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  عراق چه می گذرد ؟   ما*در کشور ھمسايۀ
  

رانه به منافع ايران فکر شيا.يار ه اول بايد بسۀوريم در درجآميان ه خواھيم در مورد عراق سخنی ب ھنگامی که ما می

ثير مستقيم بر ايران خواھد داشت برای مثال وقتی أ دولتی خوب يا بد در عراق ت ،کنيم زيرا حوادث خوب يا بد در عراق

از مدت کوتاھی با صدام  ھا بعد  امريکائي شدند ،امريکائیدر ايران انقالب شد ومردم موفق به سرنگونی حکومت 

 ،ثروت ميان خود تقسيم قدرت و محروم کردن ايران از خليج فارس و  اشغال خوزستان،ۀوعد ه وباحسين تماس گرفت

 حساس و خطرناک بخشی از مخالفان ۀسفانه در اين مرحلأجنگی ھشت ساله را به انقالب ايران تحميل کردند مت

دين خلق بود که امروز تبديل به حکومت ايران نيز در کنار صدام حسين قرار گرفته که معروف ترينشان سازمان مجاھ

 .  تبديل شده اندامريکاشکار آمزدوران وقيح و

سيب پذيری آ کيلومتر مرز مشترک دارد که اين خود ١٤٠٠که ايران با کشور عراق بيش از  موضوع مھم ديگر اين

 اروند رود ۀ مرز رودخان قسمتھائی از اين سانی نيستآل مرزی اينچنين طوالنی کار وکند زيرا کنتر  زياد می ايران را

وردند آ عراق را به اشغال در٢٠٠٣ئيھا و انگليسيھا در سال امريکاکه   ھنگامی ويا بيابانھای بدون حفاظ طبيعی است

" ۀ خلق عرب اھوازجبھ" ھمين دوره  در ل انگليسيھا قرار گرفتو بصره که درھمسايگی ايران است در کنترۀمنطق

 جمعه ۀ ائم ، لوله ھای نفت ، اقتصادی ،اين انفجارات شامل مراکز بازرگانی   .اغاز نمودسلسله انفجاراتی را در ايران 

 طوری که يکه رسانيد ب چاپ میه شد و اين جبھه اخبار انفجارات را در نشريات خود ب و اماکن عمومی را شامل می

 اما . اقای زرھی نپذيرفتکه ،پ برساندچاه  ب بار به دفتر شھروند در تورنتو ھم مراجعه کرده تا اخبار انفجارات را

بصره زير نظر واحدھای   نان را در پايگاه نظامی خود در آ اين شکل بود که انگليسيھا   به  انتقال تروريستھاۀشيو

نيروئی که وابسته به ارتش انگليس بوده ودر جريان جنگ دوم جھانی برای عمليات کماندوئی پشت  ( . اس . آ .اس

 دادند و امکانات لجستيکی و پشتيبانيھای الزم را ھم اختيارشان قرار می موزش میآ، ) يل شده بود دشمن تشکۀجبھ

 »اروند رود« يکی از ناوھای جنگی انگليسيھا در ءگرفت که ابتدا نھا به ايران اينچنين انجام میآ انتقال ۀ اما شيو دادند

مده و در نقاطی که از قبل مشخص کرده آحرکت در ه  نيز بتروريستھا در قايق در محاذی با ناو مد و آبه حرکت در می

 ابادان و خرمشھر  ،توسط افراد ديگری که در انتظارشان بودند به درون شھرھای اھوازه کردند و ب بودند رھايشان می

  .دادند رفته وعمليات تروريستی را انجام می

 

 چگونه نيروی دريائی ايران انتقال تروريستھا را متوقف کرد؟
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بھای عراق که اکنون به اشغال انگليس آگاھی داشت اما بيشتر اين عمليات در آنيروی دريائی ايران از اين جريان 

ھر علتی ه ب.  پايان دھد . اس . آ . اس ۀدنبال فرصتی بود تا به اين تجاوز تبھکارانه گرفت و ب مده بود انجام میآدر

چون نيروی دريائی ايران از مدتھا  بھای ايران شد وآ چند متری وارد  با تعدادی ناوو جنگی انگليس نا اشتباه يا عمد

    را که بر اساس سيستمناو انگليس    را زير نظر داشته و در کمين بودندحرکت ناو انگليسدقيق  طور دائم وه پيش ب

از چانه زنيھای بسيار  بازداشت کرده و ناويھا را به تھران منتقل و پس ،بھای ايران شده بودآ وارد  . اس . پی .جی

شرح اين . زادی ناويھای گروگان از اين پس تروريست به ايران منتقل نکنندآمحرمانه و دپلماتيک قرار شد در مقابل 

  ) مال بد بيخ ريش صاحبش (  . و ساير مطبوعات عربی به چاپ رسيد واقعه در سايت اينتر نتی انبا دات کام

والن دولتی اين کشور ديدار داشته ؤاز بحرين بازديد کرده و با مس"  خلق عربۀجبھ" مدتی پيش چند نفر از اعضای 

 . اند و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

ن در اينجا نمی گنجد حوادث عراق برای ايران بسيار مھم و آيل بسيار بيشتر ديگر که شرح بنا به اين داليل و دال

     .را به ايران منتقل کنند" داعشيسم"ن ھستند که سياست آحظه مترصد اسرائيل ھرل  ترکيه و ،ن عربستا ،امريکا

که دوستان يا دشمنان ايران برسرکار باشند برای ايران بسيار مھم است يکی از  از اين نظر حوادث امروز عراق واين

 ی وئتوده  يک جنگ ۀوسيله  از اشغال عراق تسلط بر ايران بود اما ملت قھرمان عراق بامريکااھداف اصلی 

 شبانه از طريق مرز  ا مضای قراردادی خفت بار نان مجبور شدند با  آ را به شکست وا داشته وامريکا  فرسايشی

ب رفته را به آکوشند   طالبنی و عالوی دارد که می، البته مزدورانی در عراق ھمچون بارزانیامريکا .کويت فرار کنند

کنند عراق ھمچنان  کسانی که ادعا می .اسرائيل را برعراق وايران فراھم کنند و امريکا تسلط ۀجوی باز گردانيده وزمين

  خود رسانه ھای بيگانه گاه و ئی در کجای عراق استامريکا نشان دھند که سربازان و پايگاھھای ، در اشغال است

 مالکی .لوه دھندپيروزی ملت عراق را وارونه ج  وامريکازنند تا شکست  بيگاه به اين تبليغات دروغ دامن می

ھمين دليل عراق ه يا ھرگونه ھمکاری با کشورھای استعماری است و ب شخصيتی ملی است که مخالف استعمار عراق و

    متعادل اقتصادی و نظامی برای خريد جنگ افزار وغيره با کشورھای مختلف و بيشتر با چين وروسيه داردۀرابط

  . قل و بيشتر نزديک با اردوگاه سوسياليستی داشته استدر نود سال گذشته اين کشور سياست مست زيرا

گاه قبول نکرد که با ھيچ يک از سازمانھای  برد ھيچ سر میه در دوره ای که مالکی مخالف صدام ودر تبعيد ب

ز عنوان وام از يکی اه ب   مالکی مدتی در ايران بود و کمکھای خود را از دولت ايران(اطالعاتی بيگانه ارتباط بگيرد 

توان انکار  اما اين واقعيت را نمی  )  عراقی ساکن فرانسهۀنوشته سمير عبيد نويسند. داشت  بانکھای ايران دريافت می

 عواقب ۀتواند ھم سانی نمیه آنچنان گسترده وعميق بوده که دولت عراق بآکرد که حجم وشدت تخريب کشور عراق 

  ی،بيارآ ،ورم ، سيستمھای برق آياد میه سراسری عراق را ب ۀ ما بمبارانھای وحشيانۀنرا از ميان ببرد ، ھمآ

ليس کشور ملغی اعالم شد و و پ ارتش نابود شدند،...... حمل ونقل ھواپيمائی کشوری و، فرھنگ ، بھداشت ،کشاورزی

ريه وجود واره تنھا در سوآ  نيمو ليون يم  بيش از يک نه ھا تخريب و غارت شدکتابخا  و موزه ھا ، مراکز فرھنگیۀھم

 درعراق کنونی . شھرستانھا و روستاھا شدندۀوارآليون از مردم عراق از محل سکونت خود ي بيش از پنج م .داشتند

 گوناگون ۀليون زنان ھمسر از دست داده وخرابيھای بسيار گستردي بيش از يک م وارهآليون کودک يبيش از چھارم

 از طريق امريکا و اين در حلی است که  يا دوباره سازی کرد ترميم و را  نھاآتوان  سانی نمیآديگری وجود دارد که به 

توان به  ورد ، چگونه می آبار میه  قطر وسازمان القاعده و داعش ھر روز در عراق خرابی وکشتار ب ،عربستان

  .راحتی اينھمه مشکالت را از ميان برد

ارزانی در ھمکاری با اسرائيل که ھر روز به اشکال سانی خيانتھا وخرابکاريھای بآتوان به  برای مثال چگونه می  

ت امنيتی د ؟ موساد اسرائيل در کردستان ھيأکند تا چوب الی چرخ دولت بگذارند را متوقف کر  بروز می مختلف
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تھای موساد اسرائيلی ھر ھيأ  برند نھا پيش میآويژه مسائل امنيتی کردستان را ه اريھا بذ سياستگۀ ھمدائمی دارد وتقريباً 

ت  بود و رئيس ھيأ٢٠١٢  مبرسال سپت٢٥تاريخ ر کرد در ييتی که تغأخرين ھيآ  شوند بار عوض می از چند سال يک

داد که چگونه بارزانی و اطرافيانش گوش  در مصاحبه ای با راديو ارتش اسرائيل توضيح می" اليعازار تسفرير"نام ه ب

 ديگری از طرف موساد به خرابکاری و توطئه عليه عراق و در جھت متالشی ھيأتن نھا ھستند ھم اکنوآفرمان ه ب

نام دکتر سيد قادر عبدالکريم که به ه چندی پيش از اين يک اکاديمسين عراقی ساکن اتريش ب. ند  ان مشغولآکردن 

شکارا نوشته آ خود ۀود در مقالعلت نوشتن مقاله ای عليه اسرائيليھا به زندان افتاده به ب  ،کردستان مسافرت کرده بود

ورده بود که چگونه يک استاد دانشگاه کرد که آکرده و در بخش ديگری از مقاله  بود که اسرائيليھا از وی بازجوئی می

ستور شخص بارزانی و در صحن ه د ب کرد مخالف دخالتھای اسرائيل در کردستان بود و در دانشگا اربيل تدريس می

 .قتل رسيده دانشگاه ب

 و انگليس است، امريکاموران دو سازمان جاسوسی أقای مالکی اياد عالوی نخست وزير سابق و از مآاز ديگر مخالفان 

 عراق را ھر چه بيشتر دچار ھرج ومرج کرده  امريکا  و  قطر ،کوشد با کمک عربستان وی با تمام توان خود میعال

کند پنھان  که با عربستان ھم ھمکاری می ق فراھم کند و از اين را در عراامريکا طرفداران  مدنآ بر سر کار ۀو زمين

عالوی که به .  در عراق ستايش کرد  شکارا از نقش عربستانآ گذشته طی مصاحبه ای با مطبوعات ۀدارد ، ھفت نمی

اد به  بغدۀزيرا در ھنگامی که نخست وزير بود روزی برای بازديد از مجتمع امنيتی عامري  قاتل  راستی شخصی است

خواھد که در کشتن مخالفان جدی باشند و برای نشاندادن جديت خود  موران میأرود و پس از بازديد از م نجا میآ

 کمری خود با شليک ۀدھد تعدادی از مخالفان را که چشمشان بسته بوده به حضور بياورند وی سپس با اسلح دستور می

قای حسيبی آ تلوزيونی ۀطور ھفتگی برای برنامه نروزھا بآ من در  .رساند قتل میه نھا را بآھفت نفر  گلوله به مغز،

شکار عالوی در حق نيروھای مقاومت آ در مورد اين جنايت آنروزھاکردم در  وضعيت جنگ عراق را گزارش می

سيدنی « ۀ در روزنام»پال مک جو«توسط ه اما پس از چندی در گزارشی که ب. ملت عراق سه نفر ذکر کردم 

ساير مخالفان مالکی نيز .  تعداد مقتولين را ھفت نفر ذکر کرده بود،خر ماه جون منتشر شدآ ۀ در ھفت»ھرالدمورنينگ 

 و عمار حکيم دارد که اينان   صدر  البته مالکی مخالفانی از درون ائتالف شيعه ھمچون مقتدی .بھتر از عالوی نيستند

 و امريکامخالفان کرد را بايد در چھار چوب بازيھای سياسی . نه مخالفان جدی و نه دارای وزن قابل توجھی ھستند 

نام گوران زير نظر مصطفی انوشيروان از ياران سابق بارزانی تشکيل شده که ه  حزبی ب   اخيراً  اسرائيل حساب کرد

 احزاب و سازمانھا کم و بيش سرشان در اخور ۀ در کردستان ھم کالً  دارای استقالل اقتصادی و سياسی نيست و

 ھم می" کمونيست و دموکرات" طور مسلم شامل عمله ھای حقيری که خود را ه  است واين وضع بامريکااسرائيل و 

  .  استامريکااسرائيل و " قادر متعال" در کردستان. شود نامند می

نداختن امر  بازيھای سياسی بارزانی در جھت به تعويق ا ، انفجارات وترورھای روزانه ،توان ونبايد اوضاع عراق نمی

جو  و  در چھار چوب اوضاع داخلی عراق جست  نفت کردستان راألۀ و مشکل سازی مس  انتخابات ۀ بودج ،پارلمان

 ۀ در جھت ور شکست کردن ومتالشی کردن ھمامريکا سياست تھاجمی ۀکرد بلکه اين مشکالت را بايد در نتيج

 .کشورھای منطقه ارزيابی کرد

ه  کوششھای زيادی نيز بامريکا دولت  پاکستا ن وجود دارد  فلسطين و  ا، ليبي ، يمن ، مصر ،ھمين وضع در سوريه

خواست موفق نگرديد اما با ايجاد انواع مشکالت  نچنان که میآاگر چه . کار برد تا ايران را ھم دچار ھمين وضعيت کند

  .غيره ايران را بسيار تضعيف نمودو  اقتصادی  ،سياسی
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گر صف يد در مقابل يک ی و بين المللی ئ منطقه  ، داخلیۀدر عراق جريان دارد و دو جبھ تخاباتی ھم اکنون تبليغات ان

 بين ۀ در عرص کنند  و اردن تا حد زيادی از مالکی حمايت می  لبنان ، سوريه ،در منطقه به ترتيب ايران .  کشيده اند

 . الجزائر و ونزوئال ، چين ،المللی روسيه

   ، ترکيه  بارزانی و طالبانی در تبعيت از اسرائيل،  اصلی مالکی به ترتيب  منطقه مخالفان در   مقابلۀدر جبھ

 . بين المللی نيز روشن استۀدر عرص. ساير جريانات تروريستی   و  داعش ، القاعده ، امارات ، قطر ،عربستان

ار گسترده ای از نخبگان عراقی که  بر بخش بسي  و با تکيه گاه عراقآاما مالکی با اعتماد کامل به اکثريت ملت 

 برای  دور از سرو صداھای رسانه ھای بيگانهه ی بوده و بئ وقدرتمند منطقه  زادآ  ،خواستار بر قراری کشوری مستقل

 .کنند  سازندگی وسربلندی عراق کار می

ی و دانشگاھی که  مراکز علمۀ توسع .کند دولت فعلی عراق با سرعت زياد در جھت سازندگی عراق مخروبه کارمی

شد اما   جناياتی که مرتکب میۀرغم ھم توان گفت عراق در اين زمينه در دنيا نمونه بوده است در رژيم صدام علی می

 دولت عراق .خرين مراحل دانشگاھی مجانی بودآ کودکستان تا   وسائط نقليه از  بھداشت ، لباس ، غذا ،تحصيل شامل

 نيز رواج داشت   عصر عباسيان موزشی در عراقآ ۀ اين شيو . کندءته را احياموزشی خدماتی گذشآکوشد سياست  می

ن ملت قرار آتواند اھرم قدرتمندی در دست  ميز ھر ملتی میآ تاريخ افتخار  .بالند وعراقيھا از اين نظر بر خود می

بود با ده   بغداد ۀمين نظاآمعروف ترين  صد مدرسه وجود داشت که بزرگترين و  زمانی در شھر بغداد يک  .گيرد

کردند و ھمه چيز رايگان  ھزار دانشجو وششھزار جلدکتاب که به زبان فارسی وعربی برای امور ديوانی تحصيل می

 )  نصرت مردان محقق ترکمن عراقیۀنوشت(بود 

بسيار حوادث عراق برای ايران   موقعيت و،لتيک و ژئو جيوگرافيکواز اين نظر وساير مالحظات بسيار مھم ژئو پ

 در اين زمينه کمتر از شاه عباس المذھب باشد که برای حفظ امنيت مرزھای جنوبی  ايرانيھا نبايد درک ما  مھم است و

قطعه ای فلز معدنی در ضريح نصب کرد که رويش   به کربالی معال مشرف شد و کشور دو بار پای پياده و برھنه

       "عباس کلب آستان علی" نوشته بود 

 ٢٠١٤ پريلاھفدھم 

  

  :يادداشت* 

ھرچند نويسنده، معرفی عراق را از ديد يک ايرانی و با در نظرداشت منافع ايران مطرح نموده است و در بسياری از 

خود را  ضع ھميشگیااز موکه مسايل به خصوص آنجائی که از مالکی و باندش تجليل به عمل می آورد، بيشتر از آن 

لت ايران شباھت می سمی دور تحليلش بيشر به ادبيات ه تحليل قضايا ھمت گمارد،بازتاب دھد، يعنی از موضع چپ ب

 با آنھم مطالعۀ عراق و ؛ن علت می توان به صراحت نوشت، نمی تواند با مواضع پورتال ھمگون باشديابد که به ھمي

 به مراجع عراق، اعم از  و مردم روی داليل متعددی از جمله وابستگی ھای افغانھای شيعهاھميت آن برای افغانستان

 رقيت رای آزادی شان از قيدنجف، کربال و يا کاظمين و مدارس آنھا و چگونگی دست و پا زدن مجموعی مردم عراق ب

و بردگی استعمار امپرياليزم امريکا و دست نشاندگانش اعم از مالکی و عالوی و يا سايرين و از ھمه گذشته چگونگی 

 پيدا می نمايد، از ديد ما افغانھا نيز نمی ماباند ھای تجزيه طلب که شباھت ھائی با کشوربرخورد و مبارزۀ مردم عليه 

  .تواند عاری از دلچسپی باشد

 AA-AAادارۀ پورتال


