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 ران آشکارا عليه تروريست ھای امارات اسالمی وارد جنگ شداي
  

 

© Photo: REUTERS/Heinz-Peter Bader 

 .شکارا فعاليت ھايش را عليه جھاد طلبان دولت اسالمی در خاک عراق تشديد کرده استايران آ

نيروھای نظامی ايران با اتحاديۀ بين المللی ھمآھنگ است ؟ آيا مشارکت تھران در مبارزه  تحت چه شرايطی فعاليت 

  عليه امارات اسالمی به جراحی اين غدۀ خطرناک در خاور نزديک خواھد انجاميد ؟

 اعالم کرد که نيروی ھوائی ايران استان دياله در شرق عراق را ابراھيم رحيم پوراون وزير امور خارجۀ ايران مع

در اين حملۀ ھوائی ايرانی ھا . ھدف قرار داده، يعنی منطقه ای که به پايگاه جھاد طلبان دولت اسالمی تبديل شده است

  . استفاده کرده اند،خريداری شده بود) ١٩٧٩(ز انقالب اسالمی از ھواپيماھای فانتوم ساخت اياالت متحده که پيش ا

 سياستمدار ايرانی در اين مورد گفته است که ھواپيماھای ايرانی خسارات سختی به امارات اسالمی حميد رضا ترقی

 اضافه کرد او به ايجاد يک منطقۀ امنيتی اشاره داشت و. وارد ساخته و بيش از ده جھاد طلب را به ھالکت رسانده اند

 شده  که اين حمالت برای حفاطت از اين منطقه بوده است و يادآوری کرد که اين منطقۀ امنيتی با توافق عراقی ھا ايجاد

  .است

در طول مرز عراق و ايران در استان را به گفتۀ منابع ايرانی، نيروھای امنيتی عراق اخيراً پاسگاه ھای خودشان 

 سپاه پاسداران قطعاتدر حال حاضر . متر از مرز را بی دفاع بر جا گذاشته اند کيلو١٥٠ ترک کرده و ،خوزستان
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انقالب اسالمی و مرزبانان به شکل فوری روی مرز مستقر شده و سنگر بندی کرده اند و عالوه بر اين گشتی ھای 

  .مرزی را نيز افزايش داده اند

نھائی امنيت مرز ايران و عراق را به عھده گيرد ولی به ت  به پاسداران انقالب اعالم کرد که ايران آماده است کههفرماند

  . کيلومتری خاک عراق نفوذ کنند٣٠اين شرط که دولت عراق به مرزبانان ايرانی اجازه دھد تا در عمق 

بوده که » ۀ امنيتیمنطق« کيلومتری در خاک عراق ٣٠رھبران ايرانی پيش از اين اعالم کرده بودند که منطقۀ تا عمق 

ولی اين منطقه برای ھواپيماھای جنگی . به شکل مستقل عليه امارات اسالمی دست به عمليات بزند دران می تواناي

. تری صورت می گيردده البته عمليات رزمی نيروی ھوائی ايران در ابعاد گستر. بسيار کم وسعت به نظر می رسد

 ايران در محل مشخصی به امارات اسالمی ضربه اگر«  به ويژه يادآور شد که جان کری امريکاوزير امور خارجۀ 

  .» خواھد بودتوارد سازد و اگر مؤثر واقع گردد، نتيجه مثب

  :در اين مورد گفت Vladimir Evseev  والديمير اوسيوفسياست شناس مشھور روسی 

روھائی که عليه متأسفانه، گرچه منافع مشترکی وجود دارد، ولی ما ھيچ ھمآھنگی عملياتی بين ايران و ديگر ني« 

 ايرانی در آسمان بغداد به پرواز ی ھا٢٥ سوخوجونوقتی در پايان ماه . سازمان امارات اسالمی می جنگند نمی بينيم

ولی گويا که . درآمدند، بسياری تصور کردند که اين حرکت آغازی خواھد بود برای ھمکاری بين ايران و اياالت متحده

  ». يک جبھۀ مشترک عليه دشمن مشترک کافی نبوده استکاھش تنش بين دو کشور برای تشکيل

نبود سازش سياسی و ايدئولوژيک بين تھران از يک سو و واشنگتن و ھم پيمانانش از سوی ديگر، معرف منطق ساده 

در صورتی که ھمکاری « :  بيان شده حکيم الزميلی نظامی شيعيان عراق های است که توسط سياستمدار و فرماند

  .» بين ايران و اياالت متحده وجود می داشت، عراق می توانست ظرف يک ھفته آزاد شود صادقانه ای

مارات اسالمی در اديگر عليه  ديگر و رقيب يک افسوس، گر چه بايد اعتراف کنيم که دو جبھۀ نظامی، به موازات يک

 می Gareth Jennings نگزگارت جني Jane Defence Weeklyولی تحليل گر ھفته نامۀ  سوريه و عراق می جنگند،

ديگر تالقی کند، تنھا می تواند به پيچيده تر ساختن  اگر در ھفته ھای آينده يا ماه ھای آينده راھشان با يک«: گويد 

باور ھستند که نوعی ستاد به ھمين علت چندين تحليل گر بر اين . »فزايد اندازۀ کافی پيچيده ھست بيمنازعه ای که به 

  .وجود چنين ساز و کاری البته از ھيچی بھتر است. ھمآھنگی غير مستقيم با ميانجيگری دولت عراق تشکيل شده

به گفتۀ بسياری از ناظران چنين . ايران نيت خود را در عمليات ھدايت شده عليه امارات اسالمی پنھان نمی کند

جنگ آشکار به تھران اجازه می دھد که با آزادی تمام . يک به حساب می آيدژيوضعيتی برای تھران يک جرخش سترات

اين موضوع را می توانيم به عنوان . طرح ھا و امکانات عمليات گستردۀ خود را عليه امارات اسالمی سازماندھی کند

ئی کامل به منطقۀ زيرا، نيروھای ارتش ايران، با آشنا. يک عامل مثبت برای رسيدن به ھدف مشترک ارزيابی کنيم

بحرانی و وضعيت نظامی سياسی، در واقع تنھا ارتشی است که داری توانائی تمام کردن با تروريست ھای امارات 

  .اسالمی می باشد

  

  : منبع

 

http://french.ruvr.ru/2014_12_08/LIran-sengage-ouvertement-dans-la-lutte-contre-les-

terroristes-de-lEI-1010 

  

 پی نوشت حميد محوی برای گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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برای نظر می رسد، به ويژه از اين جھت که رسانه ھای ايرانی نيز در مورد موضوع جنگ تازه ه گزارش جالبی ب

ی، ئان، با خيل سگ ھای نگھبان رسانه جز سايت سازمان سيا برای ايرانيه ايران گزارش چندانی منتشر نمی کنند، ب

قاسم سايت راديو فردا که به نقل از رويترز بين نيروھای ايرانی در عراق يک تروريست پيدا کرده است به نام 

 )١( نيروھای قدس شاخۀ برون مرزی ه فرماندسليمانی

طرح «لی با توجه به تحليل ھای پيشين در گاھنامۀ ھنر و مبارزه و خاصه تحليل ھای تی يری ميسان در مورد و

رو شده و اجباراً در پيش راندن طرح ه روشن است که ايران با يک جنگ تحميلی ديگر روب» خاورميانۀ نوين

  .خاورميانۀ نوين شرکت دارد

دادھا را به دقت ولی ھميشه محدود مطرح می کنند، برای آگاھی عمومی در گزارشات روزنامه ھا واقعاً حتی وقتی روي

به عنوان مثال در اين . صورتی که کامالً تحليل نشود و زوايای پنھان آن آشکار نگردد، مادۀ بسيار مضّری خواھد بود

زيرا اگر . سالمی نشده استمقاله در رايو صدای روسيه اشاره ای به سياست دوگانۀ اياالت متحده در رابطه با امارات ا

 به شکل حساب شده به امارات حمله می کند، تا خسارت آنچنانی وارد نسازد و يا وقتی برای امريکانيروی ھوائی 

 يعنی   القاعده- کردھا مھمات پرتاب می کند، ولی به شکلی که چتر محموله يا بخشی از آن به دست پياده نظام ناتو

سازمان : يجه ايران نيز با دو سازمان مختلف در عراق و سوريه وارد جنگ شده است فتد، در نتامارات اسالمی بي

روشن است که ھر (امارات اسالمی که اخيراً تروريست ناميده شده و سازمان امارات اسالمی به عنوان پياده نظام ناتو 

که در » Gareth Jennings گارت جنينگز Jane Defence Weeklyتحليل گر ھفته نامۀ «در نتيجه ). دو يکی است

مورد برخورد احتمالی تھران و پنتاگون در صحراھای عراق گمانه زنی کرده است، می تواند مطمئن باشد که چنين 

شده و طرح ھرج و مرج سازنده و طرح خاورميانۀ نوين » پيچيده«احتمالی به واقعيت پيوسته و منازعه بيش از پيش 

ر از درآمدھای نفتی ايران را توقيف کرده اند ال ميليارد د١٠٠اياالت متحده که اروپائی ھا و . در شرف تکوين است

 ميليارد ١٠٠البته اين رقم در جاھای مختلف کم وزياد معرفی شده و سرانجام محض احتياط بھتر است با چشم ترديد به (

ارات اسالمی نفت را به بھای يک از ھمين تروريست ھای ام)... ميليارد ھم گفته شده است١٥٠ر نگاه کنيم چون که الد

  .امارات اسالمی در شامات واريز می کنند/ر به حساب خليفۀ القاعدهال ميليون د٣چھارم قيمت می خرند و روزی 

البته ميليارد ھای توقيف شدۀ ايران به باور من مطمئناً با ھمکاری و تبانی دستگاه دين اسالم و حکومت اسالمی در 

  . تايران انجام گرفته اس
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