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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اپريل ٠۶

  نظامی به ايران،ۀ طرفداران حمل

  ! به وضعيت عراق توجه کنند

۴  
 

   تنگاتنگ دولت کنونی عراق با حکومت اسالمی ايرانۀرابط

 قدرت ھای ۀ ارادۀ خاورميانه است كه پس از جنگ جھانی اول، بر پايۀز جمله كشورھای نوپا در منطقعراق ا

از ھمان . وجود آمد استعماری اروپا و به ھم پيوستن سه واليت پيشين امپراتوری عثمانی يعنی بغداد، بصره و موصل به 

  .ل نظامی اين کشور، اين رقابت ھا را تشديد کرد اين کشور، رقابت ھای ملی و مذھبی شکل گرفت و اشغاتأسيسآغاز 

تحوالت سياسی عراق، کشورھای عرب و غير عرب ھمسايه را نيز در مناسبات و شرايط جديدی قرار داد که ھر کدام 

 و متحدانش، اھداف و سياست ھا و منافع خود را در اين کشور متزلزل امريکااز آن ھا تالش کردند در مقابل تھاجم 

  .ده کنندشده پيا

شيعيان . پس از سقوط صدام و حزب بعث، برای نخستين بار شيعيان و کردھا وارد ساختار سياسی اين کشور شدند

اما اين کشور از . ھای متفاوت در عراق ھستند  ای با گرايش  عرب، اعراب سنی و کردھا سه گروه اصلی ملی ـ فرقه

ی بيش ئ  ھای ملی ـ فرقه  اين رو، در عراق جديد نيز افراد و گروهاز.  تحت حاکميت اقليت سنی بوده استتأسيسابتدای 

 جديد را فرصتی برای ايجاد کشوری بر اساس حقوق شھروندی تلقی کنند، آن را فرصتی برای تسويه ۀاز آن که دور

 در واقع . کنند ھای اصلی اين کشور قلمداد می حساب ھا و درگيری و خشونت در تقسيم قدرت در ميان جوامع و گروه

 ھای کالن  ھای عراقی، در پی افزايش قدرت و نفوذ خود در ساختار سياسی جديد بوده و تعقيب منافع و اولويت گروه

 نيازھای شھروندان، خدمات عمومی، ايجاد ثبات و امنيت و روابطه يک سان و تأمينعراق نظير بازسازی کشور، 

 جويانه  اين نوع نگاه منفعت. نداردھداف و سياست ھای آن ھا برابر بين ھمه شھروندان عراقی، جای چندانی در ا

 ھا و عدم موفقيت در روند بازسازی و حتی دولت سازی  ی، به تشديد خشونتئ  ھای ملی ـ فرقه  صرف مبتنی بر بنيان

  .جديد در اين کشور منجر شده است

 ھستند که در کنار رھبران مذھبی چون  عراقۀمجلس اعالی اسالمی، حزب الدعوه و گروه صدر از احزاب شيعی عمد

 با حکومت اسالمی گذاری را دارند مستقيماً تأثيرهللا سيستانی، در ساختار سياسی جديد عراق دارای بيش ترين  آيت 

اين احزاب در قالب ائتالف عراق يک پارچه، قدرت مندترين بلوک سياسی در پارلمان عراق را . ند اايرامن در ارتباط

 ھای وزارتی را به خود اختصاص داده  ای از پست  وزيری و بخش عمده  اند و در دولت نيز پست نخستتشکيل داده 
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 ھا و رويکردھا و رقابت ھای متفاوت و متناقضی  اما با وجود اين، سران شيعی در خصوص مسائل عراق ديدگاه. اند

المھدی با  ه و پارلمان و حتی درگيری جيش  چون صدريون از دولت خارج شدئی سبب شده که گروه ھامسألهاين . دارند

  .دولت مالکی نمودار شده است

 حکومت صدام، بخش اعظم قدرت سياسی را در اختيار داشتند و با ۀھا که در دور  ويژه بعثی   ھای عراق و به سنی

 ئیھا به تدريج بخش ھر چند که . فروپاشی رژيم بعث، در برابر ساختار و روند سياسی جديد اين کشور مقاومت می کنند

عنوان سومين   توافق اھل سنت در پارلمان عراق به ۀاکنون جبھ.  ھا در روند سياسی عراق مشارکت کردند از سنی

 سنی حزب ۀاين جبھه متشکل از سه گروه عمد. فراکسيون بزرگ بعد از ائتالف يک پارچه و ائتالف کردی مطرح است

ی ملی به گفت و گول سنت عراق به رھبری عدنان الدليمی و شورای  اھۀاسالمی به رھبری طارق ھاشمی، کنگر

  . کرسی پارلمان عراق را در اختيار دارد٢٧۵ کرسی از مجموع ۴۴باشد و  رھبری خلف عليان می 

 ھای شيعی و روابط ايران   رقابت درونی آن ھا با گروهتأثيرھای سنی به حکومت اسالمی ايران، تحت  رويکرد گروه 

 ۀحکومت اسالمی ايران نيز  احساسات مذھبی شيعی را باد می زند و يک پای ادام. ن عراق قرار داشته استبا شيعيا

گروه ھای سنی آشکارا حمايت حکومت اسالمی ايران از گروه ھای شيعی و دولت . جنگ و تروريسم در عراق است

 . کنند مالکی را محکوم می

 تواند به   ھا و رھبران اعراب سنی عراق می داد از منظر بخشی از گروه در بغامريکابراين اساس، مذاکرات ايران و 

  .  ھا در معادالت عراق منجر شود قربانی شدن منافع و تضعيف جايگاه سنی

مجلس اعالی اسالمی .  داردامريکاتر در قبال   ھای شيعی، مجلس اعالی اسالمی سياستی ماليم  در ميان احزاب و گروه

تر است، اما اين گروه  حزب الدعوه دارای موضعی انتقادی . حت رھبری عبدالعزيز حکيم قرار دارد اکنون ت عراق، ھم

گروه صدر، تنھا گروھی است که به .  ورزد  اجتناب میامريکانيز از ھرگونه ايجاد تنش و خصومت در روابط خود با 

 بين ارتش مھدی و ئیھا  درگيری  است و اين سياست بهامريکائی گيری ضد صورتی آشکار دارای مواضع و جھت

 از عراق است و اين مخالفت امريکائیگروه صدر، خواستار خروج نيروھای .  نيز منجر شده استامريکائینيروھای 

عنوان   هللا سيستانی به  آيت. ، به درگيری بين دو طرف منجر شده است٢٠٠٨ و ٢٠٠۴ ويژه در سال  تاکنون بارھا و به

 ھا را به اجتناب از درگيری و   ھا، گروه امريکائی خود با ۀبی شيعيان عراق، ضمن حفظ فاصلترين رھبر مذھ اصلی 

  . کند  و حفظ انسجام خود ترغيب میامريکاتنش با 

 ۀ ھای مخالف شيعی و کرد حمايت کرد و در دور  ھای حکومت حزب بعث از گروه حکومت اسالمی ايران، طی سال

حمايت . يابی شيعيان و  کجدار و مريض از کردھا حمايت کرده است سی عراق و قدرت جديد نيز با حمايت از روند سيا

 ھای مذھبی و تاريخی، در راستای اولويت ھای اساسی و  حکومت اسالمی ايران از شيعيان عراق عالوه بر زمينه

راق، جلوگيری از يکی از اھداف و سياست ھای حکومت اسالمی  ايران در قبال ع.  و منافع خودش استستراتيژيک

حکومت اسالمی ايران، ھم چنين مخالف سرسخت تشکيل يک دولت .  ھا و بعثی ھا در حاکميت عراق است تسلط سنی

  .مستقل کرد، در کردستان عراق است

در ميان گروه ھای شيعه، مجلس اعالی اسالمی دارای ارتباطات و مناسبات وسيع و گسترده در عرصه ھای اقتصادی، 

 باالی حکومت ۀامی با حکومت اسالمی ايران است و به ويژه ارتباط سران آن با سران و مقامات ردسياسی و نظ

 ھای تبعيد خود را در ايران سپری کرده اند و آن ھا، در  ، سالءاکثر رھبران مجلس اعال.  تر است اسالمی، بسيار قوی

. روھای امنيتی ايران با ارتش عراق جنگيده اند ھای جنگ ايران و عراق نيز در ميان سپاه پاسداران و ني طول سال

 سران ۀديک تری نسبت به ايران دارد، اما نزديکی آن ھا به ايران به انداززالدعوه نيز دارای گرايش و ديدگاھی ن حزب
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 ھای تبعيد خود را  اکثر رھبران اصلی اين حزب مانند ابراھيم جعفری و نوری المالکی اغلب سال.  نيستءمجلس اعال

 .اند در سوريه گذرانده 

 ھای شيعی عراق و حکومت اسالمی ايران، در مقطع   اصلی و بخش عمده و کالن روابط گروهۀمسألدر مجموع، 

  .کنونی، نقش و نفوذشان در ساختار قدرت نوين عراق است

ان نزديک است دارد و به حکومت اسالمی اير» شيعی«در سال ھای اخير تالش دولت نوری المالکی که گرايش مذھبی 

 ھای کليدی در دست  به خصوص تمرکز پست. ی بين فرقه ھای سنی و شيعه را تشديد کرده استئدرگيری ھای فرقه 

  . تر کرده است  ھا را عميق مالکی و پيگيرد و تعقيب شماری از سياست مداران سنی نيز اين شکاف

 نژاد و مشاور کنونی فرمانده کل سپاه پاسداران، ادعا حسين صفار ھرندی، وزير ارشاد در دولت نھم احمدی  محمداخيراً 

 عراق ۀکند، حتی کابين االن عراق در جريان ھای حکومتی بدون ھماھنگی با رھبر معظم ايران کاری نمی «: کرده است

  ».نيز قبل از تشکيل با رھبر ايران ھماھنگ شده است

 نوشته شده تھران را در حال پيش برد نفوذ ٢٠١١ جوالی ١١خبرنگار فيگارو در بغداد نيز در مقاله ای که دوشنبه 

مقاله با اين جمله شروع می شود که چند ماه مانده به خروج . خود در عراق از مجاری دينی، فرھنگی و سياسی می بيند

 صورت گرفت، از امريکا توسط ٢٠٠٣که در سال » آزاد سازی عراق« از عراق، عمليات امريکائینيروھای 

 ۀ در عراق، آن را به فاصلامريکافاصله ای که نويسنده از قول يکی از متحدان . واشنگتن بسيار فاصله داردانتظارات 

  .نوری تشبيه می کند

مقاله با اشاره به نگرانی جامعه بين المللی از نفوذ ايران در عراق، رد پای ايران را در اين کشور دنبال می کند و از 

  ». در عراق به بار آورده استئیشما نمی توانيد تصورکنيد ايران چه آسيب ھا«: قول يک ديپلمات غربی می نويسد

اسالم به مدل «نويسنده می افزايد پس از کنار گذاشته شدن سنی ھا از حکومت نوبت به قدرت گرفتن شيعه ھا، و تسلط 

 حکومت را به روی خوش اين موضوع باعث تنش در بين الئيک ھا و اقليت ھای مذھبی شده که. رسيده است» ايرانی

  .نشان دادن به شريعت و اجرای قوانين اسالمی متھم می کنند

سرمايه . در دنباله مقاله می خوانيم که عراق، سرزمين مقدس شيعيان، جمھوری اسالمی ايران را به خود جذب می کند

 در کربال ئی بيمارستان ھاساخت فرودگاھی در نجف، طرح ساختن. گذاری در جھت توريسم اسالمی افزايش يافته است

 و درمانی به زائران در زمان اقامت آنان در عراق در ئیو نجف، توافق دوجانبه برای تسھيل سفر زائران، خدمات اجرا

  .  مذھبی صورت می گيردۀچارچوب اين جاذب

لمللی وزارت فرھنگ  ارتباطات بين امسؤولنويسنده مقاله، به نفوذ فرھنگی ايران در عراق ھم اشاره دارد و از قول 

 ترکيه عراق را يک مثالً . ژی خاص خود را دنبال می کننديعراق می نويسد که کشورھای ھمسايه در عراق سترات

 تجارت و انرژی سرمايه گذاری می کند در صورتی که ايران ۀبازار مناسب برای خود می بيند و بيش تر در زمين

  .ترجيح می دھد به امور آموزشی بپردازد

روست، ايران ه  اين مقاله می خوانيم که در بغداد به ھم ريخته که با مشکل آب و برق ناشی از نوسازی ھا روبۀدامدر ا

لم و تئاتر فعال شده و براساس قرارداد امضاء شده ميان مقامات عراقی و وزير فرھنگ و معارف اسالمی در بخش ف

  .  ديده می شودلم درمورد امام حسين تدارک فۀايران، يک فستيوال ساالن

مبر گذشته، در ماه دس. روکرده استه  روبیھمکاری ميان دو حکومت شيعه، فضای آموزشی عراق را نيز با نگران

 تعطيلی کالس ھای مختلط موسيقی در دانشگاه ھا را مطرح کرده بود که با ۀمسألوزير سابق آموزش و پرورش عراق 

  . ه از آن عقب نشينی شدرو و بالفاصله مخالفت طرفداران الئيسيته روب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 نزديک به ۀيک پروفسور علوم سياسی، می گويد که نوری المالکی، نخست وزير عراق مجبور است با احزاب شيع

مقاله دوم فيگارو در مورد گسترش نفوذ مذھبی و فرھنگی جمھوری اسالمی . ايران مذاکره کند و با آنان به توافق برسد

 ۴٠ل در اين کشور اختصاص دارد و می نويسد که از سه ماه پيش تاکنون حالکايران درعراق، به محدوديت فروش 

ست که جواز ااين در حالی . لی در آن ھا به فروش می رسيده، ھدف حمله قرار گرفته اندحمغازه که مشروبات الک

 امر نسبت به روشنفکران و مدافعان الئيسيته با اعتراض به اين. ل برای مغازه داران تمديد نمی شودحفروش الک

لی موجب نگرانی مسيحيان شده است که بيش حمحدوديت فروش مشروبات الک. شدار می دھندواسالمی شدن جامعه ھ

و باالخره اين که، در رستوران معروف . تر در اين بخش کار می کنند و پس از سقوط صدام حسين مورد تعرض ھستند

براين، گروه ھای مرتجع ناسيوناليستی و مذھبی که در حاکميت بنا. بغداد سال ھاست که ديگر موسيقی پخش نمی شود

 و متحدان آن، حکومتی شبيه امريکاکنونی عراق حضور دارند با حمايت دولت ھای به اصطالح دموکرات و سکوالر 

  ! کرده اندتأسيسحکومت اسالمی را در عراق 

  

   اشغال عراق در رکود اقتصادیتأثير

ه عراق و افغانستان، سھم بزرگی در يجه علينت نه و بی يمان آن، با دو جنگ پر ھزي پ  ھمئیكا و كشورھای اروپايمرا

ھا را گرفته،   آن  باني ای كه امروز گر  و بحران مالی و كسری بودجه گسترده٢٠٠٨بروز ركود اقتصادی در سال 

  . اند داشته

دانند و به  م جنگ عراق می يجه مستقيرا نت و به تبع آن اقتصاد جھان امريکابرخی از کارشناسان، بحران اقتصادی 

ن کشور را ي، بحران اقتصادی در اامريکازه نوبل اقتصاد در ي، اقتصاددان و برنده جا»تزيگليجوزف است«عنوان مثال 

ابی کرده ينه ارزين زميال پردازی ھای حکومت بوش و طرفداران نومحافظه کارش در ايم جنگ عراق و خيجه مستقينت

  .است

د مقامات بر طوالنی بودن راه يكأ ھای عمومی و بيمه ھای اجتماعی، ت اضت اقتصادی و كاستن از بودجهيای رطرح ھ

نه كردن برای جنگ حتی به يھای اقتصادی ھمگی نشان می دھند كه دولت ھای غربی، ھم چنان به دنبال ھز دشواری 

  .مت فشار بر شھروندان خود ھستنديق

 ترين حقوق ئیر پا گذاشتن ابتدايداری كه با ز ه يبه منظور حفظ سيستم سرما» مسيترور«جنگ با دشمن نامشخص 

  .نجامديروزی نيچ گاه به پيد ھيز انجام شود شاي ھا ن وهيش» نيتر ھوشمندانه «انسان ھا ھمراه است، حتی اگر با 

  

  توليد و فروش سالح در جھان

سر فعاليت ھای اتمی اين حکومت، سبب شده است کشمکش و رقابت قدرت ھای بزرگ جھانی و حکومت اسالمی بر 

در سال ھای اخير، به خصوص شيح نشين ھای حوزه خليج . که صنايع اسلحه سازی رونقی بيش تری داشته باشند

بنابراين، جنگ و يا تنش و تھديد به .  و ديگر فروشندگان سالح تبديل شده اندامريکافارس، به انبار سالح ھای مخرب 

 !نيازھای سيستم سرمايه داری در صنعت اسلحه سازی استجنگ، يکی از 

، كارخانجات اسلحه سازی در دنيا جان دوباره ای گرفتند و با ايجاد سپتمبر ١١در گزارش ھا آمده، بعد از حادثه 

  . روز افزايش داده انده بازارھای صادراتی توليدات شان را روزب

 ٢٠تاز است؛ چنان كه در ميان  پيشءه رقبايختالف فاحشی نسبت به بقمريكا با اادر فھرست اسلحه سازان بزرگ جھان، 

 ١٢مريكا نيز اين انگلستان است كه با اپس از .  وجود داردئیمريكااشركت بزرگ اسلحه ساز دنيا، تنھا ھفت نام غير

 .  دوم مرگ آفرينان قرار گرفته استۀكمپانی بزرگ اسلحه ساز در رتب
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 اسلحه در جھان و گردش مالی حيرت آور اين صنعت، خيلی ھا را به اين نتيجه رسانده آمار سرسام آور خريد و فروش

  .كه تجارت اسلحه در جھان پس از مواد مخدر، دومين تجارت پرسود و اغواكننده به حساب می آيد

ا، تجارت مريكا و روی كار ماندن اوباما و پس از انتخابات اخير سپتمبر ١١ پس از حادثه  اخير و مشخصاً ۀدر دھ

  .اسلحه در اين كشور رونق ويژه ای يافته است

مريكا به حدی رسيده كه بسياری ابراساس آنچه در رسانه ھای معتبر غربی منتشر شده است، رونق تجارت اسلحه در 

از سايت ھای تجاری به صورت آنالين به خريد و فروش تفنگ اقدام می كنند و چرخ ھای اين تجارت مرگبار را تندتر 

مريكا به ميزان قابل توجھی از ھميشه می چرخانند؛ چنان كه در سال ھای اخير درآمدھای ناشی از فروش اسلحه در ا

 فروش اين دست محصوالت به اسلحه ھای شكار مربوط است كه ۀافزايش يافته است البته بخشی از آمار خيره كنند

  .  داشته استئیسزاتأثير ب در باال رفتن آمار فروش اسلحه در اين كشور مشخصاً 

در اين كشور به ازای ھر .  ھستندسالح صاحب حداقل يك ئیمريكاا درصد از خانوارھای ٤٧براساس آمارھای رسمی 

 برابر عراق ٥/٢ و يدن، فرانسه و سوالمان موجود در ۀ سبك وجود دارد كه اين رقم سه برابر اسلحۀ اسلح٩٠صد نفر 

  .است

 درصد از آن متعلق به ٧٠ ھا خريداری شده كه ئیمريكاا ميليون توسط ٢٧٥ن،  سبك در جھاۀ ميليون اسلح٨٧٥از 

 ھا ئیمريكااله ي ميليون از آن به وس٥/٤ جديد توليد و ۀشھروندان معمولی است، ھم چنين ساالنه ھشت ميليون اسلح

  . خريداری می شود

ا ھزينه ھای خريد اين كاال را شامل می شود، مريكاست كه نه تنھااين ارقام گويای گردش مالی قابل توجه اين كاال در 

  .بلكه ماليات ھای دولتی و ايالتی را نيز در برمی گيرد

 در ٢٠١٢ در سال امريکا در امور سياسی و نظامی اعالم کرده است امريکامعاون وزير خارجه  اندرو شاپيرو،

او، اشاره می کند که درصد . خته است اسلحه به کشورھای عربستان و ژاپن فرودالر ميليارد ۵٠حکومت اوباما، 

 ٢٠١٢روسيه نيز رکورد فروش اسلحه را در سال !  ھفتاد درصد افزايش داشته است٢٠١١فروش اسلحه نسبت به سال 

. مشتری ھای روسيه کشورھای ھند، ونزوئال، الجزاير و ويتنام ھستند.  رسانده استدالر ميليارد ١۴شکسته و به مرز 

 نيز مقام سوم المانو در اين ميان .  نيز به امضاء رسانده استدالر ميليارد ١۵رداد ديگری به مبلغ به عالوه روسيه قرا

  .فروش اسلحه را دارد و فرانسه و اسرائيل نيز جايگاه خود را دارند

بر ھمين . دی و فروش اسلحه وارد شده استي رقابت تولۀ عرصدر اقتصادی ھم ۀچين، اين غول تازه به دوران رسيد

  . حات در دنيا قرار گرفته استيمبنا چين نيز در رده بزرگ ترين توليد كنندگان و صادر كنندگان اسلحه و تسل

روزنامه واشنگتن پست، در مقاله ای با اشاره به اين كه چين نيز از قدرت ھای نوظھور در زمينه صادرات اسلحه در 

 حالی كه پيش تر يكی از بزرگ ترين واردكنندگان چين موقعيت خود را متحول ساخته است و در: دنياست، نوشت

 ٢٠١١ تا ٢٠٠٧ و از ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٢ل شده و توليد داخلی اش از سال يسالح بود، به يكی از توليدكنندگان اصلی تبد

  . درصد افزايش داشته كه اين كشور را به ششمين صادركننده تسليحات در جھان تبديل كرده است٩٥در حدود 

 ۴۵ تحقيقات صلح بين المللی استکھلم بودجه نظامی چين در ده سال گذشته سه برابر شده است و ۀمؤسسبراساس اعالم 

  .ستامريکادر صد بودجه نظامی جھان از آن 

.  ايتاليا نيز از مثال زدنی ھای اين حوزه استئیبه گزارش وال ستريت ژورنال؛ صنعت توليد سالح در كشور اروپا

 ايتاليا نه از حيث نقش آفرينی آن در بازار اسلحه دنيا، كه نقش بسيار پررنگ اين صنعت كيد به صنعت اسلحه سازیأت

  . ، ھزاران نفر در صنعت توليد اسلحه فعاليت داشته اند٢٠١١در كشور ايتاليا نيز تا سال . در اقتصاد خود ايتالياست
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 قبضه از اين نوع اسلحه در ١٥٠٠دود روزانه ح.  توليد می شودBeretaدر اين كشور نوع خاصی از اسلحه با نام 

  .  ميليون يورو در برداشته است٤٠٠كارخانجات اسلحه سازی ايتاليا توليد می شود كه گردش مالی ساالنه بيش از 

به نوشته وال ستريت ژورنال، ديری نمی گذرد كه ايتاليا با ايجاد رونق در صنعت اسلحه سازی خود، تحولی عظيم در 

  . ادی خود به وجود بياوردروند مالی و اقتص

، كشور ھای در حال توسعه بيش ترين خريداران اسلحه ٢٠١٢ تا سال ٢٠٠٤، از سال global issueبراساس گزارش 

نكته جالب توجه . و تسليحات در جھان بوده و موجب تسريع در رشد گردش مالی اين بخش از تجارت در جھان شده اند

  . ن خريد تسليحات را انجام داده انداين كه كشورھای صنعتی نيز كم تري

 درصد از اسلحه ھای به فروش رسيده در دنيا به ٢٠ھم چنين براساس آمار طی سال ھای مذكور تنھا كم تر از 

ن مسائل در اين يعالوه بر ھمه ا.  برابر آن به كشورھای در حال توسعه صادر شده است٣ش از يكشورھای صنعتی و ب

  . درصد رشد داشته است٩٠، توليد و صدور اسلحه به ديگر كشورھا در حدود ٢٠١٢  تا٢٠٠٤سال ھا يعنی از 

 در صد آن ۴٠ يورو اسلحه به فروش می رسد که ١٠۴٠٠طبق يک محاسبه کارشناسی به عمل آمده، در ھرثانيه حدود 

رمايه داری تحت ن جامعه به دليل بحران سئيروز اقشار پاه متعلق به آسيا می باشد و اين در حالی ست که روزب

  . فشارھای ناشی از بی کاری و فقر مشکالت شان افزون تر می گردد

 ميليتاريسم، ارگان ھای سرکوب به ويژه سپاه پاسداران و ۀحکومت اسالمی نيز بيش ترين درآمدھای کشور را به عرص

ه اين حکومت، نه تنھا بسيج و موشک ھوا کردن و دست يابی به سالح ھای مخرب کشتار جمعی داده است در حالی ک

 چون خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، اشتغال و بی کاری، تورم ئیکم ترين اھميتی به عرصه ھا

 حق کارگران و محرومان جامعه را نيز به هو گرانی روزافزون و فقر و گرسنگی مردم نمی دھد، بلکه اعتراضات ب

 از اين ھم اکنون اکثريت مردم ايران.  شکنجه و اعدام می کند،زندانیرا طور وحشيانه سرکوب می کند و آن ھا 

  . کردن آن ھستندبيش از پيش به فکر چگونگی سرنگونگر و استثمارگر و آدم کش نفرت دارند و حکومت ستم

ته سازمان بين المللی کار در تازه ترين گزارش خود اعالم کرد ميزان دست مزدھا در کشورھای صنعتی و توسعه ياف

  .در حالی که فروش اسلحه ھم چنان در حال رشد و گسترش است.  رشد نداشته است٢٠١٢در سال 

، تعداد کودکان کار از دو ميليون و پانصد ھزار نفر به چھار ميليون نفر ١٣٨٧طبق گزارش مرکز آمار ايران در سال 

. ردن کودکان خود به بازار کار ندارندخانواده ھا برای کسری مالی خود چاره ای جز روانه ک. افزايش يافته است

  .براساس آمارھا، ھم اکنون بيش از ھفتاد درصد مردم ايران زير خط فقر زندگی مشقت باری دارند

 مناقع خود، از جمله با ايجاد جنگ ھای خانمانسوز زندگی تأمينتر و  سرمايه داری در راه کسب سود بيشبه اين ترتيب،

اما ھمين سرمايه داری و دولت ھای حافظ سرمايه، حاضر نيستند .  نيستی می کشاندانسان ھا و محيط زيست را به

طبق آمارھای رسمی، ھم اکنون يک ميليارد نفر از . تبعيض، نژاد پرستی، فقر، بی کاری و بی سوادی را ريشه کن کنند

مردم تن از ميليون ھا . دارندبسياری از مردم دسترسی به آب آشاميدنی ن. شھروندان جھان، دچار گرسنگی دائم ھستند

 ٨٠٠. طبق آمارسازمان ملل، روزانه بيست ھزار نفر از گرسنگی می ميرند. از بيماری و سوء تغذيه رنج می برند

 درصد افزايش داشته ٣٠٠تعداد زاغه ھای دنيا . ند اميليون جوان از امکانات آموزشی، اجتماعی و اقتصادی محروم

 ه بيش از دو برابر شده است و با ھمه، اين ھا حتی جواب خواست ھا و اعتراضات بیئبھای غالت و مواد غذا. است

  .ليسی می دھندو مردم را با سرکوب پۀحق و عادالن

 و ئیفريقاا و اروپا گرفته تا کشورھای امريکاامروزه اعتراضات کارگران، زنان و جوانان و حتی بازنشستگان از 

زمانی که سرمايه به اين شکل ھارتر بر جھان تسلط دارد ھم چنان جنگ و تا . عربی و آسيا در حال گسترش است

تنھا با سالح . گسترش خواھد يافت...  ھا، بی کاری ھا وئی و آدم رباءکشتار،  فقر و بدبختی، گرانی و گرسنگی، فحشا
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يع انسانی و اجتماعی و ر داد و به ھمه فالکت ھا و فجايي پيگير می توان اين جھان را تغۀاعتراض و اعتصاب و مبارز

  .زيست محيطی خاتمه داد

  

 نتيجه گيری

ده سالی که از حکومت حزب بعث به رھبری صدام .  و متحدانش به عراق ده سال گذشتامريکا ۀاز حملبه اين ترتيب، 

 .در اين ده سال، عراق دستخوش تحوالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی بزرگ و دردآوری شده است. حسين خبری نبود

ناامنی و عمليات ھای انتحاری و بمب گذاری . رقابت ھای ملی و مذھبی، ھم چنان در عرصه سياسی عراق ادامه دارد

  . ھای تروريستی، ھمواره از جامعه عراق قربانی می گيرند

ظامی  ھا در عراق داشتند، واشنگتن تالش کرد تا با خروج نيروھای نامريکائی، با توجه به مشکالتی که ٢٠١١در سال 

اما در حال حاضر نيز باز ھم به نظر می رسد که . خود از اين کشور، ھزينه ھای جانی و مالی خود را کاھش دھد

اين روند نشان .  ھا، ھم چنان در ساختارھای سياسی، اقتصادی و نظامی اين کشور، حضور و نفوذ قوی دارندامريکائی

 ھا، نيروھای خود را از امريکائیدر حقيقت . ق نيامده بودند ھا برای مھمانی و موقت به عراامريکائیمی دھد که 

اما در روندھای اقتصادی و سياسی . ن مستقيم آن ھستند، رھانيده اندگ و تروريسمی که خود يکی از عامالباتالق جن

 گذاری ، يکی از بازيگران اصلی سياستامريکابنابراين، دولت . اين کشور، اھداف خود را ھم چنان پيگيری می کنند

  .در عراق است و اين نقش آن ھا با توجه به خروج نيروھای نظامی شان، در ساختار سياسی اين کشور ادامه دارد

 ھا و  شکنجه.  جھان می دانند که در حاکميت صدام حسين اتفاقات وحشتناکی در عراق روی می دادۀامروز ھم

فقر و بی کاری که ده سال پس از سرنگونی حکومت اما جنگ و خشونت و تروريسم و .  در ابعاد بزرگئیکشتارھا

حزب بعث عراق در جريان است به ھيچ وجه قابل مقايسه با دوران صدام حسين نيست و ابعاد و فجايع انسانی و 

  !اجتماعی و اقتصادی آن بسيار باالست

و به دليل اختالفی که با ن وضعيت کرکوک ييتاريخی شان با حکومت مرکزی، بر سر تعۀ کردھا نيز چه به خاطر مناقش

 شان در عقد قراردادھای نفتی و روابط ديپلماتيک و کنترل مرزھا دارند روندی از  اين دولت بر سر ميزان استقالل

  . کنند کشمکش و اختالفات بيش تر را دنبال می

ی داشته باشد و ھم چنان  اين عوامل داخلی و بين المللی و منطقه ای، سبب شده اند که عراق افق و چشم انداز مبھمۀھم

  . ای و فرقه ای باشد ھای جھانی و منطقه  ھای قدرت  محل منازعه و تسويه حساب

ی و اقتصادی خود فائق آيد و ئ  ھای فرقه  تقابل بايد بر کشمکش ھا و ءعراق برای آن که از اين وضعيت رھا شود ابتدا

به عبارت ديگر، . ت آن ھا اھميت بيش تری داده شودبه خصوص به زيست و زندگی شھروندان و امر اشتغال و امني

فضای سياسی و اجتماعی کشور، بايد برای دخالت ھر چه بيش تر کارگران، زنان، دانش جويان و جوانان، ھنرمندان و 

 نيروھای آزادی خواه و برابری ۀروشنفکران، سازمان ھا و احزاب سکوالر و سوسياليست و به طور کلی برای ھم

اجازه داده شود تا رسانه ھا و تشکل ھای مردمی و سازمان ھا و احزاب سياسی . ازندگی کشور بازتر گرددطلب در س

افق و چشم انداز يک انتخابات . مستقل در فضای آزادتر و علنی تری به مبارزه سياسی، اجتماعی و فرھنگی بپردازند

نين تدوين و تصويب يک قانون اساسی سکوالر که ھم چ. سراسری واقعا آزاد را در مقابل شھروندان قرار داده شود

استقالل سياسی عراق از قدرت ھای جھانی . ی و مذھبی و ناسيوناليستیئمتضمن حق و حقوق شھروندی باشد نه فرقه 

 مردم عراق قادر خواھند شد در چنين روندی است که نھايتاً ... ی و با اتکا به شھروندان، مدنظر قرار گيرد وئو منطقه 

  . و جامعه شان را از اين ھمه فالکت و نابودی تدريجی رھا سازندخود
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سفانه بايد گفت که عراق در کوتاه مدت، نه در زمينه داخلی و نه در زمينه خارجی به ثبات الزم در أاما در مجموع مت

ی و ئھای خود نخواھد رسيد؛ سطله قدرت ھای بزرگ و جنگ فرقه  ساختارھای اقتصادی و اجتماعی و سياست 

به ويژه روند تحوالت .  اين کشور نيز منتفی نيستۀناسيوناليسم عربی ادامه خواھد يافت و حتی چند پاره شدن و تجزي

 ھم بر روند تحوالت امريکار و تحوالت احتمالی در مناسبات اين کشورھا با ترکيه، عربستان و ييسوريه و ايران و تغ

در ھمين راستا، به رسميت شناختن .  خواھد داشتئیسزاير اساسی و بتأثی عراق ئ  درونی و ھم بر مناسبات منطقه

حقوق مردم کردستان و دخالت دادن شھروندان عراق در امر بازسازی کشور، تا حدی زمينه را در درازمدت برای 

  . برقراری ثبات و امنيت اجتماعی، سياسی و اقتصادی فراھم خواھد کرد

ه داری جھان و ياز چند گاھی راه انداختن جنگ عليه بشريت، برای رونق سرما است که ھر تأکيددر پايان الزم به 

كا يمرا در اين ده سال گذشته، اثبات شده است که عمالً . دولت ھای سرمايه داری امری ضروری تشخيص داده می شود

نسور حکومت ھای و متحدانش عراق و افغانستان را نه برای رھا كردن مردم اين کشورھا از سرکوب و اختناق و سا

ش تر جنبش ي، بلكه برای سركوب ھرچه ب و افغانستانديکتاتوری و برقراری صلح و آرامش و امنيت و ثبات در عراق

جويان و  کمونيستی، جنبش زنان، جنبش دانشھای اجتماعی حق طلب، آزادی خواه و برابری طلبی چون جنبش کارگری

ژيک سياسی، ي مناقع ستراتتأميندگان متعھد و مردمی و در جھت جوانان، ھنرمندان و روزنامه نگاران و نويسن

اسی ايرانی، که يروھای سيبنابراين، آن بخش از شخصيت ھا و ن. اقتصادی و نظامی و سلطه گری خود اشغال کرده اند

قه است يا  و متحدان آن، حکومت اسالمی سرنگون شود به نفع مردم ايران و منطامريکاند تا با حمايت ابر اين انتظار

  . ند اند و يا عوام فريباناآگاه و کور

 که شخصيت ھا و جريانات سياسی ايرانی در برابر تحوالت ئی واضح است و آن ھم موضع گيری ھاۀمسألاما يک 

ا  را و متحدانش به عراق و افغانستان و ليبيامريکا ۀ که حملئیيعنی آن نيروھا. ، اتخاذ کرده انداعراق و افغانستان و ليبي

 قرار داده اند اگر ھم حمله به ايران را آشکارتر ھم به زبان نياورند اما روشن است که تأئيدمستقيم و غيرمستقيم مورد 

  . و متحدانش به ايران ھستند تا با سرنگونی حکومت اسالمی به قدرت برسندامريکا ۀدر دل شان طرفدار حمل

قطعنامه ھای شورای امنيت . سناريوی عراق در ايران ھستند و متحدانش در حال پياده کردن امريکامدت ھاست که 

 و برخی دولت ھای ديگر، امريکا ۀ اقتصادی يک طرفۀسازمان ملل عليه ايران و محاصره اقتصادی ايران و محاصر

 محاصره اقتصادی ايران، تاکنون با افزايش سرسام آور. تکرار ھمان سناريوی عراق، اين بار در رابطه با ايران است

قيمت کاالھای ضروری مردم، افزايش بی کاری و فقر در جامعه برای اکثريت مردم ايران کمرشکن و غيرقابل تحمل 

توليد سالح ھای اتمی نه حق ايران و نه حق ھيچ دولت ديگری است بنابراين، کاش روزی برسد که ھمه . شده است

انی که از محاصره اقتصادی ايران و يا در ظاھر و کس.  و غيره نابود شوندکيميائیسالح ھای کشتار جمعی اتمی و 

  . باطن از احتمال حمله نظامی به ايران نيز دفاع می کنند در واقع عراقيزه کردن ايران را مدنظر دارند

در چنين موقعيتی، حق طبيعی و مسلم مردم ايران است که با قدرت خويش حکومت جھل و جنايت و غارتگر و آدم کش 

 عراق و ۀبنابراين، تجرب.  کنندتأسيس به دست خويش خواه خودشان را مستقيماً ون سازد و حکومت دلسالمی را سرنگا

 ما را نيز به فالکت و ۀافغانستان به ما نشان می دھد که ھرگونه دخالت نيروھای خارجی در امور داخلی ايران، جامع

 و امنيت فردی و جمعی، ئیرد و آزادی و رھافجايع بی شماری که بر سر مردم اين کشورھا آمده است دچار خواھد ک

  !امری محال و دست نيافتنی خواھد شد
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