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 استقرار نظامی اياالت متحده تا اين اندازه: عراق 

 ...در نزديکی مرز ايران
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 کيلومتری شمال ٥٠اياالت متحده به ايجاد پايگاه نظامی تازه ای در کردستان عراق، در فرودگاه نظامی حرير، در 

 . اقدام کرده است کيلومتری مرز ايران٦٠اربيل و در 

 اياالت متحده از اين فرودگاه برای حمله به عراق و سرنگونی ٢٠٠٣الزم به يادآوری است که پيش از اين در سال 

 برای نيروی ھوای عراق در کوران ١٩٧٠فرودگاه نظامی حرير در اواخر سال ھای . رژيم صدام حسين استفاده کرد

  .جنگ ايران و عراق ساخته شد

يک منبع نظامی در .  شان در اين فرودگاه پيدا شده استۀمريکا را می بينيم که دوباره سر و کلای ھوائی و حاال نيرو

مقامات شھرداری حرير به فروشندگان و مالکان شرکت «  اطالع داد که Bus news اربيل به آژانس عراقی باس نيوز 

يد کرده ئاين منبع نظامی تأ. »ترک کنندته فرودگاه را ھائی که در فرودگاه نظامی قديمی فعاليت دارد، بايد ظرف يک ھف

مريکائی می خواھند از فرودگاه حرير به عنوان پايگاه نظامی استفاده کنند زيرا در جای مناسبی واقع ااست که نظاميان 

  .ظر بگيرندجائی ھای اسالم گرايان افراطی دولت اسالمی در عراق و شام را تحت نه شده و از اين نقطه می توانند جاب
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ولی پرسش اين است که پايگاه نظامی در نزديکی مستقيم با مرز ايران آيا اسالم گرايان افراطی را تھديد می کند و يا 

  جمھوری اسالمی را ؟

  : حسن بھشتی پور به اين پرسش پاسخ می گويد Press TVمفسر سياسی کانال انگليسی زبان ايرانی پرس تی وی 

بھانۀ خوبی برای اياالت متحده است تا مواضع سياسی و نظامی از دست رفته ) داعش(المی مبارزه عليه دولت اس« 

.  و ايجاد پايگاه نظامی حرير می تواند در اين راستا به عنوان تھديد مستقيم ايران تلقی شود اش را در خاورميانه بازيابد

ل استثنائی به عنوان مرکز ھمآھنگ سازی به زودی خواھيم دانست که آيا به شکل موقتی عمل خواھد کرد و به شک

مورد استفاده قرار خواھد گرفت، و يا مانند پايگاه نظامی اش در ) داعش(اتحاديه در مبارزه عليه دولت اسالمی 

يدادھا باور من بيشتر به دومين فرضيه در گسترۀ رو. مريکائی تبديل خواھد شداگاه دائمی نيروھای افغانستان به اقامت

  . به پايگاه حرير خواستشان را برای نفوذ در خاورماينه فراموش نمی کنندءمريکائی ھا با اتکاادارم و بايد تأکيد کنم که 

. به مفھوم تحت الفظی کلمه محکوم به شکست است) داعش(در حالت مطلق، فکر می کنم که جنگ عليه دولت اسالمی 

اعالم جنگ کرده اند می بايستی کانال ھای کمک اقتصادی و نظامی آنھا را » المی دولت اس« آنھائی که عليه تروريسم 

تنھا به اين شکل است که می توانند ايدئولوژی مخرب دولت اسالمی . قطع کنند، و به تبليغات مؤثر آنھا ضربه وارد کنند

  »...را ريشه کن سازند

 دوباره کارآئی سياست را در خاورميانه زير عالمت سؤال می مريکائی ھا با ايجاد پايگاه نظامی در جھان اسالم،اولی 

  .برند

دای روزی منتشر حرير در فرمريکا در اگزارشات مرتبط به باز سازی پايگاه نظامی : موضوع شگفت آور اين است

  .شد که نخست وزير عراق حيدر العبادی به ايران رفته بود

 در اين مورد Mouzhir al-Saadiارک، دکتر مظھر السعيدی يکی از کارشناسان عراقی؛ رئيس مرکز تحليلی، مد

  :گفت 

عراق، در وضعيت کنونی که در حال جنگ در خاک خودش می باشد، به پشتيبانی سياسی جامعۀ بين الملل نيازمند « 

ئل بازديد از ايران زمينۀ حل مسا. به ھمين علت، امروز، ما شاھد تغييرات روشنی در سياست خودمان ھستيم. است

کس پنھان  اين موضوع که ايران در عراق نقش مھمی دارد برای ھيچ. مرتبط به مناسبات دو جانبه را فراھم ساخت

و ما پيوندھای عراق و ايران را به شکل استثنائی از ديدگاه کاربرد آن برای تنظيم بھينۀ وضعيت فعلی در عراق . نيست

  ».مورد بررسی قرار می دھيم

  مريکائی ھا به سوی بغداد آيا به مفھوم کنار زدن ھمکاران ايرانی نيست ؟ايش ولی با اين گام به پ

   

   :منبع

 

http://french.ruvr.ru/2014_10_26/LIrak-entre-les-Etats-Unis-et-lIran-0714/ 

Ivan Zakharov   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
 ٢٠١٤مبر نو ١٩

 راديو صدای روسيه  

 
  ٢٠١۴بر واکت ٢۶ 


