده سال «: فت تصرف کرکوک گۀبارزانی دربار

اما ھيچ گونه اقدام جدی از سوی دولت در اين باره نديديم و از آن .  شودءاجرا) ١۴٠ (ۀگذشته ما منتظر بوديم که ماد

شت کرکوک به موقعيت جديدی برای بازگ) اين تحوالت( که اکنون شاھد تحوالت جديدی در عراق ھستيم، ئیجا

  ».کردستان فراھم کرد

ما ھنوز رفراندوم برگزار نکرده ايم اما آن را انجام «:  کرکوک گفتۀ احتمال برگزاری رفراندوم دربارۀوی دربار

  ».خواھيم داد و مردم ھر تصميمی بگيرند آن را خواھيم پذيرفت حتی اگر داشتن کشور مستقل کردستان را رد کنند

ثير پيشروی أ توان ت سی گفته بود که نمی. بی .نچيران بارزانی نيز در مصاحبه با خبرنگار بی، پيش از مسعود بارزانی

ماجرا با تصرف «: او گفته است. ھای اخير شبه نظاميان اسالم گرا به خصوص تصرف شھر موصل را ناديده گرفت 

 من بسيار دشوار است که اوضاع به نظر. موصل آغاز شد و حاال بايد عراق قبل و بعد از موصل را در نظر گرفت

  ». بود بازگردد به ھمان وضعيتی که قبالً واقعاً 

اند که دولت تحت تسلط شيعيان در بغداد  کرده  نخست وزير کردستان عراق، افزوده است که اعراب سنی احساس می 

 توان انکار کرد که داعش در  یالبته نم«: او گفته است. اند حقوق آنان را ناديده گرفته و از اين وضعيت ناخرسند بوده

ھای اشتباه بغداد در قبال   سياست ۀوضعيت فعلی نتيج. ثر بوده اما فقط موضوع داعش نيستؤبروز وضعيت کنونی م

 ».مناطق سنی نشين است

نچيران بارزانی، که از دو سال پيش سمت نخست وزيری دولت خودگردان اقليم کردستان عراق را بر عھده داشته، 

بايد اجازه داد مناطق «: اری اعراب سنی از موقعيتی مشابه کردھا را راه حلی مناسب دانسته و گفته استبرخورد

  ».بھترين الگو برای آنان است) دولت خودگردان(نشين خود تصميم بگيرند و به نظر من، اين  سنی

 خواھند و به نظر ما،   چه میقيقاً  اول، آن ھا بايد تصميم بگيرند که دۀدر درج«: وی در توضيح نظر خود افزوده است

نشين ھمانند شرايط ما در   خودگردان سنیۀبا توجه به آن چه که در موصل روی داده، بھترين وضعيت ايجاد منطق

 ».کردستان است

نشين نيز مسلط شدند و پيشروی به سوی   سنی پس از آن، نفرات داعش بر شھر تکريت، يکی ديگر از شھرھای عمدتاً 

 ھای کرد و اشغال مراکز حساس کرکوک توسط آنان، مانع از پيشروی   حضور پيشمرگهظاھراً .  آغاز کردندکرکوک را

 الحاق کرکوک به ألۀاز زمان سقوط حکومت سابق عراق، مس. داعش در استان کرکوک و تصرف شھر کرکوک شد

  .تاقليم کردستان عراق يا باقی ماندن آن تحت نظر دولت مرکزی مورد بحث بوده اس

، در يک سفر از پيش اعالم نشده به کردستان ٢٠١۴ جون٢۴، روز سه شنبه امريکا ۀر امور خارجيجان کری، وز

روھای داعش با دولت مرکزی عراق ين هيم خواست که کردھا علين اقليس ائيدار با مسعود بارزانی، ريعراق، در د

  .متحد شوند

ر يل، از قول وزيم کردستان در اربيگر رھبران اقليبارزانی و دان، بعد از مالقات کری با .ان. تلويزيونی سیۀشبک

د يل دولت جدي کمک به تشکۀح کرده است که خواھان مشارکت در پروسيبارزانی تصر« گزارش داد که امريکا ۀخارج

 ».عراق است

ھا از بحران عراق اگر کرد«ن گفته است که ي گاردۀ به روزنامامريکا ۀ وزارت خارجۀيک مقام بلندپاينه ين زميدر ھم

 ».ادی در عراق خواھد شدين اقدام باعث شتاب گرفتن روندھای منفی زيخود را کنار بکشند، ا

ت از دولت مرکزی، به اتحاد عراق يب کردھا به حماي فکر می کنند که ترغامريکاد که مقامات ين گزارش می گويا

 .کمک خواھد کرد
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