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 Bill Van Auken - بيل وون اوکن
   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١۴ جنوری ١١

 عراق در سراشيب جنگ داخلی

 

 دولت عراق و مبارزان سنی درگرفت که بخش مھمی از فلوجه و قطعاتھای بسيار شديد روز پنجشنبه بين دنبر

در اينجا بايد يادآوری کنيم که ده سال .  انبار در غرب عراق را در تصرف خود گرفته بودندواليترمادی، دو شھر از 

 . بودامريکاش، اين دو شھر در قلب مقاومت مسلحانه در روياروئی با اشغال پي

ی ديگر ميزان آژانس ھاھا وقتی صورت می گيرد که داده ھای منتشر شده توسط سازمان ملل متحد و داز سر گيری نبر

طی سال ھای  امريکا به باالترين درجه از تاريخ تقويت نيروھای ارتش ٢٠١٣مرگ و مير را در عراق طی سال 

 . نشان می دھد٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

 نفر تخمين زده است، بيش از ٧٨١٨سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان عراقی در خشونت ھای سال گذشته را تا 

 شمار قربانيان غير )١(يک گروه بريتانيائی .  نفر از اعضای نيروھای امنيتی طی ھمين مدت کشته شده اند١٠٥٠

 .م کرده است نفر اعال٩۴٧۵نظامی را 

آمار «: ت سازمان ملل متحد در عراق، نيکالئی مالدنوف اظھار داشت که ر آمار سازمان ملل متحد، رئيس ھيأبا انتشا

غم انگيز و ھولناکی است که يک بار ديگر به مقامات عراقی يادآور می شود که برای خروج از اين دھليز جھنمی به 

 ».ريشه ھای خشونت بپردازد

 تعداد ٢٠٠٨ قابل مقايسه است، می بينيم که سال ٢٠٠٨يائی يادآور می شود که آمار سال گذشته با آمار سال گروه بريتان

 قربانيان ددادر حالی که امروز می بينيم که تع نفر بود رو به افول داشته است، ٢۵٨٠٠قربانيان نسبت به سال گذشته که 

 . و دو برابر شده است نفر بوده، افزايش داشته۴۵٠٠نسبت به سال گذشته که 
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 می ٢٠١۴اگر ميزان خشونت فعلی در طول سال حفظ گردد، سال «گروه بريتانيائی عالوه بر اين اعالم کرده است که 

 روی داد به انضمام تداوم امريکا با دو محاصرۀ فلوجه توسط ارتش ٢٠٠۴تواند به ھمان اندازه مرگبار باشد که سال 

 .شورش در عراق

 افزايش داشته است، يعنی از وقتی که دولت شيعه با نخست وزيری نوری المالکی به رگ و ميرھا دائماً  ماپريلاز ماه 

شکل خشونت آميزی عليه يک گروه سنی عمل کرد که در شھر حويجه واقع در شمال کشور اردوی اعتراضی راه 

 . نفر کشته شدند۵٠اندازی کرده بودند، و در نتيجه حدود 

شابھی عليه اردوی اعتراضی در رمادی صورت گرفت که موجب آشوب شد و در نتيجه فلوجه روز دوشنبه سرکوب م

 .و چند شھر کوچکتر ديگر به شکل گسترده به دست شورشگران مخالف دولت افتاد

که طی آن دست کم داده ادامه اردو با تالش برای آرام ساختن مخالفان مردمی، روز دوشنبه، مالکی به متواری ساختن 

فر کشته شدند، و ظاھرا به يکی از فراخواست ھای معترضان پاسخ گفت و اعالم کرد که ارتش را از مناطق سنی ده ن

 .ليس رسمی واگذار خواھد کردوانبار خارج خواھد ساخت و حفظ امنيت را به پ

از دند و پس ليس را در رمادی و فلوجه محاصره کروولی از روز چھار شنبه، مبارزان سنگين اسلحه قرارگاه ھای پ

ليس ھا بی وپ. آزاد سازی دست کم صد نفر زندانی انبار اسلحه را در اختيار گرفتند و چندين ساختمان را به آتش کشيدند

 .آن که مقاوتی از خود نشان دھند مواضع خود را ترک کردند

 برای قطعاتاين . ر کرد نظامی را در منطقه صادقطعاتدر نتيجه مالکی به دستور اوليه اش بازگشت و فرمان تقويت 

  شھرھا آماده شدند، سپس روز پنجشنبه با آتش توپخانه روی بخش ھائی از فلوجه و تھاجم ھوائی که احتماالً ۀمحاصر

 .اين شھر و رمادی را آماج تاخت و تاز ھوائی قرار داد

در تصرف سازمان دولت نيمی از فلوجه «برگزاری فرانسه اظھار داشت که  از مقامات وزارت امور داخلی به خيکی

در او اعالم کرد که . اسالمی در عراق و شام است، و نيمی ديگر در کنترل نيروھای مسلح طوائفی به سر می برد

رمادی وضعيت مشابھی جريان دارد و برخی مناطق در کنترل سازمان دولت اسالمی در عراق و شام است و بقيه در 

 .کنترل گروه ھای مسلح طوائفی

ده ھا کاميون حامل مردان تا به دندان «فرانسه به نقل از يکی از روزنامه نگارانش در رمادی گفته است که خبرگزارس 

شرقی شھر عبور می کردند و به افتخار سازمان دولت اسالمی در عراق و در شام  مسلح را ديده است که از منطقۀ 

 ».ن است را به اھتزاز در آورده بودندموسيقی پخش می کردند، آنھا پرچم ھای سياھی که خاص اين سازما

سازمان دولت اسالمی در عراق و شام، شبھه نظاميان اسالمگرای سنی در پيوند با القاعده، به يکی از ترکيبات 

با تسخير مواضع شمال . ر رژيم سوريه تبديل شدندييدست آوردن تغه در جنگ غرب برای ب» شورشيان«مبارزات 

دادند که می توانند نيروھائی را از مرز عراق و سوريه برای انجام مأموريت ھای تروريستی سوريه، اين گروه نشان 

ليس و ارتش، يا عليه ديگر تمايالت و ھای پواحدعبور دھند، سوء قصد با اتومبيل انباشته از مواد منفجره، و حمله به 

 .ھدف اين گروه ايجاد خالفت سنی بر دو کشور سوريه و عراق است. مذھبی

مالکی عمليات نيروھای دولت اسالمی در عراق و شام را به عنوان بھانه ای برای سرکوب خشونت بار جنبش 

اعتراضی سنی ھا به کار برد که خيلی فراتر از آن چيزی بود که به انگيزه ھای دولت سازش ناپذير بغداد تعلق دارد و 

 .موجب انزوای سياسی و فشار عليه جمعيت سنی در عراق شد

ت ن سياستی شامل فشار روی سياستمداران سنی و آنھائی که با دولت عراق کار می کنند شد که از اين پس تروريسچني

رين موج سرکوب ھا، نيروھای امنيتی به خانۀ يکی از نمايندگان به نام احمد ال در روز پيش از آخ. تلقی می شوند
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 ۴۴اين حرکت موجب شد که . افظ او را به قتل رساندندالوانی رفتند، سپس او را بازداشت کرده و برادر و پنج مح

 . بدھندءنمايندۀ از سوی سنی ھا استعفا

مرکز فرماندھی سازمان «با انتشار اولتيماتوم در ماه گذشته مالکی خواھان برچيدن اردوی تظاھر کنندگان شد و آن را 

 .ناميد» القاعده

واھد کارکرد دولت قوم گرای مالکی در فقدان توانائی در پاسخ چنين تعبيری از وقايع که مطلوب دولت می باشد می خ

بر اين . گوئی به نيازھا و خدمات عمومی را کتمان کند، يعنی موضوعی که موجب نارضايتی جمعيت سنی شده است

به شکل اتفاقی سازماندھی می شود، زندانی کردن ھزاران نفر بی ھيچ دليل » ضد تروريستی«اساس است که حمالت 

 .جھی، و تصفيۀ عليه حزب بعث که موجب اخراج تعدادی از کارمندان شدمو

. دست آورده اين بھانه که دولت سرگرم جنگ عليه تروريسم القاعده است موجب شد که پشتيبانی ايران و واشينگتن را ب

. تی عراق فرستادو سالح ھای مؤثر ديگر برای نيروھای امني) آتش جھنمی( تعدادی موشک ھيل فاير واشينگتن اخيراً 

 . در حملۀ دولت عليه فلوجه به خدمت گرفته شده بودبرخی از اين موشک ھا احتماالً 

 انبار، رويدادھای خشونت بار ديگری در مناطق ديگر عراق صورت واليتھم زمان با درگيری ھای نظامی در 

جاری مملو از جمعيت در بلدروز، شب جمعه سوء قصدی با کاميون انباشته از مواد منفجره در يک خيابان ت. گرفت

 نفر ٣٧ نفر کشته شدند و ١٩در اين حملۀ تروريستی دست کم .  کيلومتری بغداد، به وقوع پيوست٧٠ در فاصلۀ تقريباً 

 .اين نوع اعمال تروريستی به روزمرۀ مردم تبديل شده و شيعه و سنی را ھدف می گيرد. مجروح شدند

 و تجاوزات نئو استعماری امريکاھای سنگينی برای جنگ درنده خوی امپرياليسم مردم عراق بيش از ده سال است که ب

ت سال به طول انجاميد به بھای جان  که ھشامريکااشغال عراق توسط . می پردازند» استثنائی و ضروری«اين کشور 

سيم کشور و فتح مردم صدھا ھزار عراقی و تحميل يک نظام سياسی تمام شد که سکتاريسم را به عنوان ابزاری برای تق

 .رژيم مالکی محصول چنين سيستمی است. اين کشور به کار می بندد

ردن جنگ برای بر پا ک قدرتمند تازه ای  اکنون، جنگ قومی به ھدايت اياالت متحده در سوريه، کشور ھمسايه، موج 

ی و ديگر رژيم ھای سلطنتی در داخلی در خود عراق را فراھم ساخته است، واشينگتن و ھم پيمانانش، عربستان سعود

خليج فارس به ھمين مبارزان اسالمی سنی در ھر دو طرف مرز کمک نظامی می کنند، در حالی که واشينگتن برای 

 .مالکی کمک نظامی می فرستد نيروھای امنيتی 

  

Article original, WSWS, paru le 3 janvier 2014 

  

1)   Irak Body Count (IBC) 

 :پی نوشت مترجم 

با اين .  ھمه چيز را در مورد جنگ داخلی عراق و رابطۀ آن با جنگ داخلی سوريه گفته استبيل وون اوکن تقريباً 

 برای تقسيم عراق به سه امريکاوجود يک مورد ھست که من فکر می کنم با صراحت مطرح نکرده و آن ھم طرح 

و دست کم دو حملۀ تروريستی عليه ايران ي عالوه بر اين فراموش نکنيم که پيرامون مذاکرات ژن.کشور مستقل است

انجام گرفت، يکی در بلوچستان بود که به کشته شدن تعداد خيلی زيادی از سربازان ايرانی انجاميد و ديگری در 

ران در يک حملۀ تروريستی خود عراق صورت گرفت که تعدادی از کارشناسان و مھندسان شرکت نفت و گاز اي

در نتيجه يکی از اھداف ايجاد دولت اسالمی در عراق و در شام، ايجاد زمينه برای حمله به ايران . به قتل رسيدند

 .نيز ھست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ژی بنيادی اولتراليبراليسم يروشن است که بايد مفھوم ھرج و مرج سازنده را در نيز مد نظر داشته باشيم که سترات

 . باشدآنگلوساکسون می 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۴ جنوری ١٠

 ٢٠١۴ جنوری ٩مرکز مطالعات جھانی سازی، 

5364331/civile-guerre-la-vers-glisse-lirak/ca.mondialisation.www://http 

 

 


