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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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   دماوند:فرستنده

 ٢٠١۴ جون ١٧
  

  ! "بحران عراق "و" داعش"
   

 ۀشد که نام خالصه "داعش" گروه بنيادگرای اسالمیورش ي با، ظرف روزھای اخير

رو ي نتسليم در عراق و موصل می باشد به شھر" الشام  العراق ویة فيالدولة اإلسالم"

اق ناگھان دچار اسی عري سۀتکار صحني جناۀو دست ن داري مقابل ادرھای ارتش عراق 

ن ي ا"ۀيتجز"ھا از احتمال  یجا که برخی از خبرگزار  تا آن؛ر گشتيچشمگتحولی 

ک گروه کم يدر مواجھه با  ارتش عراق ۀان فرار مفتضحانين ميدر ا. کشور خبر دادند

از . ھا و دولت ارتجاعی عراق افزود ستياليھای رسوای امپر استيدی بر سي رسوائی جد ،اد گرا يعنی داعشي بنۀعد

رو ھای ارتش عراق ينن شھر حرکت نکرده بودند که يرو ھای داعش به سمت ايکرکوک ھنوز نطرف ديگر در 

کردستان حکومت خودمختار رو ھای يامری که باعث شد ن. رھا کرده و پا به فرار گذاشتنددر اين شھر مواضع خود را 

  . ھا را پر سازند عراق جای آن

 ۀلي رياست جمھوری جرج دبليو بوش، ارتش کنونی عراق به وسۀواقعيت اين است که به دنبال اشغال عراق در دور

 واقعيات فوق به طور طبيعی اين ۀئی ساخته شده است و در نتيجامريکازات نظامی ي و زير رھبری آن با تجھامريکا

يا ، آپرسش را مطرح می سازد که اگر به جای داعش يک نيروی مردمی و انقالبی در مقابل اين ارتش قد علم می کرد

 آيا در چنين صورتی ھم فرماندھان ارتش  ارتش عراق باز اسلحه بر زمين می گذاشت و در مقابل مردم تسليم می شد؟

 ديگر اين است که الؤ س؟ ودر مقابل داعش تسليم شدچرا ارتش عراق  به راستی  ؟!نددستور فرار به اين ارتش می داد

 دا کرد که توانستيچنان قدرتی پ ک دفعه آنيه و قطر ساخته شد عربستان ۀگروھی که با پول و اسلحداعش، چگونه 

ن ھم بسنده نکرده و پس از اشغال چند ين شھرھای عراق می باشد را اشغال کند و تازه به ايکی از بزرگتريموصل که 

  .ديھای مختلف عراق به سوی بغداد حرکت نما  در استانگريشھر د

اعالم کرد " منابع عراقی مطمئن"به نقل از " الميادين" خبری ۀشبک فت کهايع تری ي زمانی ابعاد وسی فوقھا پرسش

 داعش و باقی مانده ھای حزب بعث در موصل و ديگر استان ھای ۀنسبت به حمل،  در بغداد از قبل امريکاسفارت "که 

ھم   واقع شده استکه شھر تکريت در آنالدين،   محلی در استان صالحانفرماندھکی از يو ." عراق با خبر بوده است

 در اين مورد ازشان. ن کردند و خواستند تسليم شويمولفياز فرماندھان عاليرتبه به ما ت": روز چھارشنبه اعالم کردچنين 

طی که يکه در شرااست کسی فراموش نکرده  اين فاکت ھا بيانگر چه حقيقتی است؟ ."است  کردم و گفتند دستورالؤس

سوی کابل ه ئی ھا به کمک پاکستان گروه طالبان را شکل داده و بامريکا بود امريکا خود دست ساز ،دولت افغانستان

ش رفت ي کابل پير و پاکستان در پشت سر خود تا تسخامريکا گرم  دستِ با ديدنستی ھم ين گروه تروريروان کردند و ا
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روی کار آوردن طالبان در  ۀ ھمان تجرباز ھمبئی ھا امريکا آيا .ديو دولت افغانستان را ساقط و خود به قدرت رس

حال ايجاد  و در ھمان؟ ھم در شکل ظاھری مخالفت با داعش آن،  افغانستان را به گونه ای ديگر در عراق پياده می کنند

زمينه ای برای گسترش ميليتاريزم، بحران و ناامنی در منطقه که توجيه گر خط دخالت نظامی و ضرورت تشديد 

   باشد؟ در منطقهامريکاحضور مستقيم 

 به جای ارسال کمک امريکاکه دولت ل ھم طرح می شوند  ين دليھا امروز در رابطه با بحران عراق به ا ن پرسشيا

  اعالم ن دولت رسماً ي در پاسخ به درخواست کمک ا،عنی دولت نوری المالکیي خود در عراق ۀبرای دولت دست نشاند

ھا  که ھمراه با طرحی سياسی باشد که عراقی  ای نخواھد داد، مگر اينھيچ کمک نظامی به اين کشور فايده" کرد که

 در ھماھنگی ھای سھل انگاری" و "سستی نيروھای عراقی"را ناشی از کنونی ن وضع يھمچن اوباما ."دھند ارائه می

ن يا. استتی مشترک بين دو کشور به آن اشاره شده ين امۀدانست که در توافقنام" ئیامريکاامنيتی با نيروھای 

 :اعالم کند که اوبامار سخنان  در تفسيگلوريا بورگر "ان.ان.سی" تحليلگر ارشد سياسىری باعث گشت که يوضعگم

 ھر چه باشد اوباما اما تفسير از سخنان ." از دست نوری مالکی خسته و بيزار استاوبامامن فکر می کنم دولت "

دو نيروی گوش به فرمان دستورات امپرياليسم ، عربستان و قطر واقعيت اين است که داعش با احساس پشتيبانی علنی 

ه و اميدوار  در حال پيشروی در عراق بود،با انجام جناياتی ده ھا برابر جنايتکارانه تر از نيروھای فاشيست، امريکا

مقابل ھم ھای غرب و روسيه در   چه بيشتری در سوريه جائی که امپرياليستھرقدرت و امکانات است که فردا با 

  . جنايات خود را دنبال نمايد،صف آرائی دارند

ان اسالم گرای ارتجاعی دست يک جريداعش   اين است کهمسلم است" بحران عراق"مورد در چه  آندر حال حاضر 

اوالً جه، يدر نت. ر کرده استيي کامالً تغاسی عراقي سۀصحن ،ری آنيکه با قدرت گساز عربستان و قطر می باشد 

ن يا حتی سنی ھای ايو "  ام مردم عراقيق"عراق و " ونيانقالب"را نمی توان به حساب " داعش"ھای ناگھانی شروی يپ

ھر چند مردم سنی مذھب عراق از زمان به . ت ارتجاعی دولت نوری المالکی گذاشتيغاه ھای ب استيه سيکشور عل

ھم نی از نوری المالکی دارند اما صرف  خو عراق شديداً تحت فشار بوده و دل پرۀقدرت رسيدن دولت دست نشاند

 داعش به ۀن است که حمليت ايواقع. ن نيروی جنايتکاری گرددھا با چني نمی تواند باعث ھمکاری آنمذھب بودن، 

ه مردم روا داشته و ين فاصله عليو دسته در ھم ن داري که ااتیيھائی از عراق با توجه به جنا موصل و اشغال بخش

 هھا و مطالبات ب چ ربطی به خواستيھا ھ بروشنی نشان می دھد که حرکت آن،  به راه انداخته اند تجاوز و کشتاری که

  .حق مردم عراق ندارد

 دارای ماھيت گريکدي با ھا آنجنگ  ، داعشۀو دست و داربا توجه به ماھيت ضد خلقی دولت کنونی عراق  اً يثان

اعی داعش، ارتجاعی بودن دولت کنونی حاکم بر عراق را ارتجاعی است و نمی توان در مقابل نيروی مافوق ارتج

  .فراموش کرد

د يئأن حکم درست مھر تيتنھا بر ا ، می باشد) عربستان و قطر (امريکاکه دست ساز نوکران امپرياليسم  داعش ۀتجرب

غايت ارتجاعی ھای به  سياست پيشبردو ستی يالي امپرۀله ای جھت گسترش سلطيادگرائی اسالمی جز وسيمی زند که بن

کل ن افغانستان و يدادھای خوني جمھوری اسالمی، روۀش از سی سال سلطيت را بين واقعي ا.نمی باشدھا  امپرياليست

ھم نده و بار ھا به اثبات رسا، مان داعش بود يالقاعده ای که زمانی ھمپموجوديت و عملکرد قا و يفراانه و شمال يخاورم

    . ديگر اين واقعيت می باشيمۀپردشاھد تجلی يک در عراق اکنون ما 

  ! ھای جھان مرگ بر امپرياليسم دشمن اصلی خلق

  !  از زندگی مردم عراق کوتاه بادن ھوادارشيمرتجعھا و  دست امپرياليست

  ! زنده باد انقالب
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   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ٢٠١۴ جون ١۵

  

  

 

  


