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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١۴ جون ١٩
  

 ! ماۀجھش داعش و تپش قلب خاورميان
  

  ....!از مداخالت بشر دوستانه تا. يکم

"  جھانیۀجامع"که به مداخالت بشردوستانه از سوی آن چه " حقوق بشریِ "و " دموکراتيک"سال ھاست که بمب ھای 

ی افريقا ما و ۀمحل اين کاشت و برداشت خاورميان! گل می کارد" بشردوستان ژنده پوش " شناخته شده است برای 

 تا مغز استخوان ارتجاعی ئیجريان ھا. يک جا قارچ بوکو حرام رشد می کند و جای ديگر انگل داعش. دوستان ماست

 و به طور مشخص ئید را از اسالم فاندامنتال می گيرند و از سوی دولت ھای سرمايه داری منطقه که حجت خو

 کاشتند که ئیباد را دولت ھا. وفان درو می کنندطآنان که باد کاشته اند حاال . متحدان اياالت متحد نيز پشتيبانی می شوند

 گذاشتند تا بالد سازمان ھای جھادی افغانۀ خود را پشتوانروسی تمام اھتمام " کفار"در ماجرای اشغال افغانستان توسط 

 و ايران و عربستان امريکاھمان کمونيسم نيم بندی که به ياری دولت ھای . را از خطر کمونيسم برھانند" اسالم عزيز"

وش و آب  در خگلبدين حکمت يارويروس .  و قطر و امارات و پاکستان جايش را به طالبان و ورژن ھای مشابه آن داد

 رشد . آی. اس.مالعمر در مدارس اسالمی پاکستان با حمايت آی. جوالن می داد) فرمانيه(تھران ۀ و ھوا ترين ناحي

شده از " آزاد" در عراق ابومصعب زرقاوی و ابوبکر بغدادی در مصر و الظواھری در عربستان و بن الدن. کرد

ی برای مردم فرودست اين بخش از جھان مصيبت زده اين دست پخت متعفنی است که سرمايه دار! محور شرارت

حاال که بحران اقتصادی با جا به جا شدن نقطه ھای آن از بازار مالی به دولت و از اين جا به صنايع  . تدارک ديده است

   می شود سراغ القاعده رفت و جنگ راه انداخت و بعد برای ترميم،و از اين جا به رياضت اقتصادی حل شدنی نيست

برای باال . خرابی ھای جنگ، اقتصادی را سياست گزاری کرد که ما از آن به عنوان ميليتاريسم کينزی ياد می کنيم

 ا در فرانسه می توان نان و نمک قذافی را خورد و نمکدان شکست و ليبيا ليبيئیکشيدن منابع مالی ھشتاد ميليارد يورو

نفتی با گشاده دستی باز گشته اند ۀ  که کمپانی ھای چھارگانئیجا. ق نيزسوريه و البته عرا. را به يک مخروبه تبديل کرد

اگر دولت تدبير و اميدی در کار باشد که به زبان .  به صنايع غربی نزندیاتا تحريم نفت ايران خدای ناکرده لطمه 

 قيمت چينی چوب  دالر کم تر از کارگر ارزان٨٠خوش راه سرمايه را باز کند و بھای فروش نيروی کار را ماھی 

ی بدھيم أبه روحانی ر"حاال خيال دوستان عزيزی که ما را فرا می خواندند . حراج بزند؛ نيازی به توپ و تشر ھم نيست

  ......تخت شده است" تا ايران سوريه و عراق نشود

 

  از داعش نيست؟" بھتر"نصرت ۀ القاعده و جبھ. دوم
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 با جناح ھا و افراد دور انديش و پراگماتيست القاعده امريکاابت از مدت ھاست که پاکستان و عربستان و قطر به ني

 و ئیاپوزيسيون کذا.  از حکومت ايران نيز ھواخواھانی داردئیالقاعده در ميان جناح ھا. مشغول مذاکره ھستند

يک پای  در منطقه خود امريکادولت ھای متحد . پروغرب ايران ھم بی خجالت از ارتش آزاد سوريه دلبری می کند

در نتيجه صحبت از يک جنبش نيرومند ارتجاعی در کار است که به سادگی مضمحل . ثابت اين ميز پر مشتری ھستند

. سيس دولت استأبی ھوده نيست که داعش با وجود عمق ضديت خود با تمام دستاوردھای مدرنيته مدعی ت. نخواھد شد

با اين تصوير به راستی سياه از اوضاع . ر اساس امت باشدحال آن که علی االصول بايد خواھان شکل بندی خالفت ب

 روی وضع کنونی داعش خم شويم و سپس بسترھای ظھور القاعده در عراق ءمنطقه با ھوده است که ابتداۀ حال و آيند

  .را پی بگيريم

و حرکت به  ديرالزورۀ با اين حال تعرض به منطق. واقعيت اين است که تسخير موصل ناگھانی صورت نبسته است

 بی شبھه سرعت عمليات تانک ھای صدام حسين در ماجرای تعرض به کويت را تلعفر و تکريت تا اشغال موصلسمت 

 از قدرت برتر نظامی بھره مند بود ،در جريان اشغال کويت ارتش صدام در مقابل يک دولت عياش نفله. تداعی می کند

له نيز قابل أدر اين جا چند نکته بی برو برگرد محرز و چند مس. ستن پذير نييياما يورش اخير داعش با آن معادله تب

  . استسؤال

فروپاشی تمام عيار کشيده يک ۀ عراق را به آستانۀ کش مکش ھای طبقاتی، قومی و مذھبی  که جامعۀ با وجود ھم

صدام و ضعف تروريستی در شھرھای مختلف، با وجود انحالل ارتش بعد از سقوط ۀ ، با وجود عمليات روزاناست

نرال ھای با تجربه، و مھم تر از ھمه با وجود فقدان پايگاه ۀ جھای ناشی از انحالل از جمله فقدان تجھيزات مدرن و تخلي

می توان گفت و پذيرفت که دولت عراق چندان ھم ....  اين ارتش و شاکله ھای قومی و مذھبی و خويشاوندیئیتوده 

شکی نيست که داعش نسبت . موصل تسليم و منھزم شود" جنگ"اعش به سادگَی فرتوت نيست که در مقابل جنگاوران د

اما حتا حمايت مستقيم عربستان و قطر و ترکيه ھم نمی تواند ما را به . به دو سال گذشته تقويت و قوی تر شده است

  .منطق عقالنی فتوحات اخير داعش مجاب کند

  

  .صف بندی ھا جديد در موصل. سوم

 مالکی صورت بسته است مستند به دالئل کافی و مستدل ۀب نشينی ارتش عراق به دستور طراحی شداين تحليل که عق

مالکی تصميم گرفته شده با ۀ گفته می شود بعد از انتخابات اخير عراق و متعاقب تضعيف ھر چه بيش تر اتوريت. نيست

چنين تحليلی بيش تر .  شودءر احيانخست وزيۀ رھا کردن تير داعش و سپس درھم شکستن آن ، ھژمونی بی رنگ شد

اين موضع گيری به ما نمی گويد که چه طور در صورت پس گرفتن موصل . به يک موضع گيری سياسی مانسته است

واقعيت اين است که مالکی بدون حمايت . و تکريت و عقب نشاندن داعش مالکی به يک قھرمان ملی تبديل خواھد شد

به .  و ديگران توان يک روز حضور در قدرت را نداردجيش المھدیتجاعی از قبيل  و ايران و جريان ھای ارامريکا

تحقيق ھيچ يک از طرف ھای منازعه در عراق کم ترين رضايتی از نخست وزيری دوران انباشته از فساد و تباھی او 

 سنی نشين  و فقدان يک نارضايتی ھا به ويژه در مناطق کردی وۀ از سوی ديگر بايد اذعان کرد که سطح گسترد. ندارد

شکی نيست که از ميان نظاميان و . چپ و مترقی به تقويت جريان ھای ارتجاعی انجاميده استه حزب سازماند

ليس ھستند کسانی که ھنوز سودای بازگشت بعث در سر دارند اما ارتجاع کم مانند داعش وبوروکرات ھای ارتش و پ

  . چندان تقويت نمی کند که از پس ارتش عراق بر آيدزمينه ھای رشد آن را در ميان قبايل منطقه

 از توان مصعب الزرقاویابوھمچنين الحاق جمع زيادی از جنگ ساالران سنی به شوراھای بيداری  و کشته شدن 

  .عراق نيز به نحو محسوس کاسته استۀ القاعد
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 و نيروھای انتظامی عراق که از در مجموع ارتش. با اين حال نبايد در توان رزمی ارتش عراق چندان اغراق کرد

 ھزار افسر ٢٧١.  ھزار نيروی جنگی دارد١۵داعش حداکثر .  ھزار نفر ھستند٩٣٠ تعليم ديده اند بالغ بر امريکاسوی 

 عراق بعد ئینيروی ھوا.  درصد توان رزمی سپاه سوم ارتش صدام بی بھره ھستند٣٠و سرباز نيروی زمينی عراق از 

 کل خص نوری مالکی به عنوان فرماندهارتش عراق دربست در اختيار ش. ميم نشده استاز سقوط صدام ھنوز تر

ھان ارشد ارتش را از ميان افراد قوم و قبيله و نزديک به خود گمارده ن راستا مالکی بسياری از فرمانددر ھمي. قواست

زان و افسران ميانه به شمار می ارتش عراق و از داليل نارضايتی سرباۀ ھمين امر يکی ديگر از ضعف ھای بدن. است

) ٢٠١٣مبردس(لوجه و مناطق وسيعی از رمادی اوج اين استيصال و نارضايتی زمانی به تعين رسيد که شھر ف. رود

با اين حال وقتی که در .  ھمان سال شھر رقه نيز به ھمين شکل سقوط کرده بودچدر ماه مار. توسط داعش تسخير شد

 جنگاور داعش منھزم شدند ابعاد ديگری ٨٠٠ ھزار افسر و سرباز در مقابل تعرض ٣٠جنگ اخير موصل نزديک به 

  .از شکاف در ارتش و اھداف نامعلوم و مرموز سياسی مطرح گرديد

  

  .عراقۀبسترھای شکل بندی القاعد. چھارم

با اين حال . تبرای ارزيابی راديکال از حوادث کنونی عراق الجرم بايد کمی عقب نشست و به جنگ اول خليج بازگش

نخست بد نيست از . م و اشاره وار به چند نکته می رسيمئي اقتصادی در کالم کمی پيش می آئیما با رعايت صرفه جو

  :اياالت متحد صدام حسين بايد سرنگون می شد چرا کهۀ ت حاکمأاز نظر ھي. مئيداليل اشغال عراق سخن بگو

 ئیسيسات ھسته أ در ابتدای جنگ ايران و عراق تامريکا. طقه بودماشين جنگی عراق تھديدی برای صلح و امنيت من ؛

  .عراق را با جت ھای اسرائيلی نابود کرده بود

  .عراق جنگ افزارھای کشتار جمعی داشت ؛

  .صدام حسين ديکتاتور و حامی تروريسم بود ؛

ئيد می کند أ اين واقعيت را تيکاامراما واقعيت اين است و تمام فاکت ھای بعد از سقوط صدام نيزضمن تکذيب ادعاھای 

به طور خالصه می توان اھداف غرب .  و متحدانش از جنگ در عراق مغاير با کيفر خواست آنان بودامريکاکه ھدف 

  :از حمله به عراق را چنين خالصه کرد

دست در .... وبايل و کما اين که می بينيم کمپانی ھای نفتی شل و بريتيش پتروليوم و اکزون م. ؛ غارت منافع نفتی عراق

چنان که دانسته است عراق دومين ذخاير نفت جھان را .  سنی نفت عراق را به يغما می برند–شيعه ۀ ت حاکمأدست ھي

نه اليه ھای يخ زده نه آلودگی به شن ھای قير اندود يا . در اختيار دارد و مھم تر اين که استخراج اين نفت ارزان است

انحصاری در ۀ  سال به گون۴٠نفت عراق نزديک به !  نفتی به مصداق ھلو برو تو گلو. يانياز به حفاری در عمق در

 درصد سھام يا ھمان ۵٠اختيار شرکت نفت عراق بود که سھام دارانش عبارت بودند از شرکت نفت ايران و انگليس با 

.  يا اکزون موبايل پسينیامريکا اويل استاندارد) توتال بعدی(لند، شرکت نفت فرانسه ابريتيش پتروليوم بعدی، داچ شل ھ

از کرکوک و حديثه در عراق کنونی تا حيفا در .  به ھر کجا لوله می کشيدندءاين شرکت ھا بدون چانه زنی با رقبا

 ٩٩.۵ کم و بيش ١٩۵٨عبدالکريم قاسم پس از کودتای . فلسطين آن زمان و تريپولی در لبنان و بعينه در سواحل سوريه

گذشته از بھره برداری . کمپانی را ملی اعالم کرد و نيم درصد باقی مانده زمان صدام ملی اعالم شد ئیدرصد دارا

 -  که در خاورميانه کم مانند بود–مين اجتماعی مشھور عراق أقومی و خانوادگی و شخصی می توان گفت که سيستم ت

اشغال عراق زمين بازگشت تمام .  يافته بودھمين نيم درصد سامانۀ در فضای مساعد ھمکاری ميان دو اردوگاه بر پاي

 نوشته اند بی آن که به امريکائی که اين شرکت ھای نفتی با ھمکاری مقامات ئیقراردادھا.  کردھمواراين کمپانی ھا را 
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.  از ھند و روسيه و چين اولويت داردئی کمپانی ديگر از جمله شرکت ھا۴٠مزايده نھاده شود بر پيشنھادھای بيش از 

  !شھرت يافته" گسترش دموکراسی خواھی"م ديگر اين غارت ھمانی است که به نا

 روی اقتصاد عراق يعنی منابع نفتی آن بايد به. "بھره برداری از نفت عراق رک و پوست کنده استۀ اعالميه در زمين

ر ذھن من تداعی نم چرا اين ترم سرمايه گذاری خارجی بی درنگ حسن روحانی را دانمی د( سرمايه گذاری خارجی 

ل کنيم و و تان را کنترۀدرست مثل اين که بگويند ما به شما يورش آورديم و حاال حق داريم خان." باز باشد!) دمی کن

  .دخل منابع تان را در بياوريم

مين امنيت اسرائيل و ساير متحدان منطقه أو ت" نظام جھانی نو "دگرگون سازی خاورميانه در راستای تحقق دکترين  ؛

  .امريکا ئی

؛ پيش گيری از گسترش جنبش ھای چپ و راديکال در کل عراق و به خصوص در شمال از طريق ايفای نقش شبه 

  .فدرال به کردستان و تقويت ناسيوناليسم کرد

  .دولتی که در توافق با ايران شکل بگيرد و ضد اسرائيلی ھم نباشد. گوش به فرمان" دموکراتيک"استقرار يک دولت  ؛

جھانی سازی نئوليبرالی از راه سلطه بر اقتصاد عراق و بازگشودن شريان ھای بازار پرسود اين کشور ۀ برد پروژ؛ پيش

  .به سوی سرمايه داری غرب

  .مبر سپت١١دن ھژمونی ضعيف شده پس از  از شکسته شه؛ خروج اياالت متحد

م حسين را ساقط کرد و از سوی ديگر  به عراق از يک سو رژيم مستبد و ارتجاعی صداامريکاامپرياليستی ۀ حمل

  .تضادھای طبقاتی و قومی و مذھبی سرکوب شده را شعله ور ساخت

عراق در گرداب / "١٣٨١ ]اسد[مرداد"   عراق از کمدی به تراژدی- امريکا("مبسوط ۀ ما پيش از اين در متن سه مقال

در ) ١٣٨٩ ]سرطان[تير" ق آغاز مرگ ناسيوناليسم کردانقالب عرا" و  / ١٣٨۵ ]عقرب[آبان" کولونياليسم و تروريسم

  و ئیدر تمام اين نوشته ھا سياه بر سفيد امکان گسترش نزاع ھای فرقه . اين گزينه ھا را بررسيده ايم ۀ حد امکان ھم

 ۀ آيندکيد گرديده که بدون دخالت مستقيم توده ھای زحمتکشأزمينه ھای عروج تروريسم از نوع القاعده تصريح شده و ت

  .عراق دستخوش جنگ ھای خونبار پيش بينی ناپذير خواھد شد

  

  !رعنا دخترکی مرعوب داعش

در صف بندی ھای قومی و ) بنيان گذار داعش(ابومصب الزرقاویبه نقش بسيار مخرب " کمدی يا تراژدی"ۀ در مقال

برای اين . ن او واھی قلمداد شده استمذھبی عراق به تفصيل سخن رفته و ادعای اياالت متحده مبنی بر نابودی جنگاورا

  . اشاره می کنيم– به نقل از ھمان مقاله - ما از حالت خشک خارج شود به يک داستان واقعیۀکه مقال

 در بعقوبه دختری که می خواست دست به عمليات انتحاری بزند در آخرين لحظه خود را ٢٠٠٨ گستآخر اۀ در ھفت" 

فرد دستگير شده ....  نزديک شدند و کمربند حاوی مواد منفجره را از بدنش گشودندموران به اوأم. ليس کردوتسليم پ

 ماه ۵ تنھا رعناگاردين به نقل از منابع مطلع نوشت .  بودرعناو غير سياسی به نام ) ١٩٩٢متولد (دخترکی نوجوان 

رعنا ليس وپۀ به گفت. ی شده بودپيش از اين ماجرا ازدواج کرده و مواد انفجاری به دست زنان فاميل شوھر او کارساز

شوھر دخترک ۀ گاردين افزوده که خانواد. ھنگام تسليم سخت گيج و منگ بود و به نظر می رسيد به او دارو خورانده اند

موريت انتحاری أاز سوی اين گروه برای آن مرعنا به شمار می روند و ) گروه زرقاوی(عراق ۀ از حاميان القاعد

  )١٣٨١:١٠۵.١٠۶محمد قراگوزلو، "(ديگران شده بودمحکوم به مرگ خود و 

ھا يکی دو تا رعنا. عراق فعال نبودۀ در آن ھنگام القاعد.  به عراق تنھا ده سال داشته استامريکا ھنگام لشکرکشی رعنا

 مدعی یامريکائ منابع گستبعد از اين ماجرا و از اواخر ا. بعقوبه کشته شدۀ  در ھمين ناحيابومصعب الزرقاوی. نيستند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 به ھمراه بخش قابل توجھی از زرقاویبنا بر اين ادعاھا بازماندگان سپاه .  عراق را منھدم کرده اندۀشدند که القاعد

بنا بر ھمين مدعا .  در آمدندامريکار داده و زير فرمان ارتش ييجنگاوران سنی و متمايل به بعث جھت گيری خود را تغ

از قرار . القاعده را به مرزھا رانده اند" شوراھای بيداری" ھزار نفری ١٠٣ه بومی با تشکيل گروۀ اين نيروھای تاز

نرال ھا جاما در ھمان زمان نيز برخی . ئيد می کردأ را تامريکائیکاھش سطح خشونت ھا می بايست گزارش مقامات 

  . نسبت به عروج مجدد القاعده ھشدار دادند-ريموند اوريرنو وی از جمله پترايس و جانشين –

  

  .جای گاه ناسيوناليسم کرد. پنجم

رھبران اين سازمان ھا دست در دست . بارز اپورتونيسم ناب ناسيوناليستی ھستندۀ  متشکل عراقی نماد و نمونکردھا

فساد سياسی و اداری با دولت نوری ۀ اين دولت در زمين!! نرال ھای سپاه قدس از آبادانی دولت حريم دفاع می کنندج

 به سليمانینرال ج از - حضرت ناظم عمر دباغ از جمله –" مام جالل"اکنون دست ياران . اشته استه گذمالکی مسابق

  !حق دارند آنان البد. ياد می کنند" دلسوز و دوست مردم عراق"عنوان 

 کمونيست ايرانی  که روزی روزگاری مدعی استقرار سوسياليسم در عراق بود مانند ھمتايان کرد سابقاً جالل طالبانی

او به اين .) بيست و چند سال پيش از حسن روحانی. ( به عقل و تدبير و اعتدال گرائيد،خود پس از فروپاشی شوروی

.  به سر رسيده و عصر ديگری آغاز شده استئیمسلحانه و سوسياليسم و آرمان گراۀ نتيجه رسيد که دوران مبارز

حقوق و مزايای خود " آدم حسابی" تی که می توان مثل به نظر اين جريان وق. چيزی شبيه تئوری ھای آبکی فوکوياما

 اين صدام کرد، چه نيازی به مبارزه ھست؟ بله؟ بدين ترتيب ھنگام سقوط ئی گداامريکا" دموکراسی پرور"را از دولت 

از در " بچه ھای خوب"از پا در آوردند و کالشينکوف زمين نھادند و مثل ) کفش کردی(کالش " خلق کورد"رھبران 

 شتافتند و - در حد مدير کل وزارت بخش خاورميانه- به ديدار يکی دو مقام درجه سومامريکا ۀتی وزارت خارجپش

 به نام یا و با تمھيدات ديپلومات کارکشته اياد عالوی و دولت پل برومراين توافق ھا پس از ناکامی . رستگار شدند

خود دست يافتند و ۀ به آرزوی ديرين) کردھا(" اکراد"اتيک  دموکر عملی شد و در پی يک انتخابات ظاھراً رايان کروکر

  . رئيس جمھور و وزير خارجه و پارلمانتاريست شدند

تحت "باری ما ضمن تحليل اين وقايع نشان داديم که ناسيوناليسم کرد در صف بندی ھای جديد چه گونه از بورژوازی 

انقالب عراق بستر ساز مرگ ناسيوناليسم  "ۀبنگريد به مقال( .دفاع می کند و تا کجا ارتجاعی و ضد انقالبی است" ستم 

بيش تری گرفته و از ۀ واقعيت اين است که از يک سو اختالفات دولت حريم با دولت مرکزی روز به روز دامن".) کرد

سفانه أمت. سوی ديگر عملکرد ارتجاعی اين دولت به رشد جريان ھای ارتجاعی در کردستان عراق دامن زده است

وليت خطير خود در راستای سازماندھی ؤمونيست عراقی نتوانسته اند به مسظرف سيزده سال گذشته نيروھای چپ و ک

چنان که مالحظه می شود . کارگران و زحمت کشان عمل کنند و ھمين امر به رشد جريان ھای القاعده انجاميده است

و ھمين امر امکان يک فروپاشی اجتماعی را بيش گی ارتجاعی ھستند عراق جملۀ طرف ھای درگير در ميدان منازع

  .از ھميشه ممکن کرده است

  

  طرح تجزيه، شير يا خط؟. ششم

ديگر تبديل ۀ تجزيه است؟ آيا تھاجم جديد داعش از عالئم اين تجزيه است؟ آيا عراق به يک سوريۀ آيا عراق در آستان

رو به پايان است؟ آيا داعش کليد يک جنگ مذھبی را در شده است؟ آيا ائتالف ھای شکننده ميان کردھا و دولت مرکزی 

  منازعات ايران و عربستان تبديل شده است؟ۀ  عراق چرخانده است؟ آيا عراق بعد از سوريه به صحنۀقفل شکست
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خالف .  رھبر شورای بيداری االنباراين منطقه را گرداب خون جنگ ھای مذھبی خوانده استشيخ احمد ابوريشه

ابراھيم . ؛ شوراھای بيداری تمام قد عليه داعش و القاعده صف نبسته اندمالکیسانه ھای ھوادار دولت پروپاگاندای ر

 از – حميد الحی.  سخن گفته استخانقين بر کردھاسای شورای استانی دياله از حاکميت بی کم و کاست ؤاز رباجالنی 

عبدالسالم  .ئتالف ضد داعش را منتفی دانسته استنيروھای تحت امر خود مبنی بر پيوستن به اۀ  عالق-شورای بيداری

 يک -عباس البيانی.  استکردھااز رھبران حزب اسالمی نگران از دست دادن ارگان ھای محلی به سود العنی 

آب کنند و " ما"استفاده کنند و نفت را بدون توافق با ء نبايد از ضعف دولت مرکزی سوکردھا گفته که - کارگزار شيعه

.  گوش به فرمان ترکيه و اردوغان است و تھران را نيز زير چشمی می پايدمسعود بارزانی! به جيب زنندپول آن را 

بسياری از مراکز قدرت اميد خود را به سپاه قدس دوخته اند تا . الزم استۀ  فاقد اتوريتبختيار و مال ء در اغمامام جالل

 فدراليسم را با يک عراق چند پارچه امريکارخی از مقامات گفته می شود ب.  مفری برای شان رقم زنداسدشايد مانند 

در اين ادعا .  خود را تکرار کرد٢٠٠۶ فبروریاالھرام بار ديگر مدعای ۀ پس از اشغال موصل روزنام. تاخت زده اند

ۀ منطقتقسيم عراق به سه . ک اوباما بوده استايدن به بارعراق طرح مورد نظر و پيشنھادی جو بۀ گفته شده که تجزي

. به حق دار خواھد رسيد" حق"در اين صورت ). غرب(و سنی نشين )  جنوب-مرکز( شيعه نشين) شمال( کردنشين

غرب . مرکز و جنوب عراق در کنار تمام اماکن مذھبی شيعه به يکی از استان ھای جمھوری اسالمی تبديل خواھد شد

در آن جا حکم می راند و سر می برد و احکام ) اعشد( شان ۀبه عربستان و قطر خواھد رسيد که ھم اکنون نمايند

" شير يا خط "شرعی مانند در خانه ماندن زنان و ممنوعيت مسکرات جاری می کند و در کردستان نيز می توان 

 و ترکيه و خالصه ھمه با ھم راضی شوند به رضای عبدهللا اوجاالن و سپاه قدس و کاک مسعود و مام جاللانداخت تا 

  ! تقدير

  

  .سياست اياالت متحد. ھفتم

 نمی تواند داعشقدر مسلم اين است که .  راضی باشدداعش از خيزش اخير و جھش امريکابه درستی دانسته نيست که 

 از جمله عربستان و قطر و امارات و ترکيه اين عمليات گسترده را طراحی کند و پيش امريکابدون ھماھنگی با متحدان 

 نيز مانند اسرائيل می توانند از ھژمونی ضعيف شده بھره ببرند و سازی متفاوت با مريکاادر اين که متحدان . ببرد

اما در ورای اين حقيقت منافعی بالغ بر توليدات کشور دوم اوپک در متن تداوم .  حقايقی نھفته است،واشنگتن کوک کنند

 کارگر را سر چاه مالکی مانند دولت برخوردار نيست که" مدنيت" از آن درجه داعش. تحريم نفت ايران نھفته است

اياالت متحده اين . کراين گلوگاه گازی اروپا را تھديد می کندوبحران ا. مين کندأنفت ببرد و نيازھای جھان سرمايه را ت

ما به شمار می ۀ  در منطقامريکا واگذار کند و اين ھا تناقض منافع داعشھمه ھزينه نکرده که حاال چاه ھای نفت را به 

  .درو

ژھای ضد يستراتاين .  اشاره می کندامريکائیژی نئوکنسرواتيست ھای يسترات در فارين افرز به سه استيو سايمون

و البته برآيند آن ممکن است يک . ؛ جنگ ساالری و فرقه پروریئیقبيله گرا: شورش به تقويت سه نيرو می انجامد

  . باشدصدامخونتای نظامی مانند 

اما حرف راست .  نيز کاريکاتوری از يک خونتا بيش نيستمالکیاق خونتا وجود ندارد و  در عرسايمونخالف نظر 

 ۀ دارند؟ کجا؟ انديشئیشاگردان و پيروان اين روزنامه نگار در ايران برای خود برو بيا.  شنيدتوماس فريدمنرا بايد از 

  !پويا و مھرنامه

 به جای امريکاچرا ."  بگذارد و بی خيال عراق و نفت شود بايد بازی ھای پست مدرن را کنارامريکا فريدمنبه نظر 

 مانند فريدمنآرزوی " بيست و يکم يعنی انرژی تجديدپذير رو نمی کند؟ۀ تکيه به سوخت ھای فسيلی به تکنولوژی سد
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 در بی گمان"  می داند که  عبدی درست خالففريدمنبا اين تفاوت که !  به ماليات به جای نفت استعباس عبدیاوھام 

سال ھای آينده ھمچنان به نفت نياز خواھيم داشت ولی چرا به جای شعار چاه ھای بيش تری بکنيد توان و وقت خود را 

نه نيويورک تايمز و نه سرمقاله نويس آن نمی گويند اگر کار عراق به يک " مصروف نوآوری و انرژی پاک نکنيم؟

 متحد مناسب و معتمدی برای داعشچه می شود؟  "  ھای آيندهسال"جنگ تمام عيار مانند سوريه کشيد؛ تکليف  اين 

  .توليد و صدور نفت نيست

 که صاحب يک رستوران ئیھيچ يک از کشورھا"  با تيتر درشت در نيويورک تايمز نوشتفريدمن ١٩٩۶مبر در دس

 مبنی بر ئیزمزمه ھا. اما اين منطق سرمايه نيست" مک دونالد بوده باشند تا کنون به جنگ با يکديگر نپرداخته اند

بی شک اين زمزمه ھا چغولی فضول ھا .  به گوش می رسدداعش در متن تقابل با خيزش امريکاھمکاری ايران و 

 قادر به تحقق آن نخواھد ئی دولت عراق به تنھا-  که حسب ظاھر چنين است- باشدداعشاگر قرار بر سرکوب ! نيست

.  و دخالت مستقيم سپاه قدس استامريکا را پس بزند توافق امنيتی ايران و داعش که می تواند تھاجم ئیتنھا نيرو. بود

و بازھم در اين صورت . می نيز به نفع خود استفاده کندو در مذاکرات اتداعشدر اين صورت ايران می تواند از برگ 

  داعشرميم ويرانی ھایمضاف به اين که مشارکت در ت.  با متحدان اصلی اش در تقابل قرار خواھد گرفتامريکامنافع 

  !فقط به سود امثال بلک واترز نخواھد بود

  

  پايان سخن شنو که ما را چه رسيد

  اسددولت.  نخواھد بودداعش قادر به سرکوب ئیدولت عراق به تنھا. به احتمال فراوان. بحران عراق تشديد خواھد شد

در . نصرت و ارتش آزاد را پس بزندۀ تشی وفادار جبھارۀ خود و به پشتوانۀ  جنگندئیتوانست با استفاده از نيروی ھوا

تفاوت عراق با سوريه اين است که .  از سقوط بودنداسدسوريه نيز ايران و حزب هللا يک پای منازعه و از عوامل فرار 

ه ارتش عراق نيز نه از نظر وفاداری ب.  جنگنده و داری تجھيزات پيشرفته بی بھره استئیدولت عراق از نيروی ھوا

 راحت تر و سرکوب آن  بدون داعشروی در نتيجه پيش. د ارتش سوريه نيستدولت و نه به لحاظ انسجام عملياتی مانن

خواه می توانند برای جلوگيری از ر چنين شرايطی نيروھای چپ و ترقيد. مک دولت ھای خارجی دشوارتر خواھد شدک

 از آنی است که در اين شرايط ھسته ھای مستقل صل ترأدولت عراق مست.  شدن عراق وارد عمل شوندئیسوريه 

راق به در شرايطی که تمام جناح ھای ارتجاع در ع.  و کل ارتجاع داخلی و القاعده را سرکوب کندداعشمقاومت عليه 

دھی کارگران و زحمت کشان در محل کار و زندگی شان تنھا راه جلوگيری از فروپاشی ھمه جان ھم افتاده اند سازمان

  .استجانبه 

  محمد قراگوزلو

   ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٢٨. تھران

  

   

 

  


