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 Political  سياسی

  
 بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ اکتوبر ١٨

 دادن جنگ موصل و چنگ و دندان نشان
  !ھمديگر ھای خاکستری و ناسيوناليستی و مذھبی به گرايشات گرگ

 

ھای خاکستری ترکيه و داعش، از  شيعی عراق تا حکومت فاشيستی و گرگدر بحث آزادسازی موصل از حکومت 

، ...رھبری مسعود بارزانی تا حکومت عربستان و ، از حکومت اقليم کردستان بهامريکاحکومت اسالمی ايران تا 

خود را در دھند تا منافع وحشيانه و بربرمنشانه اقتصادی، سياسی و نظامی  ھمديگر چنگ و دندان نشان می ھمواره به

 سر ئیحال در اين ميان چه بال. ھا حفظ کنند ھا و ويرانه آينده شھر دو ميليون نفری موصل و در ميان کوھی از کشته

تنھا راه . تی نيستھای جانی و تروريسم دولتی و غيردول ھا و گروه مردم اين شھر خواھد آمد مورد بحث اين حکومت

دست گيرند و خودمديريتی   بهًسنجار و روژاوا، سرنوشت خود را مستقيما موصل، اين است که مانند آتی برای مردم

  !ھا را بيش از اين تباه سازند ھای درنده زندگی آن دموکراتيک اعالم کنند و اجازه ندھند اين گرگ

ل  آغاز عمليات آزادسازی موصً، رسما٢٠١٦ اکتوبر ١٧سرانجام حيدر العبادی نخست وزير عراق بامداد روز دوشنبه 

المللی خبرھای   اما با آغاز عمليات نيروھای عراق و ائتالف بين.را اعالم کرد» داعش«از اشغال گروه دولت اسالمی 

  .مناطق غربی گزارش شده است نشينی داعش از منطقه شرق موصل به ضد و نقيضی از عقب

رسمی اين کشور فرمان آغاز عمليات رتبه ارتش عراق، از تلويزيون  حيدر العبادی که با تعدادی از فرماندھان عالی

ساعت انتظار پايان يافت و عمليات آزادسازی موصل «: آزادسازی موصل را اعالم کرد، خطاب به اھالی موصل گفت

 .»دھم که شما را از جنايت و ترور داعش رھا خواھيم کرد شما وعده می آغاز شد، من به

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

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

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

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

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

 ...»کنم می
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آميزترين وضعيت خود از پايان جنگ سرد در قرن گذشته رسيده  بدترين و تنش  و روسيه بهامريکاط روابدر اين ميان 

ترين اين  برجسته. ھای متعددی است که دو کشور در روابط دوجانبه با يکديگر مواجھند دليل آن ھم بحران. است

 را در صورت حمله به مواضع کائیامريھا، بحران سوريه است که در آن روسيه تھديد کرده ھواپيماھای  اختالف

 که از سوی امريکاجمھوری  ادعای دخالت روسيه در انتخابات رياست. نيروھای دولتی سوريه، سرنگون خواھد کرد

، اظھارات امريکائیھای  ای که باعث شد برخی مقام مسأله مطرح شده ھم يکی ديگر از داليل تنش است؛ امريکا

  .اد کنندای عليه دولت روسيه اير خصمانه

، ٢٠١٦ اکتوبر ١٥کنند روز شنبه   که در سوريه از دو طرف متخاصم حمايت میئیھا حکومتھای  چنين ديپلمات ھم

 نمايندگان عربستان، ايران و ترکيه از جمله حاضران . و روسيه پيوستندامريکا مذاکرات صلح در لوزان سوئيس به به

اکنون در کنار نيروھای  نيروھای ايرانی ھم. کنند مخالفين آن حمايت می از امريکاروسيه از حکومت بشار اسد و . بودند

توان گفت که ھمه  طور کلی می  به.کنند مخالفان کمک می جنگند در حالی که عربستان و ترکيه به دولتی سوريه می

اع سوريه است که دف فکر منافع خود ھستند و در اين ميان، اين مردم بی طرفين درگير در جنگ داخلی سوريه، صرف به

  .اند ھا شده تاکنون قربانی منافع و مصالح آن

شھرھای   ساعت بدون توافق در مورد پايان بمباران حلب يا در مورد نحوه کمک رسانی به۵ اخير لوزان، بعد از جلسۀ

 .گوھا موافقت کردند و ھای حاضر با ادامه گفت اما ھمه ديپلمات. تحت محاصره پايان يافت

در جريان بوده ) داعش( گيری موصل از گروه خالفت اسالمی ھا درباره آغاز عمليات پازپس زنی که گمانهھا بود  مدت

، نير داده بود که در شش ماه آينده نبرد آزادسازی اين شھر رقم ٢٠١۵خالد العبيدی، وزير دفاع عراق، در فوريه . است

 را سال پيروزی بر داعش ٢٠١۶ی گوناگون، سال ھا مناسبت وزير عراق، به خواھد خورد و حيدر العبادی، نخست

  .گذاری کرد نام

در اين راستا، . اند طور تلويحی درباره آغاز عمليات يادشده سخن گفته  بهامريکائیھای اخير، نظاميان بلندپايه  در ماه

. مليات خواھند بود آماده عاکتوبر، گفته است نيروھای عراقی در ماه امريکاس ستاد مشترک ئي جوزف دانفورد، رجنرال

ِ وتل، فرمانده فرماندھی مرکزی جنرالاين در حالی است که  گيری موصل را تا اواخر سال  بازپس) کام سنت( امريکاُ

 .داند جاری ميالدی ميسر نمی

 مجمع عمومی سازمان جلسۀجمھور ترکيه، که برای شرکت در ھفتاد و يکمين  سئيان، روختازگی، رجب طيب ارد به

اما . ، آغاز خواھد شد١٣٩٥ مھر ٢٨  -٢٠١٦ اکتوبر ١٩صراحت گفت عمليات مذکور  ويورک رفته بود، بهني ملل به

  .اند  نکردهتأئيددولت بغداد و دولت اقليم کردستان اين خبر را 

دھد که مراحل اوليه عمليات موصل با يک حمله گازانبری توسط   نشان میامريکائیھای  اظھارات برخی از مقام

  .ھای کرد از شمال غربی اين شھر شروع خواھد شد ی نيروی زمينی ارتش عراق از جنوب شرق و پيشمرگھا واحد
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ھای  چنين برقراری ھماھنگی کننده در آن و ھم ھای شرکت واحدريزی، سازماندھی، تجھيز و آموزش  اين حمله که طرح

ھا طول کشيده است، نقطه عطفی در جنگ عليه  اه، دولت بغداد و دولت اقليم کردستان مامريکاآن ميان  سياسی مربوط به

 .شود داعش و بيرون راندن ابن گروه از عراق محسوب می

، در »عمليات عزم باطنی«اش عليه داعش در سوريه و عراق، موسوم به   در چھارچوب عمليات نظامیامريکا

 .ورھای ائتالف داشته استترين نقش را در ميان کش ھای ارتشی، امنيتی و انتظامی مھم واحدسازی  آماده

عھده   مرداد به٣١ برای عمليات عزم باطنی را تا امريکافارلند، که فرمانده نيروھای مشترک  َ شون مکجنرالبه گفته 

 نظامی ١۵٠٠ ھزار نفر از ارتشيان عراقی، ۴ بيش از امريکائی، نظاميان )ِ استيون تانزندجنرالفرمانده جديد ( داشت

 نفر از پرسنل کادر مرزبانی را برای عمليات موصل ٣٠٠ و پوليسھزار پيشمرگ، ھزار  ۶اداره ضد تروريستی، 

 .اند آموزش داده

کم   ھزار نفر به نيروی انتظامی عراق پيوستند و دست۵ کرد که در مدت مأموريت او بيش از تأکيد در ادامه جنرالاين 

 .درآمدند ھزار نفر از رزمندگان طوايف ھم به استخدام دولت بغداد ٢٠

 در سال گذشته برای تضعيف ھر چه بيشتر داعش و ھموار کردن راه برای اجرای عمليات امريکاجدا از آموزش، 

 ھزار کيلومتر مربع از ٢۵ ھزار نوبت پرواز عليه مواضع اين گروه انجام داد و طی اين مدت ۵٠موصل، بيش از 

اش را   درصد اراضی تصرف شده٢٠ و ۵٠ ترتيب در مجموع داعش به. ھای تحت اشغال داعش آزاد شد سرزمين

 .درعراق و سوريه از دست داد

 ۵٠اجرا درآمد و در نتيجه   داعش بهکنترولات و مراکز نفت و گاز تحت تأسيس عليه ئی حمله ھوا٢٠٠در ھمين مدت، 

 و کنترولبه سامانه  ئیھا  آسيبامريکائیھای  افزون بر اين، يگان. درصد درآمد اين گروه از فروش نفت کاھش يافت

 محل نگھداری و انبار پول نقد اين گروه را ھدف قرار ٢۵چنين  فرماندھی داعش و کادر رھبری آن وارد کردند و ھم

 .ھای نقدی آن را نابود کردند ئی از دارادالر ميليون ۵٠٠کم  دادند و دست

نظاميان شيعه در عمليات  ه مشارکت شبه، گفت ک٢٠١٦ اکتوبر ٧ جمعه ،اغلو وزير امور خارجه ترکيه مولود چاووش

 .منطقه نخواھد شد نظاميان گروه داعش باعث بازگشت صلح به آزادسازی شھر موصل عراق از تصرف شبه

اختالف اصلی ميان دو طرف . ھا ميان عراق و ترکيه با نزديک شدن احتمال آغاز عمليات موصل شدت يافته است تنش

اکثر اين نيروھا در پايگاه نظامی بعشيقه حضور دارند و در حال . ال عراق استبر سر حضور نيروھای ترکيه در شم

 .ھای کرد ھستند نظاميان داوطلب سنی و واحدھای از پيشمرگه آموزش شبه

 برگزار کرد، انقرهاش در  ئیھمراه ھمتای اسپانيا اغلو در کنفرانس مشترکی که به گزارش خبرگزاری آناتولی، چاووش به

مشارکت اين نيروھا برای موفقيت عمليات .  که در پايگاه بعشيقه آموزش داديم، از اھالی موصل ھستندئیھانيرو « :گفت

 .»بسيار مھم است

عکس بر مشکالت ه شود، ب نظاميان شيعه در اين عمليات، باعث تحقق صلح در موصل نمی مشارکت شبه«: او افزود

 . که ترکيه آماده پشتيبانی از عمليات استچنين گفت وزير امور خارجه ترکيه، ھم. »افزايد می

العمل عراق در برابر حضور نيروھای نظامی ترکيه در پايگاه بعشيقه  وزير ترکيه، عکس تر بن علی يلدريم نخست پيش

 ترکيب تغييرتوصيف کرده و گفته بود که سربازان ترکيه برای جلوگيری از » نامفھوم«واقع در شمال موصل را 

 .منطقه حضور دارندجمعيتی در اين 
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نظاميان عراقی موسوم به   را مطرح کرد که شبهسؤالالمللی حقوق بشر، در تحليلی که منتشر کرده بود، اين  بان بين ديده

اند، آيا در عمليات موصل شرکت خواھند  نقض حقوق بشری که در عمليات گذشته انجام داده با توجه به» حشد الشعبی«

 .کرد

 .»نظاميان حشد الشعبی ھم از مشارکت در عمليات موصل منع شوند بايد شبه«: زوده استاين سازمان حقوقی اف

رتبه سياسی ترکيه با عراق بر سر خروج نيروھای نظامی  ن عالیمسؤوالبا افزايش تنش و درگيری لفظی سياسی ميان 

طوری  گيری است؛ به ل شکلآن کشور از شمال عراق، بحران جديدی در روابط سياسی ناپايدار ميان دو کشور در حا

ای خود در روزھای اخير،  وزير عراق با ھمتای ترکيه وقوع پيوسته ميان نخست ھای به گيری که با گذشت زمان و جبھه

رود تا بحران جديد در منطقه خاورميانه ايجاد شود که طبيعتا تبعات ناھمگون آن نه تنھا دو کشور عراق و ترکيه، که  می

 .ای را درگير خود خواھد ساخت ای و فرا منطقه  منطقهبسياری از کشورھای

وارد ) ک.ک.پ( طور رسمی بارھا برای سرکوب مواضع نيروھای حزب کارگران کردستان  به،٢٠٠٧ترکيه از سال 

 و درخواست مسعود ٢٠١۴سال  شمال عراق شده و بعد از سقوط شھر موصل و تسلط نيروھای داعش بر اين شھر به

 .نام بعشيقه مستقر شدند ای به  کيلومتری موصل در منطقه٢٠ی نظامی آن کشور در حدود بارزانی، نيروھا

امروز حضور نيروھای نظامی ترکيه در اين پايگاه و افزايش نيروھای موجود در آن موجب ايجاد برخوردھا و  تا به

شمال عراق در شرايط  ه بهدر شرايطی که ورود نظامی ترکي. ھای سياسی ميان ترکيه و عراق شده است گيری موضع

نظر  ھای آنان را از ھفته پيش شاھد ھستيم، اما به جمھوی عراق گرديده و واکنش سئيوزير و ر کنونی موجب خشم نخست

ھای ديگری از جمله مخالفان حکومت مرکزی عراق و کردھای منطقه اقليم کردستان چندان ھم از  رسد که جريان می

چرا که مقامات کردستان بر اين اعتقاد دارند که نيروھای نظامی ترکيه برای . نيستندحضور نيروھای ترکيه ناخرسند 

ھای  گيری شھر سنجار از دست نيروھای داعش وجود آموزش آموزش نيروھای پيشمرگ وارد عراق شده و در باز پس

ھای رزمی در پايگاه  ی و يگانتر و در حدود اوايل بھار، با افزايش نيروھای زرھ پيش. اند نظامی ترکيه مثمر ثمر بوده

آموزشی نظامی بعشيقه توسط دولت ترکيه موج فزاينده تنش ميان مقامات ترکيه و عراق شکل گرفت و در ھمان زمان 

منزله دخالت آشکار  نشينی نيروھای ترکيه از نزديکی موصل، آن را به دولت عراق ھشدار داد که در صورت عدم عقب

 .شورای امنيت شکايت خواھد کرد  پا نھادن حق حاکميت بر تماميت ارضی تلقی کرده و بهبه مسايل داخلی عراق و زير

اش با  دانند، در مصاحبه دست داشتن در دسيسه سقوط موصل می النجيفی، استاندار سابق موصل که برخی او را متھم به

از دولت ترکيه درخواست حمايت  انقره تر در سفرش به وزير عراق خود پيش سی گفته است، العبادی نخست .بی .بی

 .نظامی برای مبارزه با داعش کرده بوده است

عراق و سوريه کرده   سپتامبر سال جاری از مجلس درخواست تمديد مجوز ورود نظامی به٢٠در ھر حال، ترکيه در 

داده ) ٢٠١٧ توبراکتا دوم ( مدت يک سال ديگر بود که با تصويب اين درخواست در روز شنبه ھفته پيش مجوز الزم به

 نيروی نظامی جديد و تعدادی تجھيزات زرھی و ھوابردی را در پايگاه مزبور ۶٠٠شد و دولت ترکيه متعاقب آن، 

 .افزايش داد

اين در . برند سر می باش به  نيروی نظامی در نوار مرزی عراق و ترکيه در حال آماده١٢٠٠در ھمين حال بالغ بر 

ًت عراق برای آزادسازی شھر موصل اعالم آمادگی کرده است و در اين عمليات رسما از افتد که دول شرايطی اتفاق می

  .ميان آمده است عدم حضور نيروھای خارجی بحث به
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 در امريکا نيز در ھمين ھفته از عدم حضور نيروھای متفق امريکاگوی وزارت خارجه  که جان کربی سخن طوری به

 ورزيده و حضور نيروھای ناتو را تأکيددنبال آن دبير کل ناتو نيز بر آن  ته و بهمبارزه با داعش در اين عمليات سخن گف

 .در چنين عملياتی رد کرده است

موصل مال . کسی حق ندارد وارد موصل شود«: ، طی اظھار نظری گفته بود کهاردوخاندر ھمين حال رجب طيب 

ھای عرب، ترکمن و  موصل از دست داعش بايد سنیبعد از آزادسازی . ھاست جا و تل عفر از آن تل عفری اھالی آن

 .»ھم بخورد ما اجازه نخواھيم داد ترکيب جمعيتی موصل به... کرد اسکان بيابند

ھای شمال عراق توجيه کرده و بر  گفتنی است که ترکيه بارھا حضورش در پايگاه بعشيقه را در حمايت از ترکمن

ان عراق با تصويب اکثريت آراء از دولت ترکيه خواسته است که  مھر ماه پارلم١٣. ورزد  میتأکيدحضور آنان 

 .نيروھايش را از خاک عراق خارج سازد

دولت مرکزی عراق برای رعايت حدود در ادبيات سياسی و  وزير ترکيه ضمن ھشدار به لديريم نخستئيعلی  که بن با اين

 و ايران در ميان خواھد گذاشت، اما مولود ريکااماظھار نظرھا گفته است که آزادسازی موصل را با اياالت متحده 

چاووش اوغلو با ادعای اينکه تصميم پارلمان عراق برای بيرون راندن نيروھای ترکيه از پايگاه بعشيقه، نماينده نظرات 

تمام مردم عراق نيست و ترکيه مجبور است در ورای مرزھايش برای امنيت خود دست عمليات نظامی بزند موجب 

اند  زيرا کميسيون سياست خارجی مجلس عراق بر اين عقيده.  که تنش ميان دو کشور بيش از پيش اوج بگيردشده است

 ملت است و بايد در -که پارلمان ھر کشوری نماينده قاطبه مردم آن کشور بوده و ھر تصميمی به منزله تصميم دولت

 .آن گذاشته شود الملل احترام الزم به حقوق بين

شورای  ای اعالم کرده است که درخواست الزم برای شکايت از دولت ترکيه به زارت عراق در بيانيهدر ھمين حال و

امنيت ارائه خواھد شد که در ھمين راستا محمد علی الحکيم نماينده عراق در سازمان ملل درخواست کشور متبوعش را 

 .س دوره ای شورای امنيت تحويل داده استئيويتالی چورکين، ر رسما به

ای از  گر وارد ساخته است، دور تازه عنوان کشور اشغال ترکيه به اين درخواست و اتھامی که پارلمان عراق به با توجه به

رسد در شرايط آمادگی نيروھای مسلح  نظر می ترکيه در شرف وقوع است به- المللی ميان عراق مناسبات مخدوش بين

چه  رابر نيروھای نظامی عراقی در حال گشوده شدن است و چنانعراق برای تسخير موصل، اين بار جبھه ديگری در ب

شورای امنيت جنبه حقوقی ورود نيروھای ترکيه را بررسی نکرده و از راه ديپلماسی موضوع را حل و فصل نکند، اين 

 .جای مبارزه با داعش، با ارتش ترکيه وارد مبارزه خواھد شد بار ارتش عراق به

:  بر عليه داعش که گفته استامريکاگوی نيروھای ائتالفی  ھنگ دوم جان دورين، سخنزيرا بعد از اظھار نظر سر

آنان با مجوز رسمی دولت عراق وارد . شوند نيروھای نظامی ترکيه در عراق در ميان نيروھای ائتالف بر شمرده نمی«

گوی نيروھای حشد  نوزير عراق و سخ ، سخنان نخست».اند و حضورشان غيرقانونی است اراضی اين کشور نشده

 .الشعبی قابل تعمق است

وزير عراق از عدم تمايل کشورش در مجادله با نيروھای نظامی ترکيه سخن به ميان آورده ولی در عين  العبادی نخست

گوی نيروھای حشد الشعبی عراق، طی  حال ترکيه را اشغالگر قلمداد کرده و در چنين شرايطی يوسف کلبی، سخن

 .اعالم کرده است که به جای مبارزه با داعش انگار با نيروھای ترکيه وارد مجادله خواھند شداظھار نظر رسمی 

 کردن عملياتی شبيه سپر فرات در سوريه آغاز ئیتواند جبھه دومی را با اجرا رسد ترکيه در خاک عراق نمی نظر می به

ورت عدم دريافت مجوز حقوقی منطبق با زيرا در صورت عدم تبعيت از خواسته پارلمان و دولت عراق و در ص. کند
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 اقتصادی -الملل از دولت بغداد، وارد منجالب ديگری شبيه سوريه خواھد شد که در شرايط بحران اجتماعی اصول بين

 .و امنيتی ترکيه، اين ريسک بھای سنگينی برای ترکيه خواھد داشت

در عمليات ) حشد الشعبی( خود قی نزديک بهنظاميان شيعه عرا چرا حکومت اسالمی ايران، با عدم مشارکت شبه

ھای قديمی تھران در ايجاد  موافقت کرد؟ و اين موضع با طرح» حکومت اسالمی«آزادسازی موصل از تصرف گروه 

  جاده ارتباطی با دريای مديترانه چه ارتباطی دارد؟

آخرين مراحل نقشه » حشد الشعبی «نظاميان شيعه  گاردين ھفته گذشته، در گزارشی نوشت که شبهئیروزنامه بريتانيا

 .کنند ريزی می مشارکت خود را در عمليات موصل طرح

نظاميان شيعه، نقش مستقيمی در حمله به موصل به منظور آزادسازی آن از  کند که شبه اين گزارش خاطرنشان می

 که ھدف از اين عمليات، مذھب شھر اين اطمينان داده شود ساکنان سنی نخواھند داشت تا به» حکومت اسالمی«تصرف 

 .انگيزه مذھبی نيست

ای که جلوی فرار  گونه نقش ايجاد مانع را از طرف غرب موصل ايفا خواھند کرد به» حشد الشعبی«نظاميان  شبه

 .آخرين پايگاه بزرگ خود يعنی شھر الرقه سوريه، بگيرند را به» حکومت اسالمی«نظاميان  شبه

ترين  ان شيعه با وارد نشدن به شھر موصل، دستشان برای تحقيق يکی از برجستهنظامي گاردين، نوشته است که شبه

 منطقه نفوذی در عراق و سوريه که به دريای مديترانه منتھی تأميناھدافشان باز خواھد بود که عبارت است از، 

 .شود می

ن اکنون بيش از ھر زمان ھای خونين چند سال اخير در سوريه، ايرا چنين جنگ  سال جنگ در عراق و ھم١٢پس از 

ای که شايد شيوه حضور  ھايش را در منطقه تثبيت کند؛ جاده ای زمينی نزديک شده که قدم  جادهتأمين ديگری، به

 . دھدتغييرجمھوری اسالمی را در مناطق عربی 

ھا با جديت  آن«: گويد کند، در اين باره می ھای پنج سال اخير رصد می ، که نقش ايران را در جنگئیيک مقام اروپا

 .»کنند برای محقق کردن اين ھدف تالش می

ھا قادر خواھند بود ھر زمان که بخواھند، نيرو و  ايرانی«:  که خواسته نامش فاش شود، افزوده استمسؤولاين مقام 

 خود يا ھای امنی انجام خواھند داد که مھمات را ميان دريای مديترانه و تھران، انتقال دھند و اين کار را از راه

 .»کنند  میتأمينھا را  نمايندگانشان، امنيت آن

نفوذ عراقی و ساکنان شمال سوريه، نشان از آن دارد که اين جاده زمينی،  ای، افراد ذی ن منطقهمسؤوالوگوھا با  گفت

ه شمال گذرد، ب اين جاده پيچيده است، از بخش عربی عراق می. گيری است  در حال شکل،٢٠١۴شکلی آھسته از سال  به

  .رسد شمال شرق سوريه می رود و با عبور از شمال حلب که در آن ايران اکنون نيرو مستقر کرده، به سوريه می

زيرا بخش ) ک . ک .پ( ترکيه مخالف اين طرح ايران است؛ بيشتر به دليل رابطه ايران با حزب کارگران کردستان

 .بزرگی از طرح ايران، با مناطق کرد سوريه مرتبط است

ھای خارجی ايران و سپاه  ن بلندپايه دولتی و امنيتی از تھران، بغداد و دمشق که تابع سياستمسؤوالنوشته گاردين،  به

اتی جمعيتی در تغييراين طرح شامل . قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسدران ھستند، جزئيات اين طرح را وضع کردند

اجرای اين . عراق ھستيم و در شمال سوريه ھم روی خواھد دادبعضی از مناطق است که شاھد روی دادن آن در مرکز 

  . ندارندئیھا، با اصل طرح آشنا ای بزرگ از متحدان تکيه دارد که بسياری از آن حمايت مجموعه طرح به شدت به
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ده  سال گذشته استفا١٢عراق طی  شود که ايران از آن برای ارسال نيرو و اسلحه به جاده از مناطق عبوری آغاز می

 در عراق با امريکائیاين ھمان راھی است که سپاه قدس از آن برای راه اندازی جنگ خيابانی عليه نيروھای . کرد

  .کنند نقش ايفا می» حکومت اسالمی«کار برد و ھمين متحدان ھستند که اکنون در جنگ با  استفاده از متحدانش به

که از سوی جمھوری اسالمی ايران » هللا عراق حزب«و » قعصائب اھل الح«ھای  گويند گروه  میامريکائین مسؤوال

ھا از زمان خروج نيروھای  اين گروه.  در عراق ھستندامريکا درصد از تلفات ٢۵ حدود مسؤولشوند،  حمايت می

 .اند  از عراق، پرنفوذتر ھم شدهامريکائی

عراق برای جنگ با گروه   بهکائیامريھای نوين اين است که پس از بازگشت نيروھای  از تناقضات جالب در جنگ

 .، انجام دادندامريکا ئینظامی شيعه گاھی عمليات خود را با پشتيبانی ھوا ھای شبه ، ھمين گروه»حکومت اسالمی«

ترکيب جمعيتی . کند  کيلومتری شمال بغداد عبور می۶٠جاده مد نظر ايران، از بعقوبه، مرکز استان ديالی واقع در 

. ھای داخلی اخير عراق بود اين شھر يکی از مناطق تنش اصلی در جنگ. سنی است- پيش، شيعیبعقوبه از صدھا سال 

شمال غرب عراق، يعنی مناطقی  کنند، به  میتأمينآن را ) حشد الشعبی( نظاميان شيعه ای که شبه جاده سپس از راه جاده

 .رود بود، می» حکومت اسالمی«ھای گذشته در تصرف  که در ماه

 کنترول  سپتامبر گذشته به٢٢اين شھر . الدين، يکی از مناطق مھم در اين طرح است در استان صالحشھرک شرقاط 

 .نظاميان حشد الشعبی در آمد نيروھای عراقی و شبه

نظاميان شيعه اکنون در شھرک شرقاط حضور دارند و خود را برای حرکت به غرب موصل آماده  شمار زيادی از شبه

ميان اين منطقه و سنجار، شھرک تلعفر . کيلومتری جنوب شرق سنجار قرار دارد ٨٠در حدود ای که  کنند؛ منطقه می

ھا، سنيان  است و در گذشته، وطنی تاريخی برای ترکمن» حکومت اسالمی«چنان در تصرف  واقع است، شھرکی که ھم

 .و شيعيان بود

 .سنجار، برای طرح بسيار مھم استگويد که منطقه ميان تلعفر و  يک مقام اطالعاتی بلندپايه عراقی می

، اکثر »حکومت اسالمی«نظاميان   با حمله شبه،٢٠١۴آيد که سال  ھا به شمار می گاه تاريخی ايزدی سنجار، سکونت

را از شھر بيرون » حکومت اسالمی«نظاميان   شبه،٢٠١۵نيروھای کرد نوامبر . ھا يا کشته شدند يا فرار کردند آن

که در سوريه حضور داشتند، به سنجار منتقل ) ک.ک.پ( نظاميان حزب کارگران کردستان بهاز آن ھنگام ش. راندند

 .شدند

حشد «واحدھای  نظاميان حزب کارگران کردستان، حقوق پرداخت کرده و آن را به نوشته گاردين، دولت عراق به شبه به

 فالح فياض مشاور امنيت ملی دولت گويند که نی اطالعاتی از عراق و غرب میمسؤوال. پيوند داده است» الشعبی

 .عراق، با اين اقدام موافقت کرده است

سوريه،  گذرگاه ربيعه منتھی به عبدالرحيم الشمری، يکی از رھبران قبايل معروف عراق است که در مناطق نزديک به

 . نزديک استنظام بشار اسد در دمشق شود و به نظاميان شيعه حمايت می او از سوی شبه. بسيار با نفوذ است

: دھد او ادامه می. »باور ندارم که ايران تاثير بزرگی در منطقه ما داشته باشد«: گويد روزنامه آبزرور می الشمری، به

ئولوژيکی حزب کارگران کردستان،  ما کمک تسليحاتی کند، اما از لحاط ايده ھيچ نيروی بزرگی وجود ندارد که به«

 .»د و مشکلی در حضورشان نيستکن کردھای اين منطقه رسيدگی می به

اين مناطق در . رود عفرين می جاده مورد نظر، پس از گذرگاه ربيعه، از شھرھای قامشلی و کوبانی عبور کرده و به

ھای متقاوتی  پيمانی در طول جنگ واحدھای حمايت از خلق کرد، ھم. ُ واحدھای حمايت از خلق کرد ھستندکنترول

 .متحد بودند و گاھی در کنار نظام سوريه ايستادند» حکومت اسالمی« عليه امريکاده گاھی با اياالت متح. داشتند
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ايران معتقد است که واحدھای مرتبط با خود را در مناطقی مستقر کرده که الزم است، اما «: گويد  میئیيک مقام اروپا

  .»ھا را به طور دقيقی ارزيابی کرده باشد مطئن نيستيم حجم حضور و قدرت ترک

در اطراف موصل ھم . رکيه از چندی پيش مداخله خود را در شمال سوريه آغاز کرده و چه بسا آن را توسعه دھدت

 .است»  ترکيب جمعيتی منطقهتغييرجلوگيری از «گويد اقدامش برای  حضور دارد و می

 ھزار ۶حدود .  کرده استترين توان خود را در حلب متمرکز در ميان تمام مناطق از تھران تا ساحل سوريه، ايران بيش

ھا عراقی ھستند، در اطراف حلب حضور دارند و خود را برای عمليات  نظاميان حمايت شده از ايران که اکثر آن شبه

 .کنند  کامل شھر آماده میکنترول

ر ھای مقدم جنگ در سوريه و عراق، يا مشارکتش د  که حضور قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس را در جبھهئیھا آن

 .گذاری را در سوريه کرده است ترين سرمايه گويند که او بيش اند، می گيری کرده جلسات در دمشق و بغداد را پی

در ديداری که با سليمانی «: روزنامه آبزرور گفته بود  به،٢٠١۴مدار درگذشته عراقی، سال  احمد الچلبی، سياست

ھر «: نقل از سليمانی افزود ، او به»ان را از دست خواھيم دادمن گفت که اگر سوريه را از دست بدھيم، تھر داشتم، به

 .»فرصت تبديل خواھيم کرد آشوبی را به

اين جاده از نزديکی دو روستا در شمال سوريه . اين جاده خواھد بود  حلب، ايستگاه مھمی در مسير شکل دادن بهکنترول

 .نشين بودند صورت تاريخی، شيعه گذرد که به می

سمت حومه حمص، چھارمين شھر  نی عراقی، گفته که جاده مورد نظر تھران، بهمسؤوال بلندپايه و ولمسؤيک مقام 

ای که در يک سال  کند؛ منطقه ھای سوريه عبور می رود و از پايگاه علوی شمال می رود؛ سپس به بزرگ سوريه پيش می

ن جاده که ايران برای ايجاد آن بسيار تالش اي.  کرده استتأمين روسيه برای اسد ئیگذشته، امنيت آن را نيروی ھوا

 نيروھای نظام سوريه خارج کنترولاين بندر در طول جنگ از . ابدئيکرده و ھزينه داده است، در بندر الذقيه پايان م

 .نشد

ھای ارتش عراق، حشد  اند، از جمله يگان در حال حاضر طيفی از نيروھای ناھمگون در گراگرد موصل مستقر شده

ھای  و يگان) شبه نظاميان سنی(ھای کرد، پيکارجويان طوايف سنی، حشد وطنی  ، پيشمرگ)بسيج مردمی( الشعبی

 .امريکاعمليات ويژه 

 قياره ئیمنظور آمادگی برای اجرای عمليات آزادسازی موصل، يک پايگاه لجستيکی در پايگاه ھوا ھا، به بر پايه گزارش

ھای  ری جنوب موصل قرار دارد و در نيمه تيرماه سال جاری به وسيله يگان کيلومت۶٠ايجاد شده است، پايگاھی که در 

اين پايگاه که آمادگی پذيرش ھواپيماھای ترابری را دارد، نيازھای تدارکاتی نيروھای . عراقی از داعش پس گرفته شد

 . خواھد کردتأمينکننده در خط اول جبھه را مانند سالح، مھمات، سوخت و خواربار  شرکت

اجرای عمليات   از پايگاه قياره بهامريکائی مشاور نظامی ۵۶٠، »ه مطالعات خاور نزديک واشينگتنمؤسس«گزارش  به

اند، از پيشروی   و فرانسه که در آن ناحيه استقرار يافتهامريکادر ضمن توپخانه دوربرد . آزادسازی کمک خواھند کرد

 .واھند کردکننده در مراحل اوليه عمليات حمايت خ ھای شرکت يگان

ھر تيپ (  تيپ ويژه عراق١١ھای ارتش عراق است و  گويد، محل تجمع يگان گونه که گزارش يادشده می پايگاه قياره، آن

ِ و طوايف عمدتا سنی که پوليسعالوه بر اين، پنج يگان متشکل از . اند آماده عمليات تھاجمی)  ھزار نفر٢استعداد  به

 .اند ، آماده اجرای عملياترسد  ھزار نفر می۶ھا به  شمار آن
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 متشکل از پوليسکه چند يگان  ھای کرد، از طرف شمال غرب موصل وارد ميدان خواھند شد در حالی پيشمرگ

اند، در شمال شرق موصل به محاصره  دھی شده  و ايزدی که از سوی کردھا سازمانئی مانند مسيحی، کاکائیھا اقليت

 .شھر کمک خواھند کرد

خاطر   که صورت گرفته است، اين نيرو بهئیحل بعدی وارد عمل خواھد و بر پايه قراردادھاحشد شعبی در مرا

 ھزار نفر از دو ميليون جمعيت پيشين آن کماکان در شھر ٧٠٠ای ساکنان سنی موصل که حدود  ھای فرقه حساسيت

 .ھای خيابانی و شھری و عمليات پاکسازی نخواھد شد سکونت دارند، وارد جنگ

 ھزار نفر گزارش شده است، عربستان و ترکيه خواھان شرکت اين نيرو در ۶ط با حشد وطنی که استعداد آن تا در ارتبا

 .ورزد اند ولی دولت بغداد با آن مخالفت می عمليات موصل

 نفر ۴۵٠٠ تا ٣٠٠٠شود که استعداد آن بين  آمار دقيقی از شمار نيروھای داعش در دست نيست ولی تخمين زده می

 .باشد

يکی از . ای در سطوح مختلف مواجه خواھند شد ھای عمده کننده در عمليات آزادسازی موصل با چالش نيروھای شرکت

حال در  کننده در اين عمليات است که تا به ھا ھماھنگی ميان نيروھای نظامی و شبه نظامی شرکت ترين چالش مھم

 .اند عملياتی تحت فرماندھی واحد شرکت نداشته

گرا و در مواردی نيروھای مخالف ھم و يا رقيب بايد در طول يک خط   حمله، ائتالفی از نيروھای ناھمبعد از آغاز

با توجه به . شھر موصل ھموار کنند ھا کيلومتر با داعش مقابله کنند تا راه را برای رسيدن به جبھه به طول ده

 از جمله رمادی و تکريت، اين نيروھا در ابتدا با ھای نيروھای عراقی به ديگر شھرھا کار رفته در حمله ھای به تاکتيک

 .ھای ارتباطی آن را با ديگر شھرھا و مناطق قطع خواھند کرد محاصره موصل راه

ھای   شھريور و ديگر حمله٣٠شنبه   در روز سهامريکائیَ داعش با گاز خردل عليه نيروھای ئیبا نگرش به حمله شيميا

ھای کرد، اين نگرانی وجود دارد که داعش در عمليات پيش رو بار ديگر از  مشابه پيشين اين گروه عليه پيشمرگ

 . عليه نيروھای ائتالف استفاده کندئیھای شيميا سالح

افزار  ای را در نزديکی موصل که بر پايه اطالعات بدست آمده محل توليد جنگ  کارخانهامريکائیاخيرا ھواپيماھای 

 استفاده شده از سوی داعش ضايعات محدودی را در مقايسه ئیھای شيميا ھمه سالح با اين.  بود، بمباران کردندئیشيميا

 .جای گذاشته است ھای موجود در زرادخانه اين گروه به با ديگر سالح

نيروھای کرد که نقش مھمی را در اين عمليات خواھند داشت تحت فرماندھی دولت اقليم کردستان خواھند بود نه دولت 

ھا پس از آزادسازی موصل به   آنکنترولرسد که بغداد و دولت اقليم کردستان بر سر اراضی تحت  مینظر  به. العبادی

فشارند و دولت بغداد نيز ادعای متقابلی   برخی از مناطق پای میکنترولکردھا بر سر . اند يک تفاھم اوليه دست يافته

 .دارد

ھا از سوی ايران حمايت  ه، که شمار زيادی از آن گرو۵٠نقش نيروھای شبه نظامی مانند حشد شعبی، متشکل از 

ھادی العامری، رھبر حشد شعبی و دبير کل سازمان . شوند در ظاھر مشخص شده است و در واقع نقش ثانويه دارند می

رغم نظر برخی از مخالفان، در نبرد آزادسازی موصل شرکت خواھند کرد  ھای حشد شعبی به نيرو«: بدر، گفته است

ھای امنيتی و رسمی مرتبط با نخست وزير عراق ھستند و مشارکت فعال در آزادسازی موصل حق  ا نيروھ زيرا آن

 .»ھاست آن
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ھای قدرتمند و بانفوذ اين نيرو مستقل عمل   حيدر العبادی است ولی شماری از گروهکنترولحشد شعبی در ظاھر تحت 

مداران سنی عراق مخالف ورود حشد  که اکثر سياست ديگر اين. شنوی دارند کنند و يا از جمھوری اسالمی حرف می

 .اند شعبی به موصل

اين نيرو که با نظر دولت بغداد و ھمکاری و حمايت نزديک سپاه پاسداران و نيروی قدس برای مبارزه با داعش تشکيل 

ر، حضور و نفوذ ترين گروه نيابتی و نزديک به ايران يعنی سازمان بد  ھزار شبه نظامی دارد و مھم١٠٠شده است، 

 ھزار شبه ٨٠ھا، سپاه پاسداران از  بر پايه برخی از گزارش.ھای انتظامی و نظامی عراق دارد ای در سازمان گسترده

 .کند نظامی حشد شعبی به درجات مختلف حمايت می

د و حمايت ھای کر ھای ارتش عراق، پيشمرگ يگان. تواند بر داعش فايق شود  نمیئیبا اين ھمه، حشد شعبی به تنھا

 .آميز عمليات موصل الزم است  نيز برای اجرای موفقيتامريکا ئیھوا

. گيری موصل به مثابه پايان داعش نيست و مبارزه با آن به درجات مختلف ادامه خواھد يافت  دارد که بازپستأکيدجای 

ھای مشابه  کارکرد ديگر گروهگونه که تجربه و  اين گروه بعد از سقوط حکومت اسالمی به احتمال بسيار زياد، ھمان

 .گذاری، و با حمله و گريز به مبارزه خود ادامه خواھد داد گرا مانند القاعده نشان داد، با عمليات تروريستی، بمب افراط

ھای کرد، حشد وطنی و  عمليات آزادسازی موصل حساس است و تالش دارد که با تقويت پيشمرگ ترکيه نسبت به

اش  زنی خود را برای طراحی آينده موصل با توجه به منافع سياسی و راھبردی نفوذ و چانهھای عراق زمينه  ترکمن

  .ھموار کند

 با بغداد، حضور نظاميان ترکيه در شمال عراق است که بعد از تسلط داعش بر شھر انقرهيکی از اختالفات جدی 

 .کند دولت اقليم کردستان برخالف دولت بغداد از اين حضور استقبال می.  ادامه داشته است٢٠١۴موصل در سال 

ھا در پادگان زليکان در   نفر آن۵٠٠ ھزار نفر از نظاميان ترکيه در شمال عراق حضور دارند که قريب به ٢نزديک به 

 ھزار نفر تخمين زده شده ۶استعداد آن اند که  آموزش حشد وطنی مشغول  کيلومتری شمال شرق موصل به١٨بعشيقه در 

 .است

. شود تحت فرماندھی اثيل نجيفی، استاندار پيشين نينوا، قرار دارد بخش سنی خوانده می حشد وطنی که ارتش آزادی

به . اند ھا آموزش داده ھای مختلف آن ھای کرد را در پايگاه  نفر از پيشمرگ٢٧٠٠حال  اضافه بر اين، نظاميان ترک تا به

 .سال ديگر تمديد کرده است مدت يک اش در عراق را به ازگی پارلمان ترکيه حضور نظاميانت

 خواسته است که نيروھای خود را از خاک عراق خارج کند و به تازگی انقرهدر اين راستا، حيدر العبادی چند بار از 

وزير  يرآميزی خطاب به نخستاين اعتراض، با لحن تحق ، رئيس جمھوری ترکيه، در واکنش بهاردوخانرجب طيب 

 .»بھتر است موقعيت خودت را بفھمی«: عراق گفت

اند که  حيدر العبادی با شرکت حشد وطنی در عمليات آزادسازی موصل مخالف است و رھبران حشد وطنی نيز گفته

موصل و ھای کرد ھم ورود حشد شعبی به  پيشمرگ. گيری موصل از داعش شرکت نمايد حشد شعبی نبايد در بازپس

 .اند مبارزه آن با داعش را منع کرده

اين شھر در . کاکا در شھر سنجار نزديک مرز سوريه بگذارد ھای پ ترکيه خواھان آن است که نقطه پايانی بر فعاليت

ھای مالی و نظامی به  دولت ترکيه نگران آن است که بخشی از کمک.  کيلومتری غرب موصل قرار دارد١٢۶

ھای ترک  که برخی از مقام انتقال پيدا کند، گو اين) ک.ک .پ( حزب کارگران کردستان ز سوی بغداد بهنظاميان شيعه ا شبه

 .ک ھم تمايل دارد که در عمليات آزادسازی موصل شرکت نمايد.ک. پ. اند ميان آورده از اجرای اين کار سخن به
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اين شھر  ھا به کند و خواھان برگشت آن می کيلومتری غرب موصل حمايت ٧٧ھای شھر تلعفر واقع در  ترکيه از ترکمن

ھا اکثريت جمعيت شھر مذکور را تشکيل  ترکمن. ھای خود رانده شدند است که با اشغال موصل از سوی داعش از خانه

ھا و کردھا سومين قوميت عراق محسوب  ھا بعد از عرب در مجموع ترکمن. اند ھا شيعه  درصد آن٢۵دھند و بيش از  می

 .شوند می

 آماده امريکاعش که خود را برای جنگی طوالنی مدت و سخت برای مقابله با نيروھای عراقی پشتيبانی شده از دا

  .کند گيری شھر موصل را آغاز کنند، گرداگرد اين شھر خندق حفر می کند که قرار است عمليات باز پس می

تصرف اين  نظاميان داعش، به له ناگھانی شبه در حم٢٠١۴رسد، سال  اين شھر که شمار ساکنان آن به دو ميليون تن می

 .گروه در آمد

برخی از نيروھايش که از کشورھای حاشيه خليج . را اعالم کرد» دولت خالفت «ئیدر ماه رمضان امسال، داعش برپا

ويتی خود ھا و اوراق ھ ھای شھر آمده و گذرنامه ميدان داعش پيوسته بودند، پس از اين ماجرا به فارس و آسيای ميانه به

  .را پاره کرده و آتش زدند

که پس از جنگ جھانی ( »سايکس پيکو«اعالم کردند که مرزھای » طواغيت«اين نيروھا با اعالم برائت از کشورھای 

شناسند و بر بيعت خود  رسميت نمی را به)  کردتعييناول، مرزھای کشورھای عربی ايجاد شده از فروپاشی عثمانی را 

گزارش خبرگزاری رويترز، ساکنان   به.کنند  میتأکيد» ابوبکر البغدادی « م عواد البدری معروف بهابراھي» خليفه«با 

ھا را برای جلوگيری از  ای از تونل بندند و شبکه طور کامل می ھا را به نظاميان داعش، برخی محله گويند که شبه می

  .کنند پيشروی نيروھای دولتی، حفر می

دھد  فر خندقی با عرض دو متر را آغاز کرده و مخازنی از نفت در نزديکی آن قرار میگروه داعش در ماه جاری، ح

تا با ايجاد رودی از آتش، ھم جلوی پيشروی نيروھای عراقی را بگيرد و ھم مانعی در برابر ديد ھواپيماھای جاسوسی 

  .ايجاد کند

  

ت از برخی مناطقی که تصرف کرده بودند، از نظاميان داعش مقاومت سرسختی را برای محافظ در دو سال گذشته، شبه

 درباره چگونگی مقاومت ئیھا ای که بحث مسألهاند، اما در برخی از مناطق، مقاومت چندانی نکردند؛  خود نشان داده

 .موصل به وجود آورده است ھا در برابر حمله به آن

رو، احتماال جنگ  محافظت کنند و از اينھا قصد دارند از شھر  دھد که آن ھای اخير گروه داعش نشان می فعاليت

 .شدن شمار زيادی از غير نظاميان بيانجامد تواند به کشته موصل، جنگی طوالنی مدت و خونين خواھد بود و می

ھا و  ھای نفت، تونل خندق « :ارتش عراق، گفته است گوی سازمان مبارزه با تروريسم وابسته به صبالح النعمانی سخن

 .»داعش را از شکست نجات نخواھد داد اما جنگ را دشوارتر خواھد کردحمالت انتحاری، 
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 .»ما مطمئن ھستيم که داعش برای ماندن در موصل، تا آخرين سرباز خود خواھد جنگيد«: او افزود

رسد که  نظر می به. چنين سوريه بروند سمت صحرا و ھم نظاميان بتوانند به اين تونل يک گذرگاه از غرب دارد تا شبه

 . ديگر گردھم آورندئیخواھند در صورتی که تصميم بگيرند شھر را تسليم کنند، نيروھای خود را در جا ھا می آن

ھای مرکز  نظاميان، برخی از محله دھد که شبه اند، نشان می ھا، تصاويری که ساکنان شھر برداشته عالوه بر خندق

 .ھای اصلی شھر قرار دارند ارھا، در جادهبرخی از اين ديو. اند موصل را با ديوارھای سيمانی بسته

کنند تا ھواپيماھا نتوانند در  نظاميان از ديوارھا استفاده می گويد شبه محمد عدنان الطائی از افسران ارتش عراق می

 کيلومتری ۶٠ قياره واقع در ئیتر از ھمين روش پيش از فرارشان از پايگاه ھوا ھا پيش آن. فرودگاه موصل بنشينند

 . موصل استفاده کرده بودندجنوب

دست گرفت زندگى مردم اين شھر   موصل را بهکنترولکار اسالمی داعش  ، گروه تروريستی و تبه٢٠١٤وقتى تابستان 

ن ئيھايشان را کوتاه کنند و مجبورند پا مردھا حق ندارند ريش. تر از گذشه شد مراتب سخت  داعش بهکنترولتحت 

عالوه بر . ھايشان را بپوشانند ھا مجبورند نقاب بپوشند و دست زن.  سيگار کشيدن ندارندحق. تر کنند شلوارھا را کوتاه

  .اين استفاده از اينترنت و تلفن در خانه ممنوع است

ھاى  بشقاب. اى ضد مسلمانان ھستند ھاى ماھواره تر شبکه گويند بيش دھند مردم تلويزيون نگاه کنند و مى ھا اجازه نمى آن

بايد جريمه مالى ھم . شود خورد و روانه زندان مى شکنى کند شالق مى ھر کس که قانون. اند  جمع کردهماھواره را ھم

 .کند ھا را اعدام مى ھای شھر انسان  داعش، حتی در ميدان.پرداخت کند

 ات و مراکز نظامی ومؤسسھا و  ھا و ھتل حتی ديوار خانه. شود ھای سياه داعش در ھر گوشه شھر ديده می پرچم

  . اند رنگ پرچم داعش سياه شده ھا ھم به ماشين

ھا را ضبط کرده و  قليان. بر اساس گزارشات داعش پس از تسخير موصل، اعالم کرده کسی حق ندارد سيگار بکشد

  .ھر کس که مرتکب اين گناه شود ھشدار داده است  که محل کشيدن قليان بود را بسته و بهئیھا خانه قھوه

ھای  ھای فيلم و بازی و مغازه دی سی. دھد ھای کامپيوتری را نمی  بازی دومينو و فروش بازیدولت اسالمی، اجازه

  .نت ھم ممنوع و تعطيل شده است کافی

داعش از پزشکان مرد متخصص زنان خواسته کارشان را تعطيل کنند و ھمين موجب شده که ازدحام شديدی جلوی 

  .اندازه کافی نيست پزشکان زن بهچرا که تعداد . ھای پزشکان زن ايجاد شود مطب

زنان مربوط است  مردان حق ندارند چيزی که به«: ھای زنانه داده و در آن ذکر کرده فروشندگان لباس ای به داعش برگه

  )چه لباس و چه لوازم آرايش( .بفروشند

ھای زنانه را ھم تعطيل  شگاهداعش ھمه آراي. اند ھم ممنوع است شکل بدن زنان توليد شده  که بهئیھا استفاده از مانکن

  .کرده؛ تراشيدن ريش را ھم برای مردان ممنوع اعالم نموده است

دولت «ھا، تفکرات و عقايد  در اين کتابچه. کند ھای رايگان بين مردم توزيع می داعش برای نشر تفکراتش کتابچه

ھا و مراکز  ه در مدارس و خانه کئیھا رانی گذشته از اين روش، داعش از دروس و سخن. درج شده است» اسالمی

  .برد گيرد ھم سود می انجام می» ارشادی«

مسجد  شان را تعطيل کنند و برای خواندن نماز به فروشندگان دستور داده است در ساعات نماز محل کسب داعش به

شود و   مالی میخورد، يا جريمه يا شالق می: شود مسجد نرود مجازات می ھر کس ھم بدون عذر، برای نماز به. بروند

  .بندند اش را می يا مغازه
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 پوليس. نيروھای شبه رسمی ھم ھستند.  و رانندگی اسالمیئی راھنماپوليس و پوليسدر موصل، داعش ارتش دارد و 

اکثر نيروھای اين . گردند ھا و بازارھا می سالح کمری ھستند که در خيابان ھا، مردان مسلح به اما آن. اقتصادی ھم ھست

ھا اساسا افرادی ھستند که مثل  اين. اند اند و اھالی روستاھا و مناطق حاشيه شھر موصل تازه جذب داعش شدهديوان 

 که ئیھا شان کرد و ترکمان و عرب و خارجی و حتی برخی ايزدی در بين. کنند ارتش عراق با خشونت برخورد می

  .کنند تن می ھايشان ھم لباس افغانی به رخیپوشند و ب لباس نظامی می. اند، ھم وجود دارد اعالم اسالم کرده

داعش مدام .  ھستند ھا تعطيل ولی دانشگاه. دانشگاھی ادامه دارد کار مدارس داخل شھر و نواحی تابعه آن تا مقطع پيش

  . دھد و اوضاع ھنوز ثبات ندارد  میتغييرھای تدريس را  روش

دائما از طريق مساجد . ھا وجود دارد ھای ثابت ھم در خيابان دھد ولی برخی پاسگاه  میتغييرداعش دائما مقرھايش را 

اھالی اجازه داده  به. اند کم يک مرد و يک زن را سنگسار کرده شود دست گفته می.  کنند جھاد تشويق می مردم را به

  . شود از شھر بيرون بروند و اين کار االن ممنوع است می

  

رسد  نظر می قامات عراقی برای بازپس گيری شھر موصل، اين کار بهھای مکرر م با وجود وعدهدر چنين شرايطی، 

، دولت عراق بارھا اعالم کرد که ٢٠١٤بعد از سقوط موصل در سال .  دشوار و پيچيده و در عين حال طوالنی است

نسجمی عنوان شھر دوم عراق است اما تاکنون ھيچ عمليات م گيری اين شھر به ريزی عمليات برای بازپس در حال طرح

  .برای عقب راندن داعش از اين شھر صورت نگرفته است

ھا که  امريکائی. ھا است امريکائیبرای آزادسازی موصل، آن چيزی که در حال حاضر قابل توجه است، نقش و دخالت 

 که دانند  میئیھنگام تصرف موصل توسط داعش، ھيچ اقدام جدی عليه آن انجام نداده بودند اکنون خود را تنھا نيرو

سفر اخير وزير دفاع اياالت متحده ھم در راستای کمک برای . قادر است عمليات آزادسازی موصل را ھدايت کند

 آپاچی را برای کمک ٨ نيروی نظامی و ٢٠٠ھا اعالم کردند  امريکائیآزادسازی موصل اعالم شده است و 

  .موصل بفرستند  نيروی ديگر برای حمله به٦٠٠د ان به تازگی ھم اعالم کرده. کار خواھند گرفت آزادسازی موصل به به

سادگی اين شھر  گيری موصل، سخت و طوالنی خواھد بود و ھيچ کس انتظار ندارد در رقابت با داعش به قطعا بازپس

ارتش عراق، تضعيف شده و نيروھای متعددی شامل نيروھای شيعه، سنی و کرد در عراق در حال نبرد . تصرف شود

اند نيروی واحدی برای مبارزه با داعش  ھا تضادھای زيادی با يکديگر دارند و تاکنون نتوانسته  که آندر حالی. ھستند

  .وجود آورند در موصل به

اين حمالت برای کند «: خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت ه مطالعات جنگ در واشنگتن بهمؤسسگر  پاتريک مارتين، تحليل

رسد ارتش عراق بايد محاسبات خود برای  نظر می گيرد و به وصل انجام میسازی برای آزادسازی م کردن فرايند آماده

  .» دھدتغييرگيری موصل را  بازپس
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سمت نينوا ھستند و بسياری نيز در حال پيوستن  ھزاران نفر از نيروھای عراقی، از اواسط فوريه در حال حرکت به

مقر   کيلومتری جنوب شرقی موصل وارد شدند که به٥٠اردوگاه مخمور در  برخی از اين نيروھا به. ھا ھستند آن به

  .فرماندھی عمليات نظامی نينوا تبديل شده است

الدين ترتيب  نيروھای امنيتی عراق، چندی پيش يک تھاجمی عليه داعش در صحرای الجزيره در غرب استان صالح

يک افسر نظامی عراقی گفته . ردنددادند و مسيرھای تدارکاتی و ارتباطی داعش بين استان انبار و موصل را قطع ک

  .»اين اولين قدم برای آزادسازی موصل بوده است «: است

گذاری در مناطق  ھای انتحاری و بمب عمليات با اين حال داعش برای اختالل در تحرکات نيروھای عراقی شروع به

کشته  در بغداد، که منجر بهگذاری در يک بازار در شھر ص گذاری در شھر حله و بمب بمب. مختلف عراق کرده است

  . از اين اقدامات داعش استئیھا  نفر شد، نمونه٧٠شدن 

يکی ديگر از مسائل مورد بحث، چگونگی گنجاندن نيروھای شيعه مورد حمايت حکومت اسالمی ايران و از جمله 

ز نيروھای شيعه مذھب عراق، استفاده ا مداران سنی بسياری از سياست. است» مردمی«اصطالح  واحدھای بسيج به

ھا اين نگرانی را دارند که نيروھای شيعه با تصرف موصل، جای پای مھمی در  آن. موصل سخت مخالفند برای تھاجم به

موصل را با مشکل  ھا برای حمله به سازی اين يکی از موانعی بوده که تاکنون آماده. دست آورند موصل برای خود به

  .مواجه کرده است

خود جرات بدھد از  ھيچ کسی نبايد به«: بادی نخست وزير عراق در ھمين زمينه ادعا کرده بود کهچندی پيش، حيدرالع

  .» و نه انگليسامريکاگيری موصل منع کنم؛ نه  من بخواھد که واحدھای بسيج مردمی را از دخالت در عمليات بازپس

 نيروھای بسيج مردمی در موصل مخالفت ھرگونه دخالت شورای نينوا رسما اعالم کرد که به با اين حال، چندی پيش

  .عنوان يک بلوک سياسی سنی نيز ھمين ديدگاه مشابه را دارد ائتالف نيروھای عراقی به. خواھد کرد

: ای در يک کنفرانس خبری در روز اعالم کرد ، در بيانيه»فرمانده ميدانی بسيج مردمی عراق«ابومھدی المھندس، 

ھای عربستان سعودی و  اخيرا نيز دولت. »ت در آزادسازی شھر موصل منع کندھيچ کسی حق ندارد ما را از شرک«

  .اند ھای شيعی در عمليات آزادسازی موصل مخالفت کرده ترکيه، رسما با دخالت دادن گروه

ھای نظامی عليه داعش در  گفته که عمليات» ميدل ايست آی«پايگاه خبری   بهامريکابا اين وجود، يک مقام امنيتی 

فرماندھان   در واقع در حال حاضر شروع شده و دولت عراق نيز طرح خود برای آزادسازی موصل را بهموصل

  . واگذار کرده استامريکائی

اند که چه زمانی موصل امن خواھد  مردم احتماال گيج شده«:  در ھمين زمينه گفته استامريکاگوی وزارت دفاع  سخن

  .»ھا در حال حاضر آغاز شده است خواھم بگويم اين عمليات  من میھا آغاز خواھد شد؟ شد و چه زمانی عمليات

 کيلومتری جنوب ١١٥شرق موصل،  اندازی خواھد شد؛ مخمور به داعش از سه نقطه راه گفته منابع عراقی، حمله به به

 قطع  نيز يک خط آتش سنگين برایامريکارھبری   بهئینيروی ھوا. »بعشيقه« کيلومتری شمال غرب ١٢و » شرقات«

اين منابع، . سمت غرب سوريه ايجاد خواھد کرد خطوط ارتباطی و تدارکاتی بين موصل و مناطق تحت تسلط داعش به

تازان عمليات خواھند بود و ھر کدام  اند که نيروھای کرد، سربازان زبده عراقی و نيروھای شيعه، پيش چنين گفته ھم

گيری شھر موصل خواھند  ا نيروھای ارتش عراق برای بازپسآھنگی منظمی ب ضمن قرار گرفتن در مواضع خود، ھم

  .داشت

کننده، پيچيده و دشوار است و مطمئنا با نبرد تکريت و االنبار  تعييننبرد موصل، «: يک افسر ارشد ارتش عراق گفت

  .»متفاوت خواھد بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

 بايد در آزادسازی موصل نقش ئیھا شود اين است که چه نيروھا و گروه اکنون مطرح می بدين ترتيب، آن چيزی که ھم

   . خواھد افتادئیھا دست چه گروه داشته باشند و آينده قدرت در موصل به

ش ھايش بلکه بخاطر طمع ر تندرویخاط نه به. سوريه، بھترين فرصت برای داعش بود که نتوانست از آن استفاده ببرد

تان، کويت و امارات متحده با تزريق پول به آن، در رقابت در بازار؛ بازاری که کشورھای غربی و سه کشور عربس

دستمزد ماھيانه يک ھزار و . سوريه بستر بسيار مناسبی جھت تجارت برای شورشيان تکفيری است. براه انداخته بودند

کافی است شخص . کند تر در اين بازار می حضور گرم  رقم بسيار خوبی است که ھر شورشی را ترغيب بهدالر ۵٠٠

  . کندتأمينگذاری را برای خود   سوری و چند متن قرآنی را بداند تا بودجه سرمايهکمی لھجه

ھای جھادی ديده و االنبار را  سود داعش چرخيد که امروزه خود را در جايگاه رھبر ھمه گروه چرخه شانس چنان به

داعش، خود را رھبر جھاد . ردھای پارتيزانی در دست دا  سال دانش جنگ١٠ريزی خود با  بعنوان پايگاه امن برنامه

نشين سوريه و االنبار عراق اتحاد  بين مناطق سنی. داند و مرز عراق و سوريه برای بغدادی مزاحی بيش نيست می

ابوبکر البغدادی . ھا رخنه کرد مطلوبی برقرار است و داعش با علم بر اين موضوع بر ھر دو احاطه يافت و در بين آن

جھاد ممکن است تصوير جھانی داشته باشد، اما سياست تصويری کامال . ی در سوريه اثبات کندتالش کرد تا خود را کم

ھا بگويند که چطور بايد  آن ھمين دليل، شورشيان داخلی اصال ميل ندارند که شورشيان خارجی به پس به. داخلی دارد

  .بودن نيست» تندروتر«بودن يا » گراتر اسالم«، موضوع مسأله. جنگيد

از حضور ايران و سوريه به   (Eli Lake) »ايالی ليک«قلم  مه گاردين در آخرين شماره خود در گزارشی بهروزنا

 در امريکااين اشاره دارد که   بهئینويسنده اين گزارش در جا. عنوان دو حامی بزرگ عراق در مقابله با داعش خبر داد

 ناخودآگاه عرصه را برای ورود ايران و سوريه بازکرده وجود آورده، شانه خالی کرده و قبال معضل بزرگی که خود به

اعالم آمادگی ايران برای کمک « وی، معتقد است که منظور از گفته اخير يکی از مقامات عراقی مبنی بر. است

نويسنده گزارش، نيروھای نظامی و اطالعاتی اعزامی ايران . يعنی از نظر نظامی و اطالعاتی» عراق از ھمه نظر به

  .سيار خبره معرفی کرده استرا ب

ه واشنگتن، معتقد است که داعش مؤسسھای جھادی  متخصص بخش مطالعات گروه (Aaron Zellin) »آرون زلين«

. ترين شکل ممکن است خشن پس از مرگ ابومصعب الزرقاوی اين درس را آموخت که بھترين گزينه اقدام نظامی به

ھای اجتماعی  ھای خود از امکانات پيشرفته ھمچون شبکه  برای ابالغ پيامدارد که اين گروه وی در ادامه اذعان می

ھای  طبق برآورد آژانس(  غربی ھزار مبارز و شورشی٢کند و ھمين امر موجب جذب  بخصوص توئيتر استفاده می

. داند  میامريکائی ھای تر از بسياری از شرکت زلين، عملکرد داعش را پيچيده. اين گروه شده است به) اطالعاتی غرب

اين گروه با تصرف موصل و غارت . ھای اجتماعی استاد است به گفته وی، داعش در خلق طرفداران دروغين در شبکه

البته . اکنون ثروتمندترين گروه تروريستی جھان است  بدست آورده و ھمدالر ميليون ۴٠٠بانک مرکزی آن، بيش از 

ھای تجارت در اين شھر  ه، داعش تا پيش از تصرف موصل از مالياتمؤسس طبق گزارش شورای مناسبات خارجه اين

  .گرديده است و ھم اکنون ھم ادامه دارد  در ماه میدالر ميليون ٨صاحب 

به ھر حال، داعش دارای ترازنامه، سرمايه و ثروت، انبار سالح، : کند گيری می گونه نتيجه آرون زلين در پايان اين

 ۴١٠با ) ٢٠١٣( چنين دارای يک گزارش ساليانه مالی ھم. گذاری، و توان تروريستی بسيار باالست انواع تجھيزات بمب

  .نظير مالی باشد و اين يعنی پشت سر گذراندن يک سال بی  می٢٠١٢ برابر سال ٢صفحه يعنی بيش از 

نونی بخش تھديدات فراملی و مدير ک) سرويس اطالعاتی انگليس( MI6 دستيار ارشد) (Nigel Inkster نايجل اينسکتر

 معتقد است که داعش گزارشات ساليانه خود را ھمچون گزارشات يک امريکاالمللی مطالعات استراتژيک  ه بينمؤسس
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اتی در مورد اھداف و عمليات شھادت و پوشش شفافی از ساختار، طرح ئيھا شامل جز اين گزارش. کندشرکت تھيه می

  .و استراتژی سازمان است

ھای اردن، ترکيه و مصر، حاکی از آنست که  ی منتشرشده در گاردين، اشپيگل و مقامات آگاه حکومتھا گزارش

، انگليسی و فرانسوی در اردن، ترکيه و امريکائیھای مختلف تحت آموزش متخصصين  نيروھای داعش در دوره

 قبل از تحرکات داعش در عراق کامال خبر ھا از چند ما امريکائی ھا نمايانگر اينست که  اين گزارش. اند ل بودهئياسرا

  .ريزی آماده بوده است داشته و ھمه چيز برای برنامه

، سفير ترکيه در بغداد را فراخواند تا اعتراض پارلمان عراق ٢٠١٦ اکتوبر ٥وزارت خارجه عراق، روز چھارشنبه 

 است که حيدر العبادی، نسبت به احتمال اين در حالی. به حضور نظامی ترکيه در شمال اين کشور را به وی ابالغ کند

 نيز در اعتراض به انقره از سوی ديگر، .در صورت ادامه اين روند، ھشدار داده است» ای جنگ منطقه«آغاز 

 .خواندن نيروھای ترکيه در شمال عراق از سوی پارلمان اين کشور، سفير بغداد در ترکيه را فراخواند» گر اشغال«

ھا را  شنبه با اکثريت قاطع آرا، حضور نيروھای ترکيه در شمال عراق را محکوم و آن پارلمان عراق روز سه

 .توصيف کرده از دولت عراق خواست تا اقدامات الزم برای اخراج اين نيروھا را انجام دھد» نيروھای اشغالگر«

 را برای حفظ تماميت ارضی عراق در بيانيه پارلمان عراق آمده که دولت بغداد بايد تمامی اقدامات قانونی و ديپلماتيک

ترکيه ھشدار   حيدر العبادی نخست وزير عراق، به.کار برد و در روابط تجاری و اقتصادی با ترکيه تجديد نظر کند به

 .ای بينجامد جنگی منطقه داد که باقی ماندن نيروھايش در شمال عراق، ممکن است که به

 کرد که تأکيد وزير عراق  نخست.  در امور داخلی عراق دخالت نکندالعبادی، گفت که چندين بار از ترکيه خواسته

 .ای شود  منطقهئیرويارو منجر به» ھای ترکيه ئیماجراجو« با ترکيه نيست ولی احتمال دارد ئیدنبال رويارو کشورش به

 گروه داعش گويد که حضور نيروھايش در شمال عراق، برای آموزش نيروھای نظامی عراق جھت مقابله با ترکيه می

 .گاه چنين درخواستی را از ترکيه نکرده است گويد ھيچ اين در حالی است که عراق می. است

ھدف .  ميالدی، شماری از سربازان ترکيه را به پايگاھی در شمال عراق اعزام کرده است٢٠١۵ از اواخر سال انقره

 . عراقی در جنگ با داعش اعالم شدنيروھای از حضور اين نيروھا در عراق انجام تمرينات و نيز کمک به

. سازی موصل از اشغال داعش است  کمپ بعشيقه در شمال عراق پاکتأسيسھدف از : اردوخانگوی رجب طيب  سخن

اظھاراتی در  س جمھور ترکيه طیئي، راردوخانگوی رجب طيب  ، ابراھيم کالين، سخنTimeTurkگزارش  به

محدود کردن مبارزه با دولت اسالمی عراق : ھای داعشی گفت ريستخصوص عمليات آزادسازی موصل از اشغال ترو

  .ھمراه نخواھد آورد يک منطقه خاص موفقيت در اين زمينه را به به) داعش( و شام

ما در خصوص عمليات رقه مواضع خود را . شھرھای موصل و الرقه بايد از تصرف داعش خارج شوند: او افزود

المللی عليه داعش و نيروھای مسلح عرب صورت  ھمراه نيروھای ائتالف بين را بهآشکارا بيان کرديم، اين عمليات 

 .گ انجام دھد.پ.کند تا اين عمليات را با نيروھای ی  خود را آماده میامريکاولی در اين خصوص . خواھيم داد

زادی موصل از اشغال ايم که برای آ  کردهتأکيداز ابتدا . عمليات موصل نيز در حال طراحی است : کردتأکيدکالين 

در آن .  شدتأسيسکمپ بعشيقه در شمال سوريه نيز برای اين کار . مان برآيد انجام خواھيم داد داعش ھر کاری از دست

 کرده است که عمليات موصل تأکيدس جمھور ترکيه بارھا ئير.  ھزار نيروی نظامی آموزش داده شدند٥پايگاه نظامی 

ھا و تلعفر متعلق  موصلی موصل متعلق به.  و اجتماعی اين منطقه صورت گيردساختار قوميتی بايد با توجه به

   .ھا است تلعفری به
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ھدف کنونی اين : عمليات سپر فرات ارتش ترکيه در شمال سوريه نيز گفت او در ادامه اظھارات خود با اشاره به

در حال حاضر تالش . وجود آوريم امنيتی را بهبايد در عمق سوريه نفوذ کرده تا بتوانيم منطقه حائل . عمليات الباب است

  .ھای داعشی ادامه دارد سازی دابيک از تروريست برای پاک

حضور نظاميان ترکيه در خاک عراق غير : المللی عليه داعش در عراق، گفته است سخنگوی نيروھای ائتالفی بين

المللی عليه داعش   نيروھای ائتالفی بينگوی گزارش روزنامه جمھوريت، سرھنگ جان دوريان، سخن به. قانونی است

نيروھای نظامی ارتش ترکيه که در خاک عراق ھستند جزء نيروھای ائتالفی : در عراق طی اظھاراتی عنوان کرد

  .آيند المللی در مبارزه با داعش به شمار نمی بين

حضور . ونی استصورت رسمی صورت نگرفته و غيرقان حضور سربازان ترکيه در خاک عراق به: او افزود

بعد از توافق با حکومت اين کشور و با اجازه رسمی  المللی عليه داعش در عراق، ائتالف بين نيروھای نظامی وابسته به

از زمين و ھوا ) داعش( اين نيروھا در مبارزه ارتش عراق با دولت اسالمی عراق و شام. ھا صورت گرفته است آن

 .ھای مختلفی صورت می دھند حمايت

اما در اين ميان .  حساسيت داردمسألهاين  داند و نسبت به يه موصل را جزئی از دايره امنيتی خود در شمال عراق میترک

حکومت اسالمی ايران و حکومت شيعی عراق، رابطه بسيار نزديکی با ھمديگر دارند و عراق و ايران خواھان شرکت 

  .  اين عمليات ھستندنظاميان شيعی عراقی در نيروھای سپاه قدس ايران و شبه

رياست  سو در حمايت مستقيم از اقليم کردستان عراق به ترکيه تالش دارد برای مقابله با موضع عراق و ايران، از يک

گيری موصل اصرار دارد؛ و از سوی ديگر،  دنبال آن حمايت از نيروھای پيشمرگ در بازپس مسعود بارزانی و به

لوطنی يا داوطلب ملی که متشکل از عشاير عرب سنی اھل موصل است که نظامی حشد ا حمايت از نيروھای شبه

 نفر نيرو دارند و اثيل النجيفی، استاندار سابق موصل فرماندھی آن را بر عھده دارد که در پايگاه ٦٥٠٠نزديک به 

ی زير نظر ترکيه قر نيروھای عشاير سن تبديل شدن پايگاه بعشيقه به .  کيلومتری موصل مستقر است٣٠نظامی بعشيقه، 

در . و اثيل النجيفی با استقبال مسعود بارزانی مواجه شده در حالی که دولت مرکزی در بغداد با شدت با آن مخالف است

  .آھنگ شده است  نيز ھمامريکا اين پايگاه با اياالت متحده تأسيسحالی که در 

لس و برادر اثيل النجيفی در ديدار خود با مک س سابق مجئياسامه النجيفی، رھبر ائتالف متحدون در مجلس عراق، ر

، مخالف حضور نيروھای »ھای عراقی پيمان قدرت«گورک گفته است که مواضع او و اھالی نينوا و فرماندھی 

 .در جنگ آزادسازی موصل است» داوطلب مردمی«

اقليم خود باشند، برای ھمين  هفکر انضمام موصل ب  نيز از اين نگران است کردھا واقعا بهانقرهاين در حالی است که 

خواھند موصل کردی نباشد بلکه توسط نيروھای سنی متمايل  ھا می آن. شدت اين موضوع را زير نظر گرفته است به

  .ھا اداره شود آن به

تانريلديز وزير نيرو و منابع طبيعی ترکيه در تاريخ . البته دعوای تقسيم ذخاير نفتی نيز يکی از معضالت منطقه است

 ٢١بازار جھانی از  صدور نفت دخيره شده منطقه کردستان عراق در بندر جيحان ترکيه به: ، گفته بود٢٠١٤ می ٢٢

 . بارگيری يک ميليون بشکه نفت کردستان عراق پايان يافت.  آغاز شد٢٠١٤  می

نطقه کردستان عراق  می اعالم کرد در آمد حاصل از نفت م٢٥تانر يلديز  Enerjı Günlüğü  گزارش پايگاه خبری به

وزير نفت حکومت مرکزی عراق در . دولت عراق است نفت شمال عراق متعلق به. صورت عادالنه تقسيم خواھد شد به

ما با . ترکيه، اعالم کرده بود که حکومت محلی کردستان عراق حق دارد صد ھزار بشکه نفت صادر کند سفر خود به

 در ئیرسد صدور نفت شمال عراق نتايج سو نظر می به. رايزنی ھستيمبرادران عراقی، ھمواره در حال مذاکره و 
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 درصد برای ١٧نسبت  داری شده و به ترکيه نگه» بانک خلق«در آمدحاصل از صدور نفت عراق در . برنداشته باشد

درصدھای مزبور طبق قانون .  درصد برای حکومت مرکزی عراق، تقسيم و پرداخت خواھد شد٨٣شمال عراق و 

خصوص برای صدور نفت شمال عراق از  به. ترکيه خالف قراردادھا عمل نخواھد کرد.  شده استتعيينی عراق اساس

تاکنون خالف قرار داد نفتی ترکيه با عراق عمل . برداری نخواھيم کرد خط لوله نفت کرکوک به يومورتاليک بھره

 . ايم نکرده

 تأکيد امريکاگوی وزارت امور خارجه  کيه، ماری ھرف سخنبعداز آغاز صدور نفت کردستان عراق از بندر جيحان تر

قبل . کردند المللی بايد طرفين عراقی برسر ميز نشسته و مذاکره و توافق می بازار بين کرد که قبل از آغاز صدور نفت به

  . کرد يک از طرفين نبايد اقدام می از مذاکره و کسب موافقت ھيچ

jen psakiصدور نفت منطقه کردستان را بدون مجوز دولت امريکا:  نيز گفتامريکاه گوی وزارت امور خارج  سخن 

 . دھد مورد حمايت قرار نمی) بغداد( فدرال عراق

وزارت نفت عراق نيز اعالم کرد که صدور نفت شمال عراق از دولت عراق برای توقف صدور نفت کردستان عراق 

 . المللی شکايت کرد نزد دادگاه تجاری بين

وزارت نفت . المللی شکايت کرد بوتاش ترکيه نزد دادگاه تجاری بين BOTAŞ  عليه دولت ترکيه و شرکتدولت عراق

علت انتقال نفت خام کردستان عراق و ذخيره آن و بارگيری نفت در بندر  عراق اعالم کرد که دولت ترکيه و بوتاش به

ای کردستان عراق، سال  حکومت منطقه. ده استترکيه را نقض کر - جيحان و صدور آن قرار داد خط لوله نفتی عراق

ترکيه و  صادرات نفت به اکنون از طريق خط لوله و تانکرھای نفت به. ترکيه را احداث کرد  خط لوله نفتی خود به٢٠١٣

 .دھد اروپا ادامه می

ود که خط لوله سه ماه ب. در آن تاريخ، دولت عراق در حال تعمير خط لوله نفتی کرکوک به يومورتاليک ترکيه بود

خط . دولت عراق خسارت وارد کرده است  بهدالر ميليارد ٣مزبور بعلت تخريب از سوی داعش از دور خارج شده و 

 .  بار مورد حمله داعش قرار گرفته و تخريب شده است٥٠ تاکنون ٢٠١٤لوله نفت کرکوک و يومورتاليک از اول 

کشمکش سياسی  ای، به ويژه منطقه ذير است ولی بازيگران، بهناپ در ھر صورت شکست نظامی داعش در موصل اجتناب

ھا زياد است و در  انديشند که بروز و وقوع آن  میئیو نظامی پس از عمليات آزادسازی و بروز عوامل و متغيرھا

اد نھايت تاثيرات اساسی بر سرنوشت عراق خواھد گذاشت از جمله سرنوشت منطقه کردستان، ميزان نفوذ تھران بر بغد

 .رھبری ايران و عربستان و ادامه ستيز شيعه و سنی به

شک   از عراق را پيش خواھد کشيد و بیئیترديد دولت اقليم کردستان، بعد از آزادی موصل، موضوع استقالل و جدا بی

 اش در عقب راندن داعش از نقش مھم را با توجه به اش را افزايش خواھد داد و چه بسا که آن اراضی تحت حکومت

  .ھای عربستان سعودی و ترکيه قرار دارد  آن ھم در شرايطی که بارزانی شديدا تحت تاثير دولت.موصل توجيه کند
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خواھد که  ترکيه نمی. دانند  و دولت اقليم کردستان حشد شعبی را چالش بزرگی برای آينده عراق و کردستان میانقره

 برای خود در غرب ئیدھد که حشد شعبی تالش دارد که جای پا میشواھد نشان . يک پايگاه شيعه تبديل شود تلعفر به

موصل باز کند و راه ارتباطی با سوريه را از طريق سنجار داير نمايد و بدين طريق بخشی از آنچه را که ھالل شيعی 

  .نام دارد بين ايران، عراق، سوريه و لبنان ايجاد کند

در اطراف شھر موصل ادامه دارد و ھمگام، شماری از بازيگران وجوش نيروھای مستقر  جدا از شروع عمليات، جنب

 ئیتوانا ای از جمله حکومت اسالمی ايران، نگران دوران پس از داعش در اين شھر ھستند و به ای و فرامنطقه منطقه

  .نگرند ديده ترديد می  که ممکن است در اين شھر رخ دھد، بهئیھا دولت بغداد برای مديريت بحران

 امنيت در اين شھر دارند ولی در عين حال نگران کسب امتيازات و تأمين برای ئیھا ز اين بازيگران طرحھر يک ا

يعنی برد از . کنند  نگاه میمسأله به» بازی با حاصل جمع صفر«اند و در واقع از منظر  منافع احتمالی ديگر بازيگران

ھا صفر  بازان است و جمع برد و باخت ان و سياستمعنای باخت و از سوی ديگر، اين بازی سياسی حاکم سو به يک

 .شود می

کند از جمله، آيا اين   را مطرح میئیھا شود پرسش بينی می گيری موصل که طوالنی پيش در نتيجه، نبرد برای بازپس

 را که صرفا فصل جديدی ھای ديرپای عراق بگذارد يا اين خشونت تواند نقطه پايانی به عمليات در صورت موفقيت می

 ای اين کشور خواھد گشود؟  فرقهئیدر رويارو

شود، اما بخش بزرگی از  انجام می» حکومت اسالمی«اگر بخشی از اين عمليات نظامی ترکيه با ھدف مقابله با گروه 

ک و مردم کرد ترکيه و روژاوا است؛ برای نمونه در سوريه عليه گروه .ک.آن نيز، متمرکز است بر نبرد با پ

داند و مھر تروريستی بر اين نيروھای  می» ک.ک.پ«ای از  ھا را شاخه  آنانقره، که »دافع خلقھای م يگان«

آن ھم دولتی که خود ھم تروريسم دولتی را اشاعه . زند جوی روژوا و ترکيه می طلب و عدالت خواه، برابری آزادی

  !آيد شمار می فکر داعش به دھد و ھم ھمکار و ھم می

مرد و شھر موصل وارد خواھد شد و راه را برای بازخيزی داعش و يا ديگر  ھای سنگينی را به يبدر اين ميان، شايد آس

بينی کرد که با آغاز عمليات آزادسازی  گوی صليب سرخ عراق، پيش سخن. ھای جنگ طلب ھموار خواھد کرد گروه

گوی  ، ساره الزوقری سخن»يکاسپوتن«گزارش   به.ترک اين شھر شوند موصل، حدود يک ميليون غيرنظامی مجبور به

شايد . ما انتظار داريم که با آغاز عمليات موصل صدھا ھزار نفر اين شھر را ترک کنند«: صليب سرخ عراق گفت

  .موصل شھری واقع در شمال عراق و دومين شھر بزرگ اين کشور است. »يک ميليون نفر ھم برسد تعداد آوارگان به

 ٢٠١۶ اکتوبردھم فھ-١٣٩۵ ]ميزان[دوشنبه بيست و ششم مھر

  

 

 

 
 


