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  ؟ايران در عراق چه ميكند
  حقوقدان -اميرفيض

خودرا درگيرمسائل داخلی عراق کرده است وبرای خلع  )ايران( جمھوری اسالمی اکی است کهخبرھا ح
ازتصرفات داعش نيرووامکانات وحتی موشک اندازوضد تانک به جبھه داعش ارسال داشته ونخست يد

  .برای قلع وقمع داعش کمک ميکند اقبه عر جمھوری اسالمیوزير عراق ھم شادمان است که 

لوده آدارد  جمھوری اسالمیبه ھمين سادگی که  ،لوده شدن کشورھا ومشارکت درجنگ ھای ناخواستهآ
 . ھمانطور که انسان بمناسبت دخالت درکارھائی گرفتاردريک جنگ فراگير درخاورميانه ميشود است

ربی احتياطی ودخالت کشورھاھم د ،ن کارميشود وھرچه ميکند خالص شود ممکن نيستآمخمصه 
ن . ھميلوده ميشوندآجنگ باشد خيلی چيزھا ازجمله درامورکشورھا به گرفتاری ھای بزرگی که ميتواند 

   .ھای تحميلی به ايران يک نوع گرفتاری است که اصال جمھوری اسالمی تصورش راھم نداشت تحريم

ات نشان ميدھد که برنامه ريزی . ھمه احواالت وجريانايران درحساسترين وخطرناکترين موقعيت ھاست
حالت شده وجنگ نيابتی عليه ايران درمقام است ودرکمال تاسف ايران بی صاحب ھم درک  ھای حساب

ن آ شده برای ايران است از مقصود ندارد وبا کالم ودخالت درمسائل عراق وداعش که يک دام حساب و
   .استقبال ميکند

 :مريکا نوشتآانس اطالعات ژآبه استناد گزارش پنتاگون و Global Research گلوبال ريسرچ
  .>ايجاد داعش برای مقابله با ايران است<

وقتی مخلوط شد ديگر نه دين داری است  ؛ھن پرستی غيرازدينداری ومذھبی بودن استومي داریمملکت
عليه داعش برای نجات پاره ای عراق نام عمليات  ی مثلنجا که يک دولتآنه وطن پرستی وميرسد به  و
 رند ون نام رابرميداآئيھا اعتراض ميکنند مريکاآوقتی  و »سيدالشھدا«عمليات دذارميگ کشورش را از

اين يعنی نه اعتقاد به دين ومذھب عراقی ھا جدی است ونه وطن پرستی  ؛دن ميگذارآرا جای نام عراق 
    .نھاآ

تا  دتکه ميش ،چقدردوست داشتم بدنم به خاطر شيعه بودن درعراق تکه< :يک جوان ايرانی نوشته است
بيچاره ايران که چنين جوانھائی رابزرگ کرده  >یخسته نباشيد سردارقاسم –شرمنده امام حسين نباشم 

   .درکالم ونيت نه ذره ای ازدينداری است ونه وطن پرستی است.

  وامــــــا بعد

 درخرداد ماه سال گذشته روزنامه گاردين مقاله ای بامحتوای ارزيابی قدرت نظامی ارتش عراق وقدرت
   .ن مورد استناد واستفاده اين تحرير استآ نظامی پيشمگران کرد داشت که مختصری از
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مريکا آپس ازسقوط صدام حسين ارتش نوين عراق بوسيله  ؛ميگويد ،درمورد قدرت ارتش دولت عراق
 ،مريکاآميليارد دالرانجام گرفت وبنابراعالم  ٢۵باصرف موزش وتکميل تجھيزات آبازسازی شد وعمليات 

 يکائیمرآتانک  ۴٠٠ارتش عراق دارای  .ری پليس نظامی عراق راتشکيل ميدھدھزارنف ٢۵٠نيروی  يک
ھلی  ١٢٩، فروند ھواپيما اعم ازترابری نظامی وبدون سرنشين ٢٧٨ ،زرھی خودرو ٢۵٠٠ ،وروسی

عش نکه داآ نفرنيرو دراختياردارد ....... وبا ٧٠٠٠کوپتر دراختياردارد واين درحالی است که داعش 
   .نھارا نداردآ سه ھليکوپتردست يافت ولی امکان استفاده ازبه  درموصل 

مرگان کرد اشاره کرده  وازقول يکی ازفرماندھان گاردين درقسمت ديگری ازھمان مقاله به نيروی پيش
دستگاه خودروی  ٢٠٠٠ھزارنفراست که به  ١٩٠) پيشمرگان کردزاد (آکرد نوشته که ارتش کردستان 

   .زرھی مجھزاست

 ع ديگربوبرخی مناھزارنفر ١٣٠را کرد عراق  مرگشماره نيروھای پيش ،مريکائی واشنگتنآانديشکده 
   .ھزارنفرنوشته اند ٢٠٠تعداد اين نيروھا را 

  خودداوري بفرمائيد
درمقابل  ھزارسربازعراقی ٢۵٠ھلی کوبتر و ١٢٩ھواييما و ٢٧٨اين نيروی نظامی عظيم ھمراه با 

  .چه نيازی به حضورايران وفرماندھی جنگ عليه داعش رادارد ١٠،٠٠٠و نه فرضا داعشی ٣٠٠٠

سی فرمانده سابق ارتش پنرال دمژ ؛ای بازپس گيری تکريت شروع کردندقعی که ارتش عراق برمو
 نفری ازارتش عراق وميليشا برای حمله به چند صد نفر ٢٣،٠٠٠اين نيروی  :مريکا درعراق گفتآ

   .دليلی  است  برشکست حتمی داعش و داعشی يک عدم توازن قوا

ين است که برتری خيره کننده ارتش عراق نيازی به دخالت سی اپمقصود ازاستناد به اظھارات ژنرال دم
عراق نميخواھد برای امنيت کشورش بجنگد> دراين  ارتشھا < مريکائیآندارد واگربه قول  اايران ر

  .نبايد ونميتواند برای امنيت عراق بجنگد مھوری اسالمی (ايران)جصورت ھم 

حھای پيشرفته نتوانست ھزارنفری عراقی مجھز به سال ٣٠٠جريان شکست موصل نشان داد که نيروی 
اقی عامل عقب بعدا فاش شد که فرماندھان عر ،داعشی مقاومت کند  ويا نخواست درمقابل گروه کوچک

   ١.ميکردند ئيھا کارمريکاآی سريع وتحويل مھمات به داعش شدند يعنی افسران عراقی برای ننشي

داعش درحد تجزيه عراق عمل  ؛درچنين وضعی ھيچ دليلی وجود ندارد که ايران وارد معرکه داعش بشود
   .مريکا واسرائيل به بغداد ھم وارد نخواھد شدآخواھد کرد يعنی برنامه ازپيش تدارک شده 

ادعا  درست است که جمھوری اسالمی مدعی است که فقط درعراق مشاوره نظامی ميدھد وھمين حرف و
ميليارد دالری که به  ٩ی ازدرسوريه ھم ميزند ولی فراموش نکنيم که بنابراعالم جمھوری اسالم را

                                               
، يا ھمانند يگانه آموزش ديده شده باشد، دانشجويی که در کالس ھای مغز شويی بيگانه آموزش ديده باشدوی بارتشی که از س- ١

 ک-رای انگلستان خدمت ميکند ويا ھمانند ابراھيم يزدی و مھدی بازرگان. ححسين فردوست ھم برای اسراييل و ھم ب
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ن فورا به سوريه آميليارد  ۵/٣حساب توافقنامه ژنو ازپول ايران به جمھوری اسالمی پس داده شده است 
  )۵+١ازنامه اعليحضرت به سران کشورھای(                                             .پرداخت شده است

وارسال موشک اندازھای بابرد صدھا بسوريه  ميليارد دالرپول ايران يعنی مشاوره ۵/٣يا معنای پرداخت آ
  ؟متربه رمادی عراق يعنی مشاوره بعراقکيلو

درگزارش  گلوبال ريسرچ ديديد که داعش برای تضعيف موقعيت جمھوری اسالمی درعراق وسوريه 
   .جمھوری اسالمی عمال خودرا وارد اين برنامه ساخته است  ،مدهآبوجود 

  خودداوري بفرمائيد 
  .ورده ميشودآتصويری منتشرکرده که عينا به اينجا   بی بی سی

           

ھای مخصوص که حالت نشان ميدھد که کاروان داعش دريک صف طوالنی بوسيله اتومبيل  اين تصوير
مريکائيھا اين کاروان داعش آ عنوان شده که چرا وبعد عازم رمادی ھستند يک کارناوال رانشان ميدھد

   ؟را بمباران نکرده اند

ده کرننديدم که کسی گفته باشد چرا عراق که چندين صد ھواپيمای جنگی دارد اين کاروان رابمباران 
  ؟مريکاآطرف واقعی داعش عراق است ويا  ؟است

ران رابمبايست ھا خاک کشورش حکومتی که منتظراست که بيگانه برای سرکوبی شورشيان ويا ترور
   ؟ن کشوربنمايدآ لوده به کمک ازآکند  چه لياقتی دارد که ايران خود را 

درخواست يک کشورازکشورديگربرای کمک نظامی نميتواند بدون اجازه مجلس عملی بشود اين تضمين 
  .مال درگيری با کشورمتبوع را داردقانونی بمناسبت عواقب دخالت دراموری است که احت

درخواست کمک يک کشور ازکشورديگر مانند درخواست ھمسايه ازھمسايه نيست که به مجرد فرياد 
ن حد نامه دارد نيازبه تعيي. نيازبه تشريفاتی دارد نيازبه موافقتھمسايه سراسيمه به کمک بشتابد ،کمک
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لی بين المللی . روشن بودن وضع مالی کمک دارد وبسياری مراتب ديگرنيازبه مشکالت احتمادارد مرز و
 وباتالق جزاير  ۴ی دارد که عراقی که درکربالی . نيازبه افکارعموم. نيازمرور به سابقه امردارددارد

ساخت ويک  وارد ايرانيان کرد وصدھا ميليارد خسارات مالی به کشور کشتاربی رحمانه را از ن آمجنون 
دفاع لوده آطه وشرائطی ايران را ميليون جوان ايرانی را کشته ومعلول ساخت ميتوان بدون ھيچ ضاب

  مريکا قرارداد امنيتی دارد؟آنھم درمعرکه ای که عراق با آساخت ازعراق درمقابل داعش 

  ي عراق وامريكا تقرارداد امني
معافيت  پايکاه نظامی و ١۴باعراق مزايای زيادی ازجمله ايجاد مريکاست که بموجب قرارداد امنيتی آاين 

 ٢٧بموجب ماده و بسياری مراتب ديگر مريکائی آزادی عمل افسران آ ئی وھای مالياتی ومصونت قضا
دوطرف برای خنثی  اقبه منظور فراھم کردن وحمايت ازثبات وامنيت عر ؛ميگويدکه مزبور قرارداد 

را تھديد ميکند حمايت خواھد شد به  نآوحدت اراضی  و ،نآکردن خطراتی که حاکميت واستقالل سياسی 
  :که عبارتند از ،ه طورمستحکم برای ايجاد تدابيرامنيتی ودفاعی تالش خواھند کردھمين دليل دوطرف ب

، درصورت وجود ھرگونه خطرخارجی يا داخلی وياھرگونه تجاوزبه اين کشور که حاکميت -١
ن را تھديد کند دراين صورت به درخواست آونيزنھادھای دمکراتيک  نآوحدت ارضی ، استقالل

 ، اقتصادی ومريکا تدابيرالزم سياسیآغازکرده وآ ھای راھبردی را دولت عراق دوطرف رايزنی
  *. بااين تھديد ھا اتخاذ خواھد کرد روياروئیرابرای نظامی 

، سياسی ودمکراتيک با دوطرف برادامه ھمکاری ھای نزديک درتوسعه وتقويت نھادھای امنيتی -٢
موزش وتجھيزنيروھای مسلح آنھا تالش خواھند کرد و ھمچنين درعرصه آتوجه به توافق ميان 

، منطقه ای وبين المللی وگروھای غيرقانونی وبه درخواست دولت عراق دربرابرتروريسم داخلی
  .عراق ھمکاری خواھد کرد

مريکائی جھت حفظ امنيت وثبات دراين کشور آدولت عراق  بطور موقت کمک ھائی راازنيروھای  -٣
ليات نظامی عليه شبکه القاعده وگروھای خواھد کرد اين کمکھا ازجمله شامل عمدريافت 

  * .تروريستی ديگروھمچنين گروھای ناقض قانون ميشود
، با موافقت دولت عراق وھماھنگی کامل با نيروھای عراقی عمليات نظامی براساس اين توافقنامه -۴

  کميته مشترک ھماھنگی عملياتنيز < نظارت برھماھنگی ھا درعمليات نظامی را. انجام ميشود
)jmocc( اين کميته براساس توافقنامه ومسائل مرتبط با عمليات نظامی تشکيل دبرعھده دار .

  * .ميشود

  موافقتنامه امنيتي  يدستاورها

 مريکاست آقرارداد که ديگر مريکا عراق را مقيد ساخته که ازطرف آقرارداد امنيتی عراق و
اقدام  .رديگر ازجمله ايراننه ازکشو ؛تقاضای کمک ومساعدت برای مقابله با داعش رابنمايد

مريکا ايجاد آعراق درمورد مشارکت دادن ايران درمبارزه با داعش اين حق بھانه مابانه رابرای 
نرا عملی خالف موافقتنامه آ و ،مريکا برای مقابله با داعش تعللل ويا خودداری کندآميکند که 

  .امنتيی تلقی کند
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شورھا بعنوان ھمياری درمسئله مبارزه با داعش دعوت مريکاھم ازگروھی ازکآممکن است گفته شود که 
مريکا که آ ولی فراموش نکنيم که در ايجاد کشورھای متحد برای مبارزه با داعش عراق و .کرده است

مسئله داعش  ن گروه شرکت دارند ولی درمورد مشارکت ايران درآ دو طرف قرارداد امنيتی ھستند در
لذا اين دخالت ناموجه ايران  ،وافق مشارکت ايران درعراق نيستمريکا که طرف قرارداد است مآدرعراق 
مريکا ھم بھانه ای ميدھد که ازقرارداد آنکه برای ايران خسارات جانی ومالی خواھد داشت به آعالوه بر

   .ق طفره بروداامنيتی با عر

ت عدم دخال مريکا کمک به عراق برای رفع داعش را موکول بهآدی قبل سخنگوی پنتاگون کما اينکه  چن
   .ايران دانست

 يک دام وبرنامه ازپيش تنظيم شده  ،يا دعوت ازايران بوسيله عراق برای مشارکت درموضوع داعشآ
؟ ونميتوان بين مريکا ازتعھدی که برای مقابله با داعش دارد نميتواند باشدآبرای خودداری مريکا آ

   ؟ه با داعش قائل به ارتباط شدمريکا ازمقابلآاظھارات سخنگوی پنتاگون وبرنامه خودداری 

عراق ملزم به درخواست کمک واقدامات نظامی ،. درقرارداد امنيتیھراستنکافی نيازبه بھانه وعلت دارد
ه  بييند کميتواند خود رابااين تفسيرروبرو بمريکا شده ووقتی عراق ايران را وارد موضوع ميکند آ از

 اينکه نخست وزيرعراق ھم ازھمکاری باايران اظھار اکم( ،مريکا صرفنظرکرده استآعراق ازکمک 
  .)مريکا رابه کم کاری متھم ساخته استآمسرت ورضايت کرده ومتقابال 

مريکا به ھيچ قرارداد ويا موافقتنامه ای وفادار نخواھد آموافقت نامه امنيتی عراق صرفنظر ازاينکه  *
جريان خواھديافت ولی موافقتنامه امنيتی عراق مريکا آبود واجرای قرارداد ھا متناسب بازمان ومنافع 

به جلوگيری  مريکا راآ تعھد مريکا درمبارزه با داعش معنا ميکند وھمچنينآکامال حقوق عراق را درکمک 
   .راھم شامل ميشود درعراق ربستان وترکيه وقطرازاقدامات کشورع

کميته مشترک نظامی برای مبارزه با بايد يک * ھمانطور که درموافقتنامه امنيتی عراق مالحظه کرديد 
دولت عراق  ؛ن مسيراقدامات حمايتی صورت گيردآواز مريکا بوجود بيايدآداعش بوسيله ارتش عراق و

درحاليکه  ،يجای اينکه درچارچوب موافقتنامه حرکت کند دست به دامان ايران وجامعه جھانی شده است
مريکا درمبارزه با آکشورھای ھم پيمان  ھنگی آھم .جامعه جھانی طرف موافقتنامه امنيتی عراق نيست

داعش يک کارسياسی وناشی ازروابط سياسی است 
   .وايجاد الزام له عراق نميکند

اخيرا قاسم سليمانی عبارتی گفته است که به اصطالح  
   .گل کرده است

. فاصله پايگاھھای شما با رمادی چند کيلومتراست<
ت گيرد وشما به چطورميشود کشتاردريک کشورصور

ن کشوراستقرارپيدا کنيد اما آ ن ملت درآ بھانه حمايت از
  >؟اين اسمش چيست ،ھيچ غلطی نکنيد

ترياک  اسم سليمانی ممکن است ناشی ازنشئه اظھارات ق
  .باشد
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شوبگران آمريکا درايجاد امنيت درعراق ويا جلوگيری ازاقدامات آمريکا دخالت آدرقرارداد امنيتی عراق و
تعھد الزامی نيست بلکه مقيد به دوشرط است اول درخواست عراق ودوم تشکيل کميته اجرائی با  يک

 عراق  در مريکاآپايکاه نظامی  ١۴مريکا وحتی تمامی ھمان آبنابراين کل ارتش  ؛مريکا وعراقآمشارکت 
ه مشترک ککميته  حق نداشته وندارند درمسئله کشتار رمادی دخالت کنند مگردستورمداخله واقدامات از

  .در قرارداد امنيتی پياده شده صادرشده باشد

نھم به ترتيبی آھرماموری ويا ھرپادگان نظامی درحد مسئوليتی که بموجب حکم داراست حق اقدام دارد 
نرا قياس با روش درجمھوری اسالمی آشکمی وسرخود نيست که سليمانی  ؛که در دستورالعمل ھاست

   .کرده است

 مختار ن مناطق جزء اقليم خودآنجا که آاز ھا ويا شکستن محاطره يزدیموصل يری سد گبازپس در
 مريکا وارد عمل شد ونيازی به تشکيل کميته موصوف درآکردستان است با تقاضای اقليم کردستان 

     .ی نبودتقرارداد امني

الت مريکا دارد ولی رعايت احواآدرست است که اسناد ومدارک متقنی حکايت ازوابستگی داعش به 
مريکا واحتماال تجديد نظر درسياست داعش آقرارداد امنيتی ازمواردی است که سبب رسوائی جھانی 

    .مريکا خواھد شدآبازی 

  

  

  

   

  

  

 


