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 Political سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جون ٢١

  جنگ مذھبی درعراق توطئه ای امپرياليستی
  

  و تکامل آن" داعش"پيدايش گروه  

 و در صدر اخبار جھان قرارگرفته است، ريشه در جنگ ھای جنگ مذھبی ھولناکی که در شمال عراق در جريان است

عده ای از مفسران سياسی بر آنند که اين تقسيم بندی جديد .  امپرياليستی در عراق و افغانستان داردۀتجاوزکاران

 نفوذ بر اين اساس بايد در تقسيم بندی مناطقِ . جغرافيای سياسی منطقه، بر اساس خواست امپرياليستھا صورت می گيرد

 ۀامپراتوری عثمانی در قبل از جنگ جھانی اول، تجديد نظر به عمل آورد و کشور عراق را نيز در چارچوب خاورميان

  .  تجزيه کردامريکابزرگ 

 سرپوشی بر اين سياست و به عنوان ابزاری برای تحقق اين سياست به کار گرفته می ۀعامل اختالفات دينی به منزل

ش در خدمت سياست امپرياليستی بريتانيا و در ي دهلپاکستان، و بنگستعمره به ھندوستان مستقل،  ھندوستان مۀتجزي. شود

به اين جھت ھرگز نبايد اجازه . اين قصه در تاريخ منطقه سر درازی دارد. زير لوای اختالفات مذھبی صورت گرفت

 قرار گيرد که به نفع امپرياليسم و  ضد امپرياليستی، ضد صھيونيستی تحت الشعاع اختالفات مذھبیۀداد که مبارز

  .صھيونيسم در منطقه و سراسر جھان است

، انگلستان، امريکاجز امپرياليستھای ه در اين درگيريھا ب.  خاور ميانه به گرھگاه تضادھای جھان تبديل شده استۀمنطق

ريه، اردن، ترکيه و اسرائيل لمان، روسيه و چين، دول منطقه نظير ايران، عربستان سعودی، قطر، مصر، سوافرانسه، 

اين است که ما با اتحاد عملھای کوتاه مدت و . از طريق بسيج گروه ھای جھادی و کردھای تجزيه طلب دست دارند

سردرگم در ميان ايرانی ھای . رو می شويمه  شگفت آور روبیدراز مدت با اشکال متنوع و گوناگون و بخش

 در  ضد صھيونيسم را از دست بدھند و مجدداً ه ضد امپرياليسم و به مبارزه ب اساسیۀاپوزيسيون، کسانی ھستند که حلق

 از سلطنت طلبان رضا پھلوی  فاشيستھاھمۀ  وسيع ضد فاشيستی فراگير و ھمه با ھم ، ۀپی آن باشند که با ايجاد جبھ

 ھمدستانش بسيج گرفته تا مجاھدين خودفروخته را برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی در خدمت ارتش داعش و

 طنين ما مجدداً . رو ھستيمه در اشکال جديد روب"  سومۀايجاد جبھ"ما با تئوری ھای . کنند و نام انقالبی بر آن نھند

 وسيع فراگير برای ۀايجاد جبھ"در مقابِل "  وسيع فراگير برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمیۀايجاد جبھ"ناقوس 

  . را می شنويم" جلوگيری از جنگ

فروخته ای که بيشرمانه از اپوزيسيون آدمخوار القاعده و وھابی وسلفی در خود ازمان مجاھدين ضد خلق، سازمان س

 که توسط امپرياليست داعش منطقی اين سياست ارتجاعی از جريان پس مانده وتروريستی ۀسوريه دفاع کرده و در ادام

 ۀدکترين خاورميان”ون در راستای منافع جغرافيای سياسی ِ وعربستان و قطر پروار شده است دفاع می کند، اکنامريکا
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 جريانی است که برای سرنگونی ۀاين تشبثات نشان از ماھيت تبھکاران.  عراق به ميدان آمده استۀو تجزي“ بزرگ

 ندارد تا با کثيف ترين وضد بشرترين نيروھای دست ئیجمھوری اسالمی و کسب قدرت سياسی درايران، ھيچ ابا

  .  ھمکاری کندامريکاامپرياليست  ۀپرورد

 بن الدن به تشکيل شبکۀ جھانی تروريستی القاعده دست ٢٠٠١پس ازشکست حکومت طالبان در افغانستان در سال 

، تونس و حتی چچن را در بر می ايازيد، که دامنۀ آن نه تنھا کشورھای مسلمان نظير افغانستان، پاکستان، عراق، ليبي

  . را نيز به خود جلب کردامريکاراطيون سنی ساکن اروپا و گرفت، بلکه برخی از اف

اين گروه در آغاز . از ھمين گروه القاعده روئيده است) الدولته االسالميه فی العراق و الشام"( داعش" ۀدر واقع ريش

 "داعش"رھبر فعلی گروه .  در سوريه و عراق فعاليت تروريستی خود را شروع کرد" النصرهةجبھ"تحت نام 

 دکتر ابراھيم علی البدری و "ابو دعا"او در گذشته تحت نام ھای .  می باشد، که نام مستعار اوست"ابوبکر البغدادی"

او به خاطر دارا بودن خوی حيوانی و . آخوندی در عراق بود" شريف" در گذشته دارای شغل "البغدادی". مشھور بود

  . به عضويت در رھبری آن پذيرفته شد" النصرهةجبھ"خصلت مخوفش از ھمان آغاز تشکيل گروه 

. را در دست گرفت" جھادی" رھبری اين گروه "البغدادی" ٢٠١٠ از سال ،"ابومصعب الزرقاوی"بعد از کشته شدن 

 سرانجام در سال "ابوبکر البغدادی" النصره ـ ةبعد از بروز اختالفات و در گيريھای شديد ميان سران القاعده ـ جبھ

که مورد پشتيبانی برخی از دول غربی . را بنياد نھاد) دولت اسالمی عراق و شام ("داعش"  در سوريه گروه٢٠١٣

 نيروھای ديگر تروريستی سوری نظير بقايای "داعش"در کنار . نظير فرانسه و نيز عربستان سعودی قرار گرفت

يز وجود داشتند که در اثر ن) متشکل از برخی از افسران و درجه داران صدام"(و ارتش آزاد سوريه"  النصرهةجبھ"

سال جاری در اثر پيشروی ارتش اسد جنوری  که در "داعش"گروه . اختالفات و درگيری ھا راه خود را جدا ساختند

فعاليت "شکست خورده بود، به تدريج نيروی خود را به شمال عراق منتقل و با شعار ما می مانيم و گسترش می يابيم 

  .”اختاصلی گروه را درآنجا متمرکزس

، )يک تشکل قديمی سلفی عراقی"(ارتش مجاھدين"الزم به يادآوری است که درحال حاضر نيروھای ديگر نظير 

افسران ارتش بعث، که تحت فرماندھی عزت ابراھيم الدوری، معاون بسيار قدرتمند "( ارتش مردان طريقت نقشبندی"

، افسران سابق صدام، اعضای حزب "می عراقارتش اسال"، ) قرار داشتامريکاصدام حسين است که تحت پيگرد 

  . حمايت می کنند"داعش"بعث عراق از 

  . ھستند"داعش"شايع است که در کنار برخی از افسران صدام، علمای تونسی و عربستانی جزء فرماندھان 

 به "داعش"که از اخوان المسلمين ھای سوری و مصری و ترکھا تشکيل شده است نيز جزء پشتيبانان " جبھۀ اسالمی"

  . نفر می رسد۶٠٠٠٠به " داعش"اکنون تعداد جنگجويان  طبق اخبار موجود ھم . شمار می آيند

، "ديرالروز"در عراق آغاز کرد، اکنون مناطق زيادی از " االنبار" حمالت خود را از استان ءاين گروه که ابتدا

وصل و حوالی کرکوک را به تصرف خود در ، تکريت، سامراء، م"فلوجه"، "رمادی"در سوريه و " حلب"و " الرقه"

، که پايگاه اصلی شان محسوب می شود، بی سر و صدا دست به )سوريه" (رقه"اين گروه ضد بشر در . آورده است

  .جنايات ھولناک و بی شماری يازيده اند

ان آب رود فرات و سد اين جنايتکار. ن خود را به زندانھای مخوف انداخته اندااز مخالف نفر ١٠٠٠آنھا در ھمين شھر 

ميدانی و خيابانی شيعيان و جھت ايجاد رعب و وحشت به اعدامھای " داعش. "فلوجه را به روی مردم بغداد بسته اند

 جون ١۵ که ئیدر ويديو. از سر بريدۀ افسران عراق به عنوان توپ فوتبال استفاده می کنند. ن دست می زندامعترض

 تن آنان از نظاميان ارتش عراق بودند، يکجا به گلوله بسته ۴۵٠ نفر که ١٧٠٠ در حوالی تکريت" داعش"منتشر شد، 
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. شدت ارتجاعی مذھبی شدنده  درتاريخ جنگ ھای بهو بدين ترتيب جھانيان شاھد يکی ديگر از فجايع تکان دھند. است

  .  ھم اکنون قريب به  يک ميليون عراقی برای نجات جان خود آواره گشته اند

. بزار دست عربستان و اربابان امپرياليستی اش در راه به کرسی نشاندن اھداف ارتجاعی شان در منطقهآری اينست ا

  . در بغداد و سوريه برقرار سازد) اميری(اينست آن گروھی که مايل است يک حکومت امارات

  

  "داعش"علل رشد و پيش روی سرسام آور 

در . ويژه عربستان و قطر از اين گروه می باشده ی عرب، بـ حمايت مالی و نظامی بی حد و حصر کشورھای ارتجاع

، تونس، اليبي، ياد آوری است که عربستان با اجير کردن مزدوران القاعده و سلفيست از چچنه ھمين رابطه الزم ب

 امروزی نقش "داعش" ھزار دالر به آنھا در بنيان گذاری گروه ۵٠افغانستان، پاکستان و اردن و پرداخت ساالنه 

  .اساسی داشته است

  . از مردم سوريه، چنگ انداختن بر منابع نفتی و کارخانه ای و بانکی شرق سوريه"داعش"ـ اخاذی 

  .ـ تبانی برخی از مقامات موصل با تروريستھا و پشتيبانی اعضای حزب بعث که چم و خم ارتش عراق را می شناسند

عربی نظير عربستان و قطر در اختيار آنھا قرار داده اند تا در ـ استفاده از روابط ارتباط جمعی که برخی از کشورھای 

ويژه سنی ھا ـ نفوذ کرده و آنھا را به خود جلب کنند و در عين حال در شيعيان ه افکار عمومی مردم سوريه و عراق ـ ب

  .ساکن اين دو کشور رعب و وحشت ايجاد کند

ولين رده ھای باالی امنيتی و سياسی  سامراء و موصل ؤ مسورين عربستان سعودی بسياری ازمأـ چنين شايع است که م

  . را در ھم بشکنند"داعش"را با پول خريدند، تا مقاومت در مقابل 

  . بی تأ ثير نبوده است"داعش"ـ نفوذ نيروھای بعثی در ارتش عراق در عقب نشينی ارتش در مقابل 

برای خود قائل نيستند و به " داعش"شين از چنگال ـ سربازان شيعی ارتش عراق، رسالتی جھت رھائی مناطق سنی ن

بسياری از شيعيان می دانند که نوری مالکی را .  ازخود بروز نمی دھند"داعش"ھمين دليل رغبتی در مقابله با 

  .امپرياليستھا بر سر کار آورده و عراق يک کشور اشغالی و نيمه مستعمره است

 را از طريق ترکيه در اختيار ئی اسلحه سازی که در اوکراين خريده است، سالحھاۀعربستان سعودی از کارخان

  . قرار داده است"داعش"

ر از بانک اصلی موصل به ثروتمند ترين گروه تروريستی جھان ال ميليون د۴٢٩ بار سرقت "داعش"ـ و باالخره 

" آئيل لنجيفی"موال مردم موصل انجام شد را  ھا و ائیاين سرقت که در پی غارت و چپاول کليه دارا. تبديل شده است

  .د کرده استئيتأ" نينوا"استاندار استان 

  

   امپرياليسم بر خليج فارس استۀگسترش جنگ مذھبی توطئه ای در خدمت سلط

 عراق به ۀ عمل پوشد، که تجزيۀ بزرگ جامۀ که تا کنون قادرنگشته است به طرح دکترين خاور ميانامريکاامپرياليسم 

 از طريق "داعش"وجود آوردن گروه ه شمار می آيد، اکنون با به نطقۀ کرد، سنی و شيعه، جزئی از اين برنامه بسه م

جالب اينجاست که به موازات پيش روی .  خود برسدۀعمال خود، دام جديدی  گسترده تا ازاين طريق به ھدف ديرين

خود " کردستان بزرگ"وک ھستند تا به آرزوی  پيشمرگه ھای ُکرد نيز مشغول تصرف کرک، در شمال عراق"داعش"

عراق، در تجربه ۀ کردستاِن امپرياليست ساخت. آنھا در حقيقت آب به آسياب امپرياليسم می ريزند. ندانپوشبجامۀ عمل 

 ملی در دوران امپرياليسم چنانچه با مبارزه عليه امپرياليسم و صھيونيسم ھمراه نباشد، حرف ۀنشان می دھد که مبارز

 و اسرائيل دوم در منطقه است که بايد با آن به عنوان عامل امريکا ۀت است و حکومت کنونی ُکرد يک رژيم دستنشاندمف
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 به رد و بدل کردن اسراء "داعش"کردستان عراق با گروه تروريستی . تفرقه و دشمنی با خلقھای منطقه مبارزه کرد

 خود را بخشی از عراق نمی داند تا در تحت يک رھبری ساً اشغال دارد و گليم خود را از آب بيرون می کشد و اسا

 قرار داد صلح بسته اند، تا "داعش"آنھا در واقع با .  جنگيده و مبارزه نمايد"داعش" ۀمنسجم و متمرکز با دارو دست

رياليسم آنھا به عامل تجزيه در منطقه بدل شده اند و ھمدست صھيونيسم و امپ. لشگر آنھا به سمت بغداد سرازير شود

  .ھستند

که در اين اوضاع پيچيده سرکردگی   و ھم پيمانان نزديک غربی اش بار ديگر برای اينامريکا اً بی جھت نيست که اخير

و باز بی جھت نيست که .  و زمينی را سرداده اندئیل خويش را از دست ندھند، زمزمۀ دخالت نظامی ھواوو کنتر

 ١٧که تا کنون در دريای عربستان مستقر بود را روز يکشنبه : USS-Georg H.W. Bush ناو ھواپيمابر امريکا

 رؤيای حضور و سلطۀ بالمنازع در خليج فارس و امريکااگر امپرياليسم .  به سمت خليج فارس روانه ساخته استجون

 ۀتوطئمنابع نفت و گازش را در سر می پروراند، عربستان و اسرائيل نيز ھر يک با حرکت از منافع خود در اين 

  .ندا در عراق مسرور"داعش"بزرگ سھيم اند و ازنقش آفرينی 

را به عنوان يک نيروی قدرتمند منطقه مسلح کرده بود،   آنامريکاچگونه می شود که در مدت يک ھفته کشوری که 

  که با فن جاسوسی جھانی مجھز است و با انواعامريکاشود؟ و " جھادی"دچار چنين شکستی در مقابل يک گروه 

ماھواره ھای جاسوسی ناظر بر تحوالت منطقه است خود را غافلگير نشان دھد؟ و صبورانه منتظر نتايج اين لشگر 

  را استعفای نوری ملکی قرار دھد؟ " داعش" ضد هکشی مانده و شرط مداخله ب

ن تحت عنوان لماا دقيقه بعد از ظھر، در کانال يک تلويزيون ۴۵/٢١ در ساعت جوالی ماه ١٧در تاريخ سه شنبه 

 در عراق و رد و بدل کردن اسرای کرد با جھاديستھای "داعش"گزارشی از جنايات گروه " رپورت مونشن"

 شھود، رھبر مذاکره کننده در گروه ۀبر اساس گفت.  توسط حکومت جالل طالبانی و بارزانی ارائه کرد"داعش"

نام الکساندر مونيخی ھست که ه لمانی باجوان  که در سطح رھبری اين گروه نقش مھمی بازی می کند يک "داعش"

لمانی که قادر نيست به زبان عربی ايک جوان . بيننده بی اختيار ياد الرنس عرب می افتد. لمان بدانجا رفته استااز 

. است در اين لشگر کشی ھا چه در سوريه و چه در عراق نقش مھمی ايفاء می کند" دو آتشه"صحبت کند ولی مسلمان 

 مسيحی است، چگونه اسالم نيآموخته، مسلمان شده است و نماز را به ۀرسيد کسی که عربی بلد نيست و از خانوادبايد پ

مه غھر چه بيشتر اين مل. برگشته است؟کدام زبان خوانده و چگونه قرآن را مطالعه کرده و از دين مسيحی به دين اسالم 

  .  صھيونيستی بيشتر از آن بر می خيزد/یھم می زنيد بوی اعمال نفوذ متعفن امپرياليستبه را 

 محسوب می شود و عمليات اين گروه را رھبری می کند، "داعش" رھبر خونخوار گروه "البغدادی"گرچه در عمل 

 فعلی اين ۀ برادر پادشاه سعودی و وزير امور خارجعبدالرحمان آل فيصل "داعش"اما ھدايت کننده و پشتيبان اصلی 

آيا امکان ندارد، اگر امپرياليسم و صھيونيسم حساب جداگانه ای برای قمارھای سياسی در منطقه . کشور به شمار می آيد

بر سر جای خود نشاند و حسابھای بانکی و مالی کمک به را برای خويش باز نکرده باشند، عربستان سعودی 

  .  جھادی جلو گرفت؟تروريستھا را مسدود کرد و از ارسال اسلحه از مرز ترکيه و اردن به تروريستھای

 را در سوريه برنمی تابند اسد علوی در انتخابات عراق و شيعه المالکیسران وھابی عربستان سعودی که برنده شدن 

طبيعی است  که به شورش در سوريه و . و درعين حال جمھوری اسالمی شيعی را نيز دشمن خود به حساب می آورند

زيرا اين کشورھا . ی جمھوری اسالمی ايران به اين جنگ خانمان سوز باشندعراق دامن زنند و خواھان کشيده شدن پا

 تماميت ارضی شان به خطر افتاده و با اً  تضعيف، ثانيمذھبی اوالً در اثر در گيری در يک جنگ فرسايشی با پوشش 

ين ليستی و تمام متحدو اينھا ھمه به نفع اميران عربستان سعودی و اربابان امپريا. خطر جدی تجزيه مواجه خواھند شد

  .شان در منطقه، از جمله کردھا تمام می شود
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 که با "داعش"در افغانستان و عراق و اکنون " القاعده"در افغانستان و پاکستان، " هللاجند"و " سپاه صحابه"تشکيل 

ارانه ژی جنايتکيکمک ھای سرشار مالی و نظامی عربستان و قطر صورت پذيرفته است، جملگی در خدمت اين سترات

  .قرار دارند

بدون ترديد دولت صھيونيستی اسرائيل نيزاز تضعيف نيروھای نظامی کشورھای مسلمان درگير جنگ مذھبی شادمان 

  !! "ازھر طرف که کشته شود به نفع صھيونيسم است"زيرا به ديدۀ آنھا . خواھد شد

  .ای کرد حضورفعال داشته استاسرائيل که در کردستان عراق نفوذ کرده، در تصرف کرکوک توسط پيشمرگه ھ

  

  جمھوری اسالمی و جنگ مذھبی

 ننگينش، پيوسته ھيزم بيار آتش جنگ مذھبی شيعه و سنی بوده است و به ۀايران که طی حيات سی و پنج سال. ا. ج 

سرکوب کردھا و بلوچھای سنی پرداخته و درعراق و لبنان به نزاع مذھبی دامن زده است، رئيس جمھورش چند روز 

وی در واقع به نمايندگی از ".  فکر کرد"داعش" در اقدام عليه امريکامی توان به ھمکاری با "يش اعالم کرد که پ

ايران، آمادگی شرکت مستقيم نظامی ايران در يک جنگ مذھبی خانمان برانداز را که آرزوی قلبی . ا. جانب رژيم ج

  . اعالم کرده است،ر و اسرائيل می باشداش، عربستان و قطئی  و نوکران منطقه امريکاامپرياليسم 

 عراق شد تا به فرماندھان ارتش ۀ روز پيش روان١٠ مشاور ارشد خود حدود ۶٧بيھوده نيست که سردار سليمانی با 

. البته سران ج. در واقع اين سرآغاز شرکت مستقيم نظامی ايران در اين جنگ مذھبی است. فروپاشيدۀ عراق کمک کند

ود در اين جنگ را دفاع از اماکن مقدسۀ نجف و کربال و سامراء وانمود می سازند، ولی بر کسی ايران شرکت خ. ا

که شرکت در اين جنگ  غافل از اين. پوشيده نيست که ھدف اصلی شان تحکيم و گسترش قدرت و نفوذ در منطقه است

 سياست ماجراجويانۀ خطرناکی پيروی از يک، مذھبی که با توطئۀ امپرياليسم و نوکران او صحنه سازی شده است

جنگی طوالنی و فرسايشی که نه . دنبال خواھد داشته خواھد بود که عواقبی بس مھلک و شکننده برای مردم ميھن ما ب

تنھا نيروی انسانی و مالی را نابود می کند، بلکه تماميت ارضی ميھن ما را با خطر جدی مواجه و آن را در معرض 

  .اين جنگ به دوستی خلقھای منطقه صدمات جبران ناپذير وارد می کند. تجزيه قرار خواھد داد

جنگ، چه مذھبی   سال جنگ خانمان سوز ايران وعراق را دارند بدون ترديد با ورود ايران به٨مردم ايران که تجربۀ 

 منطقه تشديد کليد حل مشکل.  مخالفت خواھند کرد و در مقابل آن به مقاومت برخواھند خاستاً و چه غيرمذھبی شديد

 خلقھای منطقه با خروج بی قيد و شرط نيروھای اشغالگر در ۀ مشترک ھمۀمبارزه با امپرياليسم و صھيونيسم و مبارز

خلقھای منطقه بايد با دخالتھای خارجی مخالفت کنند و بطلبند که مردم منطقه خودشان سرنوشتشان را بدون . منطقه است

  .لگر در دست بگيرنددخالت امپرياليسم و صھيونيسم اشغا
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