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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٧

  کردستان عراقۀآيند

١  
 مقدمه

ان و  منجر شده است که ھمواره با خفقئی خاورميانه بيش از پيش به نگرانی حکومت ھاۀرويدادھای اخير در منطق

 ۀتواند باشد چرا که امروزه منطقھا بی دليل نمی البته اين نگرانی . ديکتاتوری حاکميت و موقعيت خود را حفظ می کنند

  .  انفجار شبيه استۀژيک خاورميانه به انبار باروتی در آستانيستراتمھم و 

 از کشور سوريه و عراق را با ئیکه بخش ھا» داعش«يا ھمان » دولت خالفت اسالمی«تحوالت خاورميانه و پيدايش 

خدمت بزرگی برای صنايع عظيم اسلحه سازی و ماشين حال وحشی گری و بربريت به تصرف خود درآورده، در عين 

 چرا که اکنون سيل سالح ھای دولت ھای غربی نه تنھا به عراق ،جنگی کشورھای پيشرفته جھان به وجود آورده است

  .ی از کشورھای منطقه شدت و سرعت بيش تری گرفته استو کردستان عراق، بلکه به بسيار

 ھای کرد بر مناطق مورد مناقشه با   در موصل و از سوی ديگر تسلط پيشمرگه» داعش«با پيشروی گروه تروريستی 

نيروھای پيشمرگ و نيروھای امنيتی . حکومت مرکزی عراق، اکنون حمالت داعش به کردستان عراق شدت يافته است

داعش، نخست اعالم .  خود درآورده اندکنترولرا تحت ... قليم کردستان نيز کرکوک، سنجار، تلعفر، آمرلی و اپوليسو 

کرده بود که قصد حمله به مناطق کردستان عراق را ندارد اما ناگھان داعش مسير حرکت خود به سوی بغداد را به 

  .رش دادر داد و جنگ خود را به کردستان عراق نيز گستييسوی کردستان تغ

 از را داعش مسلح افراد پيشمرگه نيروھای کردند ترک را موصل و کرکوک شھر عراق ارتش نيروھای که اين از پس

  .گرفتند دست به را مناطق اين کنترول پيشمرگه نيروھای استقرار با و راندند مناطق برخی

 با که خواست پيشمرگه و عراق کردستان یامنيت نيروھای از پيامی در نيز عراق کردستان اقليم سئير بارزانی مسعود

 کردھای به او .کنند محافظت شود می شامل را عراق کردنشين مناطق کليه که خود مرزی محدوده از کامل ھوشياری

  .کند نمی تھديد را کردستان اقليم خطری ھيچ که داد اطمينان عراق

 که است کرده تأکيد ھا نارامی اين ابتدای از عراق کردستان مسلح نيروھای سئير بارزانی مسعود که است گفتنی

 مناطق ديگر در داعش مسلح نيروھای با اما کنند می حفاظت عراق کردستان مرزی محدوده از تنھا پيشمرگه نيروھای

  .شد نخواھند درگير عراق
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 دانيم می خود نپيما ھم را عراق دولت ما کرد تأکيد رسمی گيری موضع يک در نيز امريکا جمھور سئير اوباما کبار

 اين حال عين در اما .دارد را ترور با مقابله برای بغداد دولت به امنيتی ھمکاری ھرگونه ۀارائ آمادگی امريکا دولت و

  .کند عراق روانه را خود ديگرسربازان بار نيست حاضر امريکا و شود نمی مربوط ما به جنگ

قه نيز سيل اسلحه ھای مدرن خود را به سوی کردستان  و منطامريکادر چنين شرايطی، برخی دولت ھای غربی و 

مسلح شدن نيروی پيشمرگ به سالح ھای مدرن در کوتاه مدت می تواند جلو پيشروی داعش را . سرازير کرده اند

 به دست گروه ھای تروريستی نيز برسد و يا نگرانی وجود دارد که اين سالح ھابگيرد اما در درازمدت اين احتمال و 

مھم تر از ھمه، اين وضعيت حضور مستشارن نظامی و . يری ھای داخلی کردستان نيز به کار گرفته شوددر درگ

 .ی را در کردستان بيش از پيش فراھم کرده استئنيروی ھای امنيتی کشورھای مختلف غربی و منطقه 

ھدف . ا داعش ايجاد شده است، ارتش عراق و نيروھای پيشمرگه برای مقابله بامريکائیاتاق جنگی متشکل از نيروھای 

. سازی اطالعات در حمالت مشترک عليه مواضع داعش اعالم شده است پارچه  از تشکيل اين اتاق جنگ يک

  . مواضع داعش را بمباران می کنندامريکائیھواپيماھای 

 »اسالمی خالفت دولت« اوليه ھدف که دھد می نشان خوبی به را واقعيت اين گذشته ھای ھفته وقايع به اجمالی نگاھی با

 آن کاندارس عراقی شيعی ھای گروه که است ادبغد دولت کامل شکست نھايت در و عراق نشين سنی شھرھای تصرف

  .ھستند

  

  داعش توسط عراق شھرھای سريع تسخير داليل

ی، در حقيقت با توجه به شرايط کنونی که در خاورميانه شاھد آن ھستيم، عامل اساسی شرايط و وضعيت اقتصاد

 در امريکا شکست سياست ھای فعلی دولت ۀ منطقه، از يک سو نتيجسياسی، اجتماعی و امنيتی کنونی عراق و کالً 

 . عراق استۀ کشور از سوی نوری مالکی، نخست وزير شيعۀمنطقه و از سوی ديگر سياست ھای خودکامه و ادار

ورھای منطقه مانند حکومت اسالمی ايران مورد  و متحدانش و ھم از سوی برخی کشامريکامالکی تاکنون ھم از سوی 

  .حمايت و پشتيبانی ھمه جانبه قرار گرفته است

بر کشور عراق حکمرانی کرده به ھيچ که  نخست وزيری خود ۀمالکی از ھمان آغاز روی کار آمدن و در مدت دو دور

دولت مالکی را فساد گرفته . ود ھمراه کند که حتی نتوانسته بخشی از شيعه ھا را نيز با خئیقانونی پايبند نبوده تا جا

 عراق، به ۀبود؛ سرکوب و سانسور و بيکاری و تروريسم امان مردم عراق را بريده بود و نارضايتی عمومی در جامع

 . عقب نشينی نمودحدی گسترده و باال بود که در مقابل حمالت داعش، حتی ارتش نيز مقاومت نکرد و سريعاً 

ه مالکی با اقليم کردستان به وجود آورد به مشکالت عراق افزوده شد و ديکتاتوری مالکی ھر چه ھم چنين اختالفاتی ک

  .بيش تر عيان تر شد

را به عنوان حاکم » پل بريمر«، فردی به نام ٢٠٠٣ در اولين قدم پس از سقوط صدام حسين در سال امريکادولت 

 وضعيت عراق و بافت سياسی و اجتماعی و فرھنگی و مذھبی  چندانی بهئیدر حالی که او آشنا. عراق بر سر کار آورد

  . و مالکی نيز قلمداد کردامريکابنابراين، اوضاع کنونی عراق را می توان شکست سياست ھای . آن نداشت

 بسيار زمانی مدت در تکريت و موصل شھرھای جمله از عراق مھم و بزرگ شھرھای درآوردن تسخير به چگونگی

 توان می که است یسؤال کردستان، به جنگ کشاندن سپس و عراق پايتخت سوی به سرعت اين با داعش پيشروی و کم

 جناح و احزاب ھا، گروه پيش از بيش آنچه حاضر حال در گويا اما .است کرده مشغول خود به را ھمگان تاکنون گفت

 منافع نه است شان منافع و تقدر تقسيم است کرده مشغول خود به را منطقه سطح در و عراق در قدرت مختلف ھای

  .ممرد
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 را آن کنترول داعش نيروھای که تکريت شھر از مناطقی به عراق ارتش نيروھای حمالت در منتشره اخبار اساس بر

 .کردند نشينی عقب شھر آن از داوطلب نيروھای و عراق ارتش سنگين حمالت با سپس داشتند دست هب

. ن شھری است که به دست داعش افتادين شھر بزرگ عراق و اوليرد و دوملومتری شمال بغداد قرار داي ک٣٨٠موصل 

  اند و گزارش خته يگر گريون تن در آن سکونت دارند به مناطق ديليک مين شھر که حدود يصدھا ھزار تن از ساکنان ا

ه بخشی برخی مدعی ھستند ک. ضی در خصوص کسانی که ھم چنان در داخل موصل ھستند وجود دارديھای ضد و نق

د ين است که مردم موصل تحت فشار شديگر حاکی از ايھای د  اند و گزارش  از ساکنان موصل از داعش استقبال کرده

  .اند  ھای داعش قرار گرفته  گروه

 خود درآورد و ارتش کنترول ميليون جمعيت را به ۴نيروھای داعش، تنھا در مدت چند ساعت استانی چون نينوا با 

 نارضايتی عمومی مردم و حتی ارتش از سياست ھا و ۀدفاع کند در واقع نشان دھند... ست در نينوا و عراق نيز نتوان

  .مواضع دولت نوری مالکی و حاميانش است

ستی اسالمی است اما اين گروه در سه سال جنگ داخلی سوريه با حمايت و پشتيبانی ي ترورھر چند که داعش يک گروه

، امکانات مالی و نظامی قابل ... و کشورھای منطقه مانند عربستان و ترکيه وامريکا س ھمهأدولت ھای غربی و در ر

ه نشان داده است که يات تھاجمی در عراق و سوريک رشته عملير طی يدر ماه ھای اخ. توجھی را به دست آورده است

مله ھای پی در پی داعش ح. ک قابل مالحظه ای بر خوردار استيژيستراتاتی و تحرک ينيروھای داعش از سرعت عمل

ه توانست يه و ترکيگری به سنجار و سد موصل در جھت مرز سوريران و ديک مرز ايکی به جلوال نزدي در دو جبھه،

  .نی کنديشمرگه ھا را بشکند و آنان را وادار به عقب نشيخط دفاعی پ

حمله ھای آن ھا در چھار  ن رو،از اي. به نظر می رسد که داعش در حال حاضر توان و قصد تصرف بغداد را ندارد

 . پايتخت استۀانگر تالش آنان برای قطع خطوط مواصالتی بغداد و محاصرينما سوی بغداد 

ه خوبی ي فراوانی اندوخته و نيروھای آن از روحۀه تجربيبه طور کلی داعش با توجه به جنگ چند ساله اش در سور

شمرگه ھای کرد و ارتش عراق و بمباران ھای ھواپيماھای يتاکنون پبه ھمين داليل . ندا جنگ شان برخوردارۀبرای ادام

 . کار سازی به داعش وارد کنندۀ، نتوانسته اند ضربامريکائی

اما اين گروه اکنون پس از سقوط دو . داعش به حد کافی نيرو و تجھيزات نظامی و جنگی داشت که به عراق حمله کرد

ار ارتش عراق ي در اختامريکان، که يی مھمی، از جمله سالح ھای سنگزات و سالح ھايلشگر عراق درموصل به تجھ

 استفاده از سالح ھا و ۀنيزمان صدام در زم افته است و از ھمکاری و تجارب شماری از افسران يگذاشته بود، دست 

 ۀيک سوم خاک عراق را تصرف کرده و از نظر مالی، بر پاي داعش تقريباً . ک ھای جنگی برخوردار استيکتت

ج فارس برخوردار يت شماری از ثروتمندان سنی کشورھای جنوب خليبرخی از رسانه ھای غربی، از حما گزارش 

 .ار دارديز در اختيه و عراق را نياست و برخی از چاه ھای نفت در سور

 کم کم روز چند گذشت از پس اما بود حمالت اين آغازگر موصل شھر به حمله با داعش تروريستی گروه که چند ھر

 الدوری عزت رياست به نقشبندی ارتش گروه ھا آن ترين مھم از که پيوستند داعش صفوف به نيز ديگری ھای گروه

  .ھستند عراق دولت مخالف مذھب سنی قبايل برخی سایؤر و عراق سابق جمھور سئير حسين صدام اول معاون

  

  ح، به عراق و کردستان و ارسال سال... وامريکائیبازگشت نيروھای 

، مجوز ١٣٩٣ ]اسد[ مرداد١٧روز جمعه  ک اوباما، ق، بار از عراامريکاروھای نظامی يم پس از خروج نيدو سال و ن

  .ه مواضع داعش را در عراق صادر کرديعل ئی ھواۀحمل
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دی يزيژه پناھندگان يکمک رسانی از راه ھوا به آوارگان عراقی به و: م را به سه ھدف عمده گره زدين تصمياو ا 

شروی آن يری از پي به مواضع داعش و جلوگ ئیحمالت ھوا ری از نسل کشی؛ يش گيدر کوه ھای سنجار و پ) زدیيا(

  .م خودمختار کردستانين کشور در اقليا  و شھروندان امريکال؛ و حفاظت از منافع يبه سوی ارب 

 و امريکاات مشترک ي شھر، مرکزعملنيساکن ا امريکائیپلمات ھای يل کنسولگری دارد و عالوه بر دي در اربامريکا

  .ات مشترک دو کشور در بغداد استيقرار دارد که مکمل ستاد و مرکز اصلی عمل ن شھر يدر ا عراق ھم 

به عراق  امريکائی کرد که سربازان تأکيدم خود برای بمباران ھوائی مواضع داعش، باز ھم يک اوباما در پی تصمبار

ا کوتاه مدت برای ي که راه حل فوری ئیاما از آن جا. رو به عراق را ندارديعزام نباز نخواھند گشت و کشورش قصد ا

 .رون راندن آن از عراق وجود ندارد بنابراين، اين موضع اوباما نمی تواند ثابت بمانديا بيشکست داعش و 

 ئیحمله ھوا. ادند مواضع داعش را مورد ھدف قرار دامريکائیک اوباما، جنگنده ھای پس از طی فرمانی توسط بار

 در حالی صورت می گيرد که پس از پيشروی ھای داعش در عراق و تصرف شھر موصل، بارھا دولت امريکا

دولت اوباما بارھا .  شده بود اما دولت اوباما از اين ھمکاری سر باز می زدامريکامرکزی خواھان ھمکاری و کمک 

از طرفی آن ھا .  در اين باره دخالتی نمی کندامريکای شود و اعالم کرد که چالش پيش آمده به دولت عراق مربوط م

در واقع اين ھمکاری بر اساس ھم . را برای کمک نظامی مطرح کرده بودند» دولت وحدت ملی«پيش شرط تشکيل 

ر  دامريکابنابراين، در حال حاضر يک سياست دوگانه توسط حاکميت .  انجام شده استامريکاپيمانی اقليم کردستان با 

  .عراق در جريان است

 به منظور مقابله ئیاي و استرالامريکائیروھای ي نامريکاروھای نظامی يم از خروج رسمی نيبعد از گذشت سه سال و ن

  . با داعش وارد عراق شدند

 برای مشاوره با دولت عراق در خصوص مبارزه با امريکائی ۀژيروھای وين گروه از نيان، نخست.ان.به گزارش سی

 ارتش ۀژيروی وي ن٣٠٠، )امريکاوزارت دفاع (د و پنتاگون يبر اساس اعالم کاخ سف. ن کشور اعزام شده انديه اداعش ب

 وارد بغداد ١٣٩٣ ]اسد[ردادم ٣١ن مجموعه روز شنبه ين گروه از اين راستا اولي به عراق اعزام شده و در ھمامريکا

ن کشور در خصوص مبارزه با ين مشورت دادن به ايھم چن کمک به دولت عراق و ۀروھا به بھانين نياعزام ا. شدند

اس جرج .اس.وي.مابر ھسته ایيز ناو ھواپي گذشته نۀروھا به بغداد در حالی است که در ھفتين نيورود ا. داعش است

  .ج فارس شده استيگر وارد آب ھای خليبوش، به ھمراه دو رزمناو د

ان را برای حفاظت از سفارت خود در بغداد، به عراق يماری از نظاما نيز اعالم کرده که گروه کم شين استراليھم چن

ا بدون اشاره يد جانسون سخنگوی وزارت دفاع استراليويدنی، ديبه گزارش خبرگزاری فرانسه از س. اعزام کرده است

بانی يت پشتيرموأک مي برای تی در سفارت و صرفاً يبات امنيت ترتيان اعزام شده گفت که آنان برای تقويبه شمار نظام

ت کارکنان ي امنۀا ھم دربارير استراليتونی ابوت نخست وز. ه سفارتخانه، به عراق اعزام شدنديدر صورت اقتضای تخل

ا به تحوالت عراق در حالی است که شواھد از يواکنش ھای استرال.  باقی مانده در بغداد ابراز نگرانی کردئیاياسترال

ا که ياسترال. ت دارديست ھای داعش حکايشروی ھای آن در مقابله با تروريشور و پن کيثر سازماندھی ارتش اؤد ميتجد

ش از يروھاين مرحله از خارج کردن ني و در آخر٢٠١١زمانی دو ھزار نظامی خود را به عراق فرستاده بود، در سال 

  .تی خصوصی سپرديرکت امنک شيتی آن را به ير امنيان محافظ سفارت را به کشور بازگرداند و تدابين کشور، نظاميا

ای سالح و مھمات در اختيار نيروھای دولت اقليم کردستان قرار  ، به طور بی سابقه ئی و برخی کشورھای اروپاامريکا

  .  مواضع داعش را بمباران می کنندامريکائی ھای  ھم چنين جنگنده. داده اند

 گفت که امريکائیپيش از اين يک مقام . عراق خبر دادھای   از آغاز ارسال مستقيم سالح به کردامريکا ۀوزارت خارج

  .اين کشور تسليح مستقيم نيروھای اقليم کردستان عراق موسوم به پيشمرگه را شروع کرده است
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ای برای بررسی امکان تسليح نيروھای کرد و عراق برگزار کرد، اما   اروپا، به درخواست فرانسه جلسهۀاتحادي

 اروپا چراغ سبز نشان داد که ۀرسال سالح برای کردھای عراق برسد اما به اعضای اتحادينتوانست به اجماعی برای ا

  .می توانند خارج از اتحاديه و با ھماھنگی با بغداد برای کردھا سالح بفرستند

  از جمله فرانسه و انگليس، ايتاليا و چک، برای کمک به کردھایئیھم چنين به دنبال اعالم آمادگی کشورھای اروپا

لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه نيز از .  نيز آمادگی خود را برای پشتيبانی از کردھا اعالم کرده استالمانعراق، 

  . اروپا درخواست کرد تا اقليم کردستان عراق را مسلح کندۀاتحادي

واھد رسيد تا  به کردستان عراق خالمان، اولين تجھيزات نظامی ١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور١۴ - ٢٠١۴مبر  سپت۵جمعه 

  . کرد قرار بگيرد در اختيار نيروھای پيشمرگه

 ھای نظامی از فرودگاه   کمکۀ گفت که محمولالمان با اعالم اين خبر به خبرگزاری المانيک سخنگوی وزارت دفاع 

 .شھر اليپزيگ به مقصد اربيل در کردستان عراق ارسال شد

 ھای مسيريابی در تاريکی، تجھيزات  وھای دستی و تلسکوپ ھای ضدگلوله، رادي به گزارش اين خبرگزاری جليقه

 مقامات عراق اعالم کرده بودند .کند  ھا ارسال می   برای پيشمرگهالمان برخی از اقالمی است که دولت ، مينئیشناسا

 . شود  نظامی پس از بازرسی در بغداد به اربيل ارسال می ۀکه اين محمول

پوش نيز در اختيار   زره۵انداز و   موشک٢۴٠ ھزار نارنجک دستی، ١٠ر مسلسل،  ھزا۴٠ وعده داده که الماندولت 

مبر به کردستان  سالح در اواخر ماه سپت ۀگويند اولين محمول  می المانمقامات نظامی . نيروھای پيشمرگه قرار دھد

 .عراق فرستاده خواھد شد

 ھای نظامی را به   کمک ۀ، اولين محمولامريکا ۀت متحد، دولت استراليا نيز به درخواست اياالالمانھم زمان با دولت 

 الماند اين خبر به خبرگزاری ئيأ نظامی ارتش استراليا با ت  ژنرال ديويد جانسون، فرمانده.کردستان عراق ارسال کرد

 .گفت که اين کمک دولت استراليا از سوی مقامات کردستان عراق مورد استقبال بسيار قرار گرفته است

م و مانع از آن ما بايد به اين گروه حمله کني«:  سران ناتو گفتجلسۀجان کری در » رويترز«رش خبرگزاری به گزا

  ».تری را به اشغال خود درآوردشويم که نقاط بيش

به .  کشور است١٠شامل » دولت خالفت اسالمی« اصلی ائتالف جديد عليه گروه تروريستی ۀ شود که ھست گفته می

، دانمارک، لھستان، کانادا، استراليا و ترکيه خواسته   ايتاليا ، بريتانيا، فرانسه،المانکری از کشورھای  ھا   ديپلماتۀگفت

 . ھمکاری کنندامريکاکه در مبارزه عليه داعش با 

 و ديگر امريکادر اين اقدامات نظامی بايد حضور زمينی نيروھای ارتش » خط قرمز« گفت امريکا ۀوزير خارج

 .ر خاک عراق باشدکشورھای متحد د

اقدامات وحشيانه و نفرت « خود در ولز جلسۀدر دومين روز ) ناتو(تالنتيک شمالی ارھبران کشورھای عضو پيمان 

 .را محکوم کردند» انگيز دولت اسالمی 

ديگر نيروی نظامی   ٣۵٠ و ديگر نھادھای دولتی بغداد، امريکا امنيت سفارت تأمين گذشته، اوباما برای ۀدر اوايل ھفت

 مقام ۀبه گفت.  تن رسيد٨٢٠ در عراق به امريکا ديپلماتيک -به بغداد اعزام کرد؛ و به اين ترتيب شمار نيروھای امنيتی

 در عراق به يک ھزار و امريکائی تعداد نيروھای امريکا ئی، با ورود سربازان نيروی درياامريکاھای وزارت دفاع 

  . تن خواھد رسيد٢١٣

  

 کردستان عراق
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.  که به سيستم پادشاھی عراق پايان داد، بارزانی نيز به عراق بازگشت١٩۵٨عبدالکريم قاسم در کودتای سال وقتی 

 از بازگشت بارزانی استقبال کرده بود پس از چندی او را در تعارض با حاکميت دولت خود ديد و با ءقاسم که در ابتدا

  .م کردحمله به کردستان، زمينه ھای قيام کردھای عراق را فراھ

دھی کرد و پس از آن له با دولت مرکزی سازمان ارتش قاسم پيشمرگ ھای کرد را برای مقابۀبارزانی پس از حمل

 در توافقی با صدام توانست ١٩٧٠وی در سال .  او با حکومت مرکزی عراق وارد دوران جديدی شدۀمبارز

بعد صدام توافقنامه را زيرپا گذاشت و از ھوا خودمختاری کردستان عراق را از حکومت مرکزی بگيرد اما چھار سال 

دھی مھم ترين قيام کردھای عراق ، بارزانی سازمان١٩٧۴ چدر اين تاريخ يعنی مار. و زمين به کردستان حمله کرد

دھی کرد و با کمک  سازمانامريکااو اين قيام را با حمايت محمدرضا شاه ايران و . عليه حکومت مرکزی را آغاز کرد

اما .  نيز نايل شدئی ارتش عراق مقاومت کرد و به پيروزی ھاۀارتش ايران در مقابل سالح ھای پيشرفتلجستيکی 

در اين معاھده شاه در مقابل توقف حمايت .  الجزاير بين حکومت ھای ايران و عراق اين قيام را به شکست کشاندۀمعاھد

 .کرد بر سر اروند رود با صدام مصالحه ،و کمک خود به کردھای عراق

وی چندی بعد به . پس از اين توافق بارزانی به ھمراه جمع زيادی از يارانش به ايران پناھنده شد و در کرج مقيم گرديد

 . ميالدی درگذشت١٩٧٩ سال چبيماری سرطان خون مبتال شد و سرانجام در ماه مار

دند و پس از مدتی کردستان را  عراق را بمباران کرامريکا ئی، نيروی ھوا١٩٩١پس از فروپاشی شوروی در سال 

  . نوعی خودگرانی برخوردار بوده استاز پرواز ممنوع اعالم نمودند که کردستان از آن تاريخ تاکنون ۀمنطق

ی ھا و بيش ترين کرسی ھای پارلمان را در شھر کرکوک به أ کردھا بيش ترين ر،در آخرين انتخابات پارلمان عراق

 ترين  کرکوک ھم چنان از مھمدر حالی که . ی است که اين منطقه کردنشين استاين خود سند مھم. دست آورده اند

   .آيد  کردستان عراق با دولت مرکزی عراق به شمار می ۀمناطق مورد مناقشه ميان منطق

ھای نفتی است و   کيلومتری شمال بغداد، بزرگ ترين شھر استان کرکوک است که سرشار از چاه ٢۴٠کرکوک در 

 اقليم کردستان، با مشکالت بزرگی دست ۀ کرد که منطقتأکيدالبته بايد . کنند ن ھای مختلف در آن زندگی می مردم با زبا

 کردستان و حامی جھانی آن ھا، نه تنھا مخالف تشکيل يک دولت مستقل کردی ۀحکومت ھای ھمساي. ندبه گريبان ا

اکنون با تحوالت جديد به نظر . د دخالت می کنندھستند، بلکه به عناوين مختلف در امور داخلی و سرنوشت مردم کر

  .می رسد اين مشکالت حادتر شوند

حساسيت حکومت مرکزی عراق نسبت به تحوالت کرکوک، وجود منابع غنی نفتی در اين شھر و مناطق مجاور آن 

نفت عراق در  ۀ ميليارد بشکه ذخير٧٨ درصد از مجموع ٨ دھد که حدود   شناسی نشان می ھای زمين تخمين . است

 ميليارد ٢٠ تا ١٠ شود در صورت اکتشافات آينده، مجموع ذخاير نفتی کرکوک به  استان التميم واقع است و برآورد می

  .بشکه برسد

نشينی ارتش عراق از شھر نفت خيز کرکوک و ديگر شھرھای مورد مناقشه ميان اربيل و بغداد، کردھا  به دنبال عقب 

.  قانون اساسی عراق دانستند١۴٠ ۀست گرفتند و اين امر را در راستای حل اجرای ماد اين مناطق را به دکنترول

 دارد؛ يکی از تأکيد قانون اساسی که بر برگزاری رفراندم در کرکوک و ديگر شھرھای مورد مناقشه ١۴٠ ۀاجرای ماد

اما . ساسی در عراق بوده است و تصويب قانون ا٢٠٠٣ ھای بعد از سال  مھم ترين موارد اختالف ميان کردھا و دولت

مقام ھای کرد از ھمان روزھای نخست پس از خروج ارتش عراق از کرکوک و ديگر مناطق محل اختالف، اعالم 

 است و اين مناطق بار ديگر به وضعيت سابق برنخواھند ١۴٠کردند که وضعيت جديد برای آن ھا به منزله اجرای ماده 

  .گشت
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  ان در عراقسپاه قدس حکومت اسالمی اير

البته سران حکومت . شايعات زيادی در جريان است که ايران سپاه قدس را برای جنگ با داعش به عراق فرستاده است

  . را تکذيب کرده اندمسألهاسالمی، تاکنون اين 

اما جدا از شايعات، حکومت اسالمی پس از سرنگونی حزب بعث در عراق و اشغال اين کشور توسط نيروھای 

  . و غيره، مستقيم و غيرمستقيم و آشکار و نھان در ھمه امور داخلی عراق دخالت داشته و ھنوز ھم داردیامريکائ

به عراق اعزام کرده » داعش«، نوشت که ايران سپاه قدس را برای مقابله با »وال ستريت جورنال «ۀ روزناماخيراً 

  .است نکرده بازگو را مسأله اين از تری بيش جزئيات روزنامه اين. است

، وابسته به سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران با پوشش اين خبر با حسين سالمی، جانشين »تسنيم«اما خبرگزاری 

 .گو کرده است و فرمانده سپاه گفت

 ھای گروه  فعاليت«: د و نه تکذيب کرده و تنھا گفته استئيأحسين سالمی جانشين فرمانده کل سپاه، اين خبر را نه ت

 ». مداخالت استکبار جھانی و ھمراھی متحدانش در منطقه استۀراق، نتيجداعش در ع

اين مداخالت نيز ھمانند سوريه، با مشارکت مردم و «: جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران حکومت اسالمی، ادعا کرد

 ».آمادگی عراق ناکام خواھد ماند

سپاه «: ، افزود»ھر گونه توطئه و تھاجم« مقابله با  بر آمادگی سپاه پاسداران حکومت اسالمی برایتأکيدسالمی با 

پاسداران انقالب اسالمی ھمواره با فرض ھر گونه تھديد و مقابله در سطوح مختلف جھانی، قدرت دفاعی خود را آماده 

يا سپاه پاسداران سياست ھای دفاعی خود را منفعل از گفتمان دشمن طراحی نکرده بلکه ھمواره آماده و مھ. کرده است

 ».برای ھر گونه تھديد است

 از رقص، پايکوبی و اعالم شادی قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس حکومت اسالمی ايران در کنار ئیاما به تازگی ويديو

عراق است و پس از شکست » آمرلی« ترکمن نشين ۀچند شبه نظامی عراقی منتشر شده که گفته می شود متعلق به منطق

  .منطقه گرفته شده استنيروھای داعش در اين 

 سليمان بيک روی داد، ھمکاری ميان پيشمرگه ھای کرد، ارتش عراق و شبه نظاميان ۀآن چه در شھر آمرلی و منطق

  . شان عليه داعش استۀشيعه و ھم چنين نقش مستقيم حکومت اسالمی ايران در کمک به آن ھا در حمل

سازمان (از نيروھای بزرگ ترين گروه ھای شبه نظامی شيعه به گزارش العربيه، شھر آمرلی اکنون مملو شده است 

  .و ھم چنين پيشمرگه ھای کرد) بدر، عصائب اھل حق، گردان ھای حزب هللا و پيروان مقتدی صدر

ھم چنين خبرگزاری ھای فرانسه و رويترز، از وجود شماری از نيروھای ايرانی سخن می گويند که به شبه نظاميان 

عالوه بر آن شماری از گروه ھای شبه نظامی شيعه، در .  نظامی و امنيتی می دھندۀشمرگه مشاورشيعه و نيروھای پي

 .ايران آموزش ديده و از اين کشور کمک مالی و تسليحاتی دريافت می کنند

او که خواسته نامش . گو با خبرگزاری رويترز، به نقش ايران اذعان می کند و يکی از فرماندھان پيشمرگه در گفت

 ».آن ھا به ما اسلحه دادند و در برنامه ريزی نظامی کمک کردند.  می کنندءايرانی ھا نقش ايفا«: اش نشود گفتف

  ادامه دارد

  

  

  


