
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 Bill Van Auken - نوشتۀ بيل وون اوکن

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ جنوری ١٣

  و سقوط عراق در جنگ داخلیامريکاامپرياليسم 

 

ده سال پس از دو محاصرۀ وحشيانۀ فلوجه توسط اياالت متحده، اين شھر عراقی يک بار ديگر طعمۀ درگيری ھای 

 .نظامی خونبار شد

انه و تانک در اطراف فلوجه، تا کنون نوری المالکی پس از استقرار توپخبه فرمان  ،ارتش رياست جمھوری عراق

به ھمين علت ھزاران نفر . ه است و تعداد نامعلومی تلفات به بار آوردهبخش ھائی از محالت مسکونی را بمباران کرد

فاجعۀ موجب  سازمان ملل متحد پيشبينی کرده است که کمبود آب، خوراک و سوخت . از ترس جانشان از شھر گريختند

ار کرده است که حملۀ گسترده ای را عليه شھر تدارک ديده، مگر اين که باشندگان اين طمالکی اخ. انسانی خواھد شد

 .شھر شورشيان مسلح را قانع سازند که سالح ھايشان را به زمين بگذارند و تسليم شوند

ئی امريکاان  فلوجه قربانی کشتار گسترده ای شد که اشغالگر٢٠٠۴مبر دس -مبر و سپس طی نواپريلدر گذشته، طی 

 و ١۶ اسپکتر، شکاری ھای اف ١٣٠از آسمان، شھر زير حمالت مرگبار ھواپيماھای تھاجمی آی سی . بانی آن بودند

از زمين، نيروئی .  به فرشی از آتش و دود و جزغالۀ شھروندان عراقی تبديل شده بودیھليکوپترھای تھاجمی آپاچ

ای تھاجمی و توپخانه برای حمله به شھر در آماده باش سرخ به سر  سرباز به پشتيبانی تانک ھ١٠٠٠٠معادل بيش از 

 عليه مردم پرتاب - وييميائی ممنوع اعالم شده در منشور ژنک سالح ھای -بمب، موشک و گلوله ھای فسفری . می بردند

 .شد و حتی بيمارستان ھا و آمبوالنس ھا نيز ھدف تير و بمب و موشک قرار گرفت
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   ھواپيمای باربری نظامی ساخت الکھيد و بوئينگ است  ھرکولس١٣٠ نسخۀ رزمی ث ١٣٠-آی سی

 

صدھا ھزار نفر .  خسارت ديد نچه ھنوز بر پا ايستاده بودسرانجام، يک پنجم ساختمان ھای شھر ويران شد و دو سوم آ

ئی به ھالکت رسيدند و امريکا سرباز ١٢٠طی اين دو محاصره دست کم . به پناھندگان بی خانه و کاشانه تبديل شدند

 .ھزاران قربانی عراقی ھرگز تعدادشان مشخص نشد

ه، رمادی و مناطق ديگر در استان غربی انبار از ئی در مورد وضعيت کنونی در فلوجامريکاصفحات اول رسانه ھای 

در اين ) ١(نظر می رسد زيرا برای برقراری صلح ه اين اصل حرکت می کند که حوادث وخيم و نااميد کننده ای ب

بار ديگر می بينيم که  در اينجا نيز يک.  قربانيان زيادی را متحمل شدامريکامنطقه در زمان اشغال، ده سال پيش 

له ای بشر دوستانه مطرح می کنند، و نتيجه می گيرند که برای آن که مردم أعراق را به عنوان مسگ در چگونه جن

اين دموکراسی را ھم تنھا . ( ضروری خواھد بود  عليه تروريسم عراق بتوانند در دموکراسی زندگی کنند، جنگ

 ).ئی ھا می توانند به مردم عراق تقديم کنندامريکا

خاطر اھدافش، و ه جز يک جنايت جنگی تمام عيار، به عليه فلوجه به کار برده شد، چيزی نبود ب  هبربريتی که در حمل

 با آن اعمال تنبيھی قابل مقايسه است که نازی ھا در اروپای خاطر وسعت و سبعيتش، چنين تھاجمی بی گمان کامالً ه ب

حمله به فلوجه نمادی بود برای .  می کردنداشغالی برای جمعيت ھائی در نظر می گرفتند که در برابرشان مقاومت

و رابطۀ عراق با القاعده » سالح ھای کشتار جمعی« عليه عراق که با دروغ امريکاخصوصيت جنايتکارانۀ تمام جنگ 

ن شده يياين جنگ با تمام دروغ ھا و جناياتش خشونتی از پيش تع.  تحميل شدامريکاکه ھرگز واقعيت نداشت به مردم 

اف امپرياليسم اياالت متحده را در منطقه به پيش ببرد و تسلط آن را بر خاورميانه و منابع عظيم انرژی اين بود تا اھد

 ).٢(منطقه تضمين کند

ئی که می خواست در عراق حفظ امريکا قطعاتدست آوردن تضمين مصونيت جزائی برای ه اوباما با فقدان توفيق در ب

مردم .  دستور بازگشت صادر کرد، که ھنوز در عراق باقی مانده بودندامريکا  ارتشقطعاتکند، دو سال پيش به آخرين 

ولی طی اين مدت، تالش . امريکا سال ميراث اشغال تلخ کشورشان توسط نيروھای نظامی ٩عراق باقی ماندند، با 

ی معمر قذاقی واشينگتن برای تضمين حاکميت خود در منطقه ادامه يافت، به ويژه از طريق جنگ برای سرنگون ساز

در فلوجه و رمادی، نتايج جنايات .  و با ايجاد ترفند جنگ در سوريه برای سرنگون سازی رژيم بشار اسدادر ليبي

 .، در گذشته و اکنون، در حال حاضر به حالت انفجاری رسيده استامريکاامپرياليسم 
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رزه عليه تروريست ھای القاعده بازنمائی اين درگيری ھای نظامی، در رسانه ھای جھان سرمايه داری که به شکل مبا

و تلقی می شود، ريشه در تقسيمات قومی مذھبی دارد که در کوران جنگ تحريک و تشديد شد و اشغال کشور توسط 

نداز و حکومت ه بود که عبارت است از اختالف بين شدييژی از پيش تعيئی ھا نيز در چھار چوب يک ستراتامريکا

وفق شد اکثريت جامعۀ عراق را که شيعه مذھب ھستند در مقابل اقليت سنی قرار دھد و ھم زمان اياالت متحده م). ٣(کن

منازعات مرزی ). ٤(اقليت کرد در شمال عراق را مجاز دانست تا به شيوۀ خود مختار در منطقۀ خودشان متشکل شوند

 . نيز به صدا درآورده استو حقوق مرتبط به استخراج منابع نفتی زنگ خطر جنگ داخلی ديگری را در آنجا

  سر کار آمد و مستقر شد، او يک برنامۀ کامالً امريکادولت نخست وزير نوری المالکی طی دوران اشغال عراق توسط 

قوم گرا را پی گيری کرد و ناگھان سياستمداران سنی مھم را تصفيه کرد، و از نيروھای امنيتی برای سرکوب مردم 

اتی را که عليه سوء استفاده از قدرت به پا شده بود به عنوان حرکات تروريستی از سوی انبار استفاده کرد و اعتراض

 .القاعده تعبير کرد

مبر، رژيم مالکی با دستگير کردن احمد ال الوانی يکی از اعضای مھم پارلمان در رمادی به منازعات ماه دسپايان 

مبر نيروھای امنيتی ا ش را  دس٣٠ سپس در - ن نزديک  و با کشتن برادر او و پنج نفر از محافظا- کنونی دامن زد 

 نفر ١٧برای برچيدن اردوی اعتراضی فرستاد که طی چندين ماه در اين شھر بر پا شده بود، و در اين برخوردھا نيز 

 .کشته شدند

، و گروه خشم جوشان مردم، گروه ھای مسلح از جمله امارات اسالمی عراق و شام از شبکه ھای القاعدهاين در متن 

ليس را در اختيار گرفتند و نيروھای امنيتی را به واپس نشينی ول پاسگاه ھای پوھای مسلح از قبايل محلی کنتر

 .تصرف خود درآوردند ل ايجاد کردند و سرانجام فلوجه و بخش بزرگی از رمادی را به وواداشتند، نقاط کنتر

 اعالم کرد و برای او به فوريت اسلحه فرستاد از جمله   از مالکی واکنش نشان داد و پشتيبانی اش رادولت اوباما فوراً 

 روی کنگره فشار آورد که محدوديت زمانی برای موشک ھای ھيل فاير، پھپاد و تجھيزات ديگر، و عالوه بر اين قوياً 

 پيش اقتدار اين امکان که رژيمی که بيش از.  را حذف کند١٦ و ھواپيمای شکاری اف یارسال ھليکوپتر تھاجمی آپاچ

گرا و قوم گرا شده بتواند از اين سالح ھا برای کشتن شھروندان خود به کار ببرد، گويا که برای کاخ سفيد اوباما ھيچ 

 .نظر نمی رسده مشکلی ب

واشينگتن کمک ھای نظامی ا ش را به بھانۀ ضرورت جلوگيری از تھديد القاعده توجيه می کند، وزير امور خارجه 

معرفی » خطرناکترين گروه ھای حاضر در صحنۀ منطقه«ل فلوجه را در اختيار دارند وی را که کنترجان کری آنھائ

 .می کند

 ھائی که واحد. ل و نفوذ واشينگتن در بغداد استوواقعيت اين است که چنين کمک ھائی يکی از ابزارھای اصلی کنتر

تشکيل می دھند ] دفتر امنيتی ھمکاری با عراق[ سرباز و پيمان کاران را در ١٠٠٠ھنوز در عراق حفظ کرده حدود 

 ءواشينگتن پس از پايان اشغال صدھا قرار داد فروش اسلحه به عراق را به امضا.  مستقر ھستندامريکاکه در سفارت 

ويژه ھستند در  از اعضای نيروھای ئی که غالباً امريکاپيمان کاران .  استدالر ميليارد ٩رسانده که حجم آنھا بالغ بر 

 .بطن نيروھای عراقی به عنوان مشاور و کارشناس باقی مانده اند

 مبتکرانه است که در واشينگتن به ثبت در مورد دعاوی مرتبط به تھديدات القاعده، اين مورد نيز يک اختراع کامالً 

ر رژيم راه اندازی يييه برای تغ در جنگی که اياالت متحده در سورامارات اسالمی در عراق و در شام قوياً . رسيده است

 و وقتی   و به ويژه عربستان سعودی مورد پشتيبانی مالی و نظامی قرار گرفت،امريکاکرد از سوی ھم پيمانان نزديک 

 اعتراض کرد، ولی  فوراً امريکادولت سوريه در حلب گروه امارات اسالمی در عراق و در شام را بمباران می کرد، 
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در عراق موشک می فرستد که بتواند در فلوجه ھمين امارت اسالمی را بمباران کند، اين ھم زمان برای مالکی 

 . در منطقه را به روشنی به نمايش می گذاردامريکا رياکاری سياست بی شرمانۀ موضوع کامالً 

افعشان از يکسو در آنجائی که من: چنين تناقض فاحشی از کارکرد مضاعف القاعده برای واشينگتن منشأ می گيرد 

 و در ا، و يا اخيرا در ليبي١٩٨٠مثل افعانستان در سال ھای  -ايجاب کند از اين گروه به عنوان ميانجی استفاده می کنند 

 مثل ده سال -به عنوان مترسک برای توجيه مداخالتشان به کار می بندند را  ھاآنموجوديت  و از سوی ديگر -سوريه 

 ).٥(وباره در عراق پيش در افغانستان و عراق، و حاال د

 بتواند از اغتشاشی که در فلوجه بر پا کرده است بھره برداری کند ، در مقاله ای که از امريکاامکان اين که امپرياليسم 

اين روزنامه . واشينگتن و تھران حرف می زند، روز دوشنبه در نيويورک تايمز مطرح شده است» دشمنان مشترک«

ی ايران عمل کند ئين اياالت متحده و ايران می تواند فراسوی توافق بر سر برنامۀ ھسته بر اين باور است که نزديکی ب

 .در منطقه وارد معادالتش سازد» با ثبات«و ايران را به عنوان نيروئی 

با اين وجود، چنين تنظيماتی منازعات اجتماعی، سياسی و طبقاتی عميقی را که موجب از ھم گسيخته شدن خاورميانه 

 قرار گيرد، ولی تنھا می تواند تالش ھايش را امريکا نخواھد کرد، و نمی تواند مورد بھره برداری امپرياليسم شده حل

 .برای دستيابی به ھژمونی جھانی و به ويژه در روياروئی با چين به پيش ببرد

  

Article original, WSWS, paru le 9 janvier 2013 

 :توضيحات مترجم 

در بازی زبانی نظاميان غرب، » صلح آميز ساختن يک منطقه يا يک ساختمان و غيره«يا » برقراری صلح«فعل )١

 اصطالحات ۀکه پيش از اين در مقاالت گذشته نيز با آن سرو کار داشتيم، از جمل» خسارات جانبی«مانند اصطالح 

نای رفع خطر کردن و در بھترين شرايط يعنی خالی از سکنه کردن منطقه نظامی محکمه پسند است، که در واقع به مع

به اين معنا که وقتی می گويند اين جا و آن جا صلح برقرار است، به اين معنا است که موجود زنده ای . و يا محل است

» بيلدر برگ« طرح الً چنين اصطالحاتی کام. گوئی که خطر ھمانا موجود زنده و انسان زنده است. در آنجا وجود ندارد

 ميليون نفر در نظر گرفته و ممکن می داند، و بقيه ۵۵٠را به ياد می آورد که زندگی روی کرۀ زمين را تنھا برای 

 .زيادی ھستند و بايد صلح آميز شوند، يعنی قتل عام شوند

 توجه خوانندگان را به آن در نتيجه» کار از محکم کاری عيب نمی کند«ايرانی ھا تکيه کالمی دارند و می گويند )٢

 به افعانستان امريکامطالبی جلب می کنم که اپوزيسيون ھای ايرانی و مدافعان حقوق بشر در آن دوران در مورد حملۀ 

ديگر می گفتند و  و عراق مطرح می کردند و چه شادی ھا و تھنيت ھا و تبريک ھا برای دموکراسی صادراتی به يک

 می خوردند که چرا اين سايران را در چشم انداز چنين سرنوشتی می گذاشتند و افسوچه اميد ھائی با گوشۀ چشم 

 تکرار کردند و آنقدر بی شرم مثل اھمين خوش رقصی ھا را نيز در مورد ليبي...دموکراسی به ايرانی صادر نشده است

ی اطالعاتی غربی در کبک سرشان را در برف فروبردند و باز ھم برای مبارزان مزدور و القاعده و سرويس ھا

ھر چند که پيکرۀ اپوزيسيون ھای ايرانی را بايد به عنوان . ولی حاال گويا که ديگر خفه شده اند. سوريه ھورا کشيدند

خاطر ه يکی از شرم آورترين پديده ھای دوران استعمار در ايران که تا امروز ادامه يافته تلقی کنيم، و بعيد نيست که ب

 . ئی ھنوز به اربابان امپرياليستشان خوش خدمتی می کنندامريکاھای دالربا ئی و امريکاھای دالر

عراق در «در اينجا می بينيم که قضاوتی که من در پی نوشت خودم در مورد مقالۀ پيشين بيل وون اوکن تحت عنوان )٣

شتاب زده بود، مطرح کردم، کمی ) ٢٠١۴ جنوری ١٠منتشر شده در گاھنامۀ ھنر و مبارزه (»سراشيب جنگ داخلی

 برای تجزيۀ عراق بی امريکادر اينجا او ناگفته ھايش را جبران می کند و ممکن نبود که اين منتقد برجسته از طرح 
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با اين وجود تحليل بيل وون اوکن در مورد منازعات فعلی در فلوجه و در ديگر مناطقی که . اطالع باشد و به آن نپردازد

حضور دارد با تحليل تی يری ميسان اختالف نظر پيدا می کند، و اينگونه که از متن ] امارات اسالمی در عراق و شام[

نفی کنيم، ولی » قوم گرا و اقتدارگرا«بيل وون اوکن بر می آيد، بی آن که خواسته باشيم انتقاد او را به نوری المالکی 

از سوريه به عراق بی اطالع است، يعنی گويا که او از چگونگی نقل و انتقاالت اين امارت اسالمی در عراق و شام 

 به روشنی توضيح می دھد و می توانيم به گزارشات او کامالً » ٢و يآماده سازی ژن«موردی که تی يری ميسان در 

اطمينان داشته باشيم، با اين وجود در حالت کلی تحليل او صحيح است زيرا که منازعات اخير در عراق را محصول 

 پس از انتشار مقالۀ نوشتۀ تی يری ميسان مراجعه کنيد که فوراً » ٢و يآماده سازی ژن«به مقالۀ (د ئی می دانامريکاطرح 

 ). اوکن منتشر خواھم کرد

بد نيست يادآوری کنيم که در مورد فراخواست ھای برخی کردھای ايرانی و برخی گروه ھا که خودمختاری و ) ۴ 

 - ئیامريکا با مجوز -وی کردستان عراق و چگونگی خودمختاری ديگر تفکيک می کنند، الگ جدائی طلبی را از يک

داستان رمانتيک   کل داستان خود مختاری و جدائی طلبی و فدراليسم و يا نظر می رسد که ه نشانه ھای بسيار بارزی ب

پيشگوئی من . را برای ما روشن می سازد و به ما اجازه می دھد که منشأ آن را بازشناسی کنيم» لۀ ملی در ايرانأمس«

ئی يا حق ترانزيت و امريکاھای کاغذی دالراين است که آنھائی که تا کنون به اين موضوع پی نبرده اند تا زمانی که 

توسط پژاک به حسابشان سرازير می شود و تا زمانی که می توانند کت و شلوار بپوشند و با  فروش مواد مخدر 

راتيک جلو دوربين در يوتوب ظاھر شوند، و تا زمانی که ابر قدرت کراوات در نقش روزنامه نگار انقالبی و دموک

 طرح ھايش را به زور اورانيوم ضعيف شده و تخريب کشورھا ضمانت می کند، ھرگز به چنين واقعيتی پی امريکا

 مثل يکاامرمن بارھا توضيح داده ام که تقسيم بندی ھای . نخواھند برد و ھمواره با چنين طرح ھائی ھمراه خواھند شد

د ھر که رود ود نخونخ«انگليس و تمام قدرت ھای استعماری يک تقسيم بندی ساده نبوده و نيست و نخواھد بود، که 

نه، ھرگز از اين خبرھا نيست، بلکه تقسيم بندی و تجزيۀ کشورھا ھمواره با جنگ و آن ھم نه ھر جنگی ! »خانۀ خود

 صراحت کامل توضيح  اين موضوع را بيل وون اوکن نيز با. استبلکه جنگ دائمی بين بخش ھای تقسيم شده ھمراه 

 . می دھد

  .فريقا تکرار می کندادر حال حاضر ھمين سياست رياکارانه را فرانسه در ) ۵

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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