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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
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جون ١٧
 

 فتوای سيستانی شيعه و بسيج مردمی مالکی شيعه عليه داعش سنی

  !مردم عراق را با فالکت تازه ای مواجه کرده است

    

سالح ) دولت اسالمی عراق و شام(مرجع تقليد شيعه، از شيعيان عراق خواست که در مقابله با داعش هللا سيستانی  آيت 

 عراق نيز از مردم خواسته است که داوطلبانه به نيروھای مسلح بپيوندند و از کشور ۀمالکی نخست وزير شيع. بردارند

  .خود در برابر جھادگران دفاع کنند

 .انی از شيعيان خواسته است که سالح بردارند و با پيکارجويان افراطی مبارزه کنندهللا سيست در ھمين راستا آيت 

شھروندانی که قادر به حمل اسلحه «: سخنگوی سيستانی، در مراسمی در کربال خطاب به زايران شيعه گفته است

 ».شور بپيوندندھستند، وظيفه دارند که در دفاع از کشور و مردم خود و اماکن مقدس، به نيروھای امنيتی ک

ليس و نيروھای امنيتی دارد چرا مردم عادی وال اين است حکومتی که صدھا ھزار ارتش و پؤدر اين ميان، مھم ترين س

  ی و آموزش ديده و زبده می فرستد؟ئرا به جنگ آدمخواران حرفه 

ی امنيتی مستقر بودند ليس و نيروھاودر شھر موصل دو ميليون نفری که توسط داعش تصرف شده سه گردان ارتش و پ

 ھم در اين شھر است و طبق آمارھای رسمی، نيروھای ارتش نيز بالغ بر پوليسو بزرگ ترين انبار مھممات و سالح 

 ھزار بودند چگونه از جنگيدن با داعش خودداری ورزيدند، عقب نشينی کردند و اين دومين شھر بزرگ عراق را ١۵٠

  به آن ھا تسليم نمودند؟ 

 مالکی است ۀ و نارضايتی عمومی مردم از دولت شيعپوليسعش نيست که قدرت فوق العاده ای دارد ارتش و پس اين دا

  .که راه را برای پيشروی داعش و مخالفين دولت باز کرده است

 دامن زده است از اين رو، رادر واقع، قدرت طلبی شيعه ھا به رھبری مالکی و عملکردھای دولت، نارضايتی عمومی 

سم عربی نيز داعش نيست که عليه دولت می جنگند، بلکه ناراضيان سنی و بقايای حزب بعث عراق و ناسيوناليتنھا 

  .استه اندعليه دولت مالکی برخ

با وجود اين که نزديک به يک ھفته از حمالت داعش و گرفتن بخش ھای مھمی از استان ھای عراق می گذرد، دولت و 

  . وضعيت کشور سياست گذاری نمايندۀ تشکيل دھند و دربارمجلس ھنوز نتوانسته اند جلسه ای

در چنين وضعيتی، آيت هللا سيستانی چه کاره است که فتوای جنگيدن صادر می کند؟ آيا خود اين حرکت آيت هللا 

 عراق و با دخالت سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، نشان ۀسيستانی شيعه و ھم فکرش مالکی نخست وزير شيع

   راه انداختن جنگ مذھبی تمام عيار نيست؟ۀدھند
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آيا ھمين فتواھای آيت هللا ھای شيعی و سنی از يک سو و ناسيوناليسم عربی از سوی ديگر و دولت ھای اشغالگر غربی 

 سعودی، حکومت ترکيه، حکومت ی آن ھا مانند حکومت عربستانئيان منطقه ممريکا و حاااکميت حس ھمه أو در ر

  ردم عراق را به اين فالکت بی انتھا و دنيای تنگ تاريک وحشتناک دچار نکرده اند؟، م...يل وئاسرا

ل دولت خارج شده اند؟ در حالی که ارتش و و دستگاه امنيتی عراق از ھم پاشيده اند و از کنترپوليس ارتش و آيا واقعاً 

، کل ٢٠١١ارھای رسمی سال طبق آم. عراق، يکی از زبده ترين و مجھزترين ارتش ھای منطقه به شمار می رود

 ٣۴٢،٢١٢ و ھم چنين نيروی نظامی رزرو نيز ٢٧۶،۶٠٠نيروی نظامی فعال آن .  است٣٠،٣٩٩،۵٧٢جمعيت عراق 

  .است

 تانک، نفربر، توپخانه کشش، توپ، ۵٣۴۴: ، مجموع تجھيزات نيروی زمينی عراق٢٠١١طبق آمارھای رسمی سال 

 ١١٣٩: یئنيروی ھوا.  لجستيکی داردۀی، وسايل نقليئليحات ضدھواضدتانک، تسموشک انداز، خمپاره، تسليحات 

  . فرودگاه عملياتی دارد١٠۴ ھليکوپتر و ٢۶۶ھواپيما، 

: ؛ ناو ھواپيمابر٣: ؛ بنادر مھم و پايانه ھا٢: ؛ ناوگان بازرگانی١۵: ئیمجموع کشتی ھای نيروی دريا: یئنيروی دريا

 ۀبودج.  است٠: ؛ تجھيزات آبی و خاکی٠: ؛ قايق مين روب١٣: قايق گشتی؛ ٠: ؛ ناوچه ٠: ئی؛ زيردريا٠: ؛ ناوشکن٠

: ر و قدرت خريدال د۴۵۶٨٠٠٠٠٠٠٠: ر و ذخاير ارز و طالال د١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠: دفاعی اين کشور

  .ر استال د۴٠٠،٠٠٠،٠٠٠،١١٣

شکه در روز  ب١١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ آن نيز ۀ بشکه نفت توليد می کند و ذخايز اثبات شد٢،٣٩٩،٠٠٠عراق روزانه 

 . نيروی کار دارد٨،۵٠٠،٠٠٠ھم چنين عراق . است

واقعيت ھا نشان می دھند که حکومت ھای اسالمی عراق، ايران، ترکيه عربستان سعودی، افغانستان، شيوخ مرتجع 

حزب ، ھم چنين گروه ھای مرتجع اسالمی مانند القاعده، حماس، جھاد اسالمی، اخوان المسلمين، ... خليج فارس وۀمنطق

هللا لبنان، حزب اسالمی توسعه و عدالت حاکم ترکيه، طالبان، بوکوحرام و غيره با وجود ھمه رقابت ھا و اختالفاتی که 

حکومت ھا و گروه ھای  جنايات کنونی ۀ، تغذيه می کنند و ھم»اسالم«با ھمديگر دارند اما از يک ايدئولوژی، به نام 

، »قرآن«اسالمی، الگوبرداری از حکومت اسالمی محمد و علی و عمر و عثمان و ابوبکر است که در کتابی به نام 

 محمد که بعد از مرگ او جمع آوری شده اند و ھم چنين در رساله ھای روحانيون و نسل به ۀيعنی فتواھای جنايت کاران

و » امام زمان«و » خدا«توکل به موجود تخيلی و غيرواقعی به نام . وليد شده اندنسل توسط حاکمان قداره بند بازت

، برای ... حکومت ھا و گروه ھای اسالمی و دربارھا وۀداستان ظھورش، بھشت و جھنم، ھمه و ھمه ساخته و پرداخت

و بند قرآن و انجيل و تورات و بنابراين، اگر انسان خودش را از اين خرافات و از قيد . اسارت و استثمار بشر بوده است

رساله ھای روحانيون و پاپ ھا و کشيش ھا و خاخام ھا و غيره رھا نکند حتی قادر نخواھد بود به آزادی و برابری و 

 .عدالت اجتماعی و جشن و شادی و سرور فکر کند

 ربايد و رھبر اين در شرايطی که در روز روشن گروه اسالمی بوکوحرام نزديک به سيصد دختر مدرسه ای را می

ر مانند دوران برده داری خواھد ال تا ده د٩گروه ادعا می کند ک به فرمان خدا آن ھا را ربوده و آنان را به مبلغ 

 ساله را به عقد خود درآورده؛ يا ھواپيمای مالزی با بيش از دويست مسافر در ھوا گم ١٨ ساله و ٩فروخت، يک دختر 

ی دھندگان به انتخابات رياست جمھوری را أ نفر از ر١١دا نمی شود؛ طالبان انگشتان  آن نيز پيۀمی شود و حتی الش

ی در سوريه می جنگند ھمه و ھمه توسط حکومت ئمی برد؛ تمامی گروه ھای اسالمی که با حمايت دول غربی و منطقه 

ردولتی در سوريه، عراق، در چنين موقعيتی تروريسم دولتی و تروريسم غي. ی حمايت می شوندئھای جھانی و منطقه 

حتی در کشورھای به اصطالح . افغانستان و عراق، ھر لحظه امنيت جانی شھروندان اين کشورھا را تھديد می کنند

لمان کمک ھای مادی و معنوی به گروه ھای اسالمی تعلق می گيرد ايس، از کانادا تا  تا سويدندموکراتيک غرب از سو
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اما اگر جمعی بگويند ما کمونيست و برابری طلب ھستيم ھيچ کمکی به آن ھا داده و مساجد برايشان ساخته می شود 

  چرا؟. نمی شود

دليلش روشن است گرايشات نازيستی، فاشيستی، ناسيوناليستی، کودتاچی و مذھبی، شاخه ھای مختلف سيستم سرمايه 

عليه بشريت مرتکب شوند اما به دليل اين داری جھانی ھستند و بنا به نياز سرمايه به قدرت می رسند و ھر جنايتی ھم 

  . در جوامع جا انداخته می شوند، حافظ سرمايه و روابط و مناسبات سرمايه داری و سنت ھای ارتجاعی ھستندکه صرفاً 

مھم تر از ھمه، تاکنون ھمه راھکارھای حکومت ھای غربی با ھمکاری حکومت ھای نزديک به خودشان، دست کم در 

 و آسيا به خصوص به تقويت گرايشات مذھبی منجر شده و نتايج ويرانگر و فاجعه باری به بار آورده فريقااقاره ھای 

بنابراين، تا روزی که جنبش ھای اجتماعی مانند جنبش کارگری، زنان، دانشجويان و جوانان، روشنفکران و . اند

 صف مستقل خود را در مقابل گرايشات خواه و برابری طلب و عدالت جوآزاديھنرمندان مترقی، نيروھای سکوالر و 

روز بدتر از گذشته ھم ه مذھبی و فاشيستی و نظامی به وجود نياورند معجزه ای در کار نخواھد بود و وضعيت روزب

خواھان و برابری ن صف مستقل آزاديپس تنھا راه انسانی و اجتماعی و مدنی تالش برای به وجود آوردن اي. خواھد شد

يان است و تنھا از اين طريق می توان ھم پيشروی بيش از اين ارتجاع را گرفت و ھم گام ھای مھمی طلبان و عدالت جو

  .ژی طبقاتی انسانی و اجتماعی برداشتي جامعه با ستراتۀدھی و ادارسازماندر راستای 

 اند  عاليت داشته نظامی شيعه چون جيش المھدی، عصائب اھل حق و سپاه بدر پيش از اين ھم در عراق ف ھای شبه گروه 

بنابراين، فتوای .  از عشاير سنی برای جنگ با القاعده سازماندھی شده بودندئی ھا  ھای گذشته گروه و ھم چنين در سال

ھا و حفظ برتری و حاکميت  سيستانی و تشکيل سازمان بسيج مردمی توسط دولت، گامی برای تمرکز اين فعاليت 

   .شيعيان است

عی در عراق، فرماندھان و مستشاران نظامی سپاه پاسداران ايران در اين کشور حضور فعالی در جھت تقويت قدرت شي

 از امنيت بغداد و ادارات حساس دولتی و نخست وزيری و غيره به سپاه ئیدارند و گفته می شود ھم اکنون بخشی ھا

  .پاسداران حکومت اسالمی ايران واگذار شده است

 بسيج مالکی شيعه و دخالت سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، عراق را شديدتر از  فتوای سيستانی شيعه ونھايتاً 

گذشته، به سوی يک جنگ تمام عيار مذھبی سوق خواھد داد و بيش از بيش زمينه را در جھت تقسيم عراق به سه بخش 

  . کردی، شيعی و سنی مساعد خواھد کرد

  ٢٠١۴ جون پانزدھم -  ١٣٩٣ جوزا پنجميک شنبه بيست و 

 

  


