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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

 
  علی صدارت: فرستنده

  ٢٠١۴ جوالی ٠۴
  

  )"ھمجا( خواھان ايران  ھمبستگی ملی جمھوری "ۀبياني

 داعش/در مورد عراق
  با سالم و با آرزوی سالمتی

  .گردد داعش خدمتتان ارسال می/در مورد عراق)" ھمجا( خواھان ايران  تگی ملی جمھوریھمبس "ۀبدين وسيله بياني

  با سپاس و با آرزوی خوشوقتی

  علی صدارت

  

   حل ما ھا و راه جنگ در عراق علت

  خواھان ايران ھمبستگی ملی جمھوری

  )ھمجا(

اورميانه چون سومر، آکد و آشور که در ھای ديرينه و پربار خ تمدن تواند به آسانی قبول کند که سرزمين چه کسی می

اشکانيان و ساسانيان محسوب می شده در قرن بيست و يکم به نابودی  دورانی بخشی از قلمروھخامنشيان، سلوکيان،

  .پاره شود  و مرجی بزرگ و جنگ مذھبی بين شيعه و سنی مبدل گردد و پاره شده و به محل ھرج کشيده 

  :باشند  گانه میھای اساسی اين شرايط سه علت  

 · استبداد و ديکتاتوری داخلی:  

 ·استعمار و دخالت خارجی:  

 · فساد دستگاه حاکمه تبعيض و سر کوب مردم و :  

از زمانی که دخالت کشورھای خارجی در امور داخلی سرزمين عراق به جھت منابع زيرزمينی آن شروع شد، اين  

 ۀدرپی و اشاع کومت ھايش مبتنی بر زور و کودتاھای پیی تبديل گرديد که اساس حئھا ظامکشور به يکی از ن

 نخستين و صدام حسيناگر چه .  خودشان، قرار گرفتۀديکتاتوری و مخالفت با اصل حق تعيين سرنوشت مردم به وسيل

ی ھا و خود بزرگ بينی ھای اين فرد در شرايطی که ئرود، اما ماجراجو نمیآخرين ديکتاتور کشور عراق به شمار 

 ديکتاتوری در جھان به ۀھای برجست تأثير نبوده است، زيرا او يکی از نمونه برد بی سرمی  کشور عراق در آن بهامروز

 حضور در صحنه سياسی را ۀرفت که ھرگز به رأی مردم گردن ننھاد و به ھيچ کدام از مخالفين خود اجاز شمار می

  .نداد
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 نظامی امريکا و اروپا ۀدخالت کشورھای خارجی و حملعامل ديگری که باعث شرايط کنونی در عراق شده است  

ده را امروز به راحتی مشاھ به اين کشور بود که نتايج شوم آن" دموکراسی" و صادر کردن صدامبرای سرنگونی 

که به تازگی انتشار يافته است اقرار " انتخاب سخت"ن در کتاب خود تحت عنوان که خانم ھيلری کلينت طوری به. کنيم می

به راستی وضعيت کنونی عراق يکی از  ".  امريکا به عراق يک اشتباه بودۀرأی مثبت دادن من به حمل"کند که  می

ھای خارجی است که مردمی بيچاره بايد از اثرات اقتصادی و  قدرت  ۀکاران ھای خالف ھای بارز اين سياست نمونه

. ود را از دست بدھند و تلفات بزرگی را تحمل کنندھای متمادی رنج ببرند و از نظر انسانی حقوق خ سياسی آن سال

 اين کشورھا و برھم زدن ۀھدف کشورھای غربی و برخی از کشور ھای منطقه از جمله عربستان و اسرائيل، تجزي 

  .سود منافع خود است ه اقتصادی منطقه ب مناسبات کنونی سياسی و 

 اخير ھمواره تبعيض وجود داشته است و در دوران حاکميت درکشور عراق، با تنوعات مذھبی، به ويژه در پنجاه سال 

پس . قومی از اھميت فراوانی برخوردار بوده است  اين تبعيضات چه از نظر مذھبی و دينی و چه از نظر صدام حسين

 ترين گامی در جھت از بين بردن يا   از سوی مدعيان برقراری صلح جانشين او نيز کوچکصدام حسيناز سرنگونی 

بسا افزايش آنان  ھای گذشته و چه  خشونتۀھا باعث ادام  اين تبعيضۀادام. ش تبعيض ھا در اين کشور برداشته نشدکاھ

شود درواقع پاسخ به خشونتھائی است که  ھا به مردم شيعه اعمال می خشونتی که امروز در عراق از سوی سنی. گرديد

 سياست و دخالت ۀطور کلی از صحنه ی وارد آمد و آنان را ب به مردم سنصدام حسيناز ده سال پيش از سوی جانشينان 

    تبعيض را تاۀ که فردی غرق در فساد اقتصادی می باشد دامنمالکیھمينطور آقای . در امور کشورداری کنار گذارد

   ادامه داده است  شھروندان از جمله شيعه نيزۀھم حقوق

 و در تنگنا قرار دادن بخشی  اد دستگاه حاکمه و توسل به زور ھای تبعيض گرايانه، فس شود که سياست پس مشاھده می

  .تواند باعث پيشرفت، امنيت و صلح در جامعه بشود کند و نمی از باشندگان يک جامعه ايجاد خشونت می

ھای تبعيض گرايان و  ما معتقديم برقراری صلح در اين کشور تنھا با تعطيل ديکتاتوری و استبداد و ھر گونه سياست 

   .م دخالت کشورھای خارجی ميسر استعد

که مردمان عراق بتوانند در صلح و امنيت به زندگی خود  خواھان ايران برای اين از نظر ھمبستگی ملی جمھوری 

 عراقی ھا ۀی نھاد دين از دولت و استقرار يک دولت حقوقمدار که برآيند مشارکت ھمئدھند چاره ای غير از جداادامه 

  .باشد، وجود ندارد

خواھان ايران باور دارد که جمھوری اسالمی ايران، که خود نظامی است مبتنی بر حاکميت  ھمبستگی ملی جمھوری 

 اعمال قدرت در ۀدين و مذھب، استقرار تبعيض و استبداد و فساد وتضيع حقوق مردم و اتالف ثروت ملی، نيز در زمين

 خود تا ۀھای ماجراجويانه و دخالت گرايان جمھوری اسالمی که با سياستاز نظر ما . تأثير نبوده است کشور عراق بی

کنون حقوق مردم و امنيت سرزمين ايران را از نظر سياسی و اقتصادی و فرھنگی مورد مخاطره قرار داده است نه 

 داده و در امور ھا ادامه به اين سياست جای مردم آنه نام ايران و به گونه مشروعيتی ندارد که ب تنھا حق بلکه ھيچ

   .ديگر از جمله عراق دخالت کند داخلی کشورھای 

ھای  ھای مختلف در گير در جنگ داخلی عراق به ويژه خشونت که توسط گروه گناه را  ھای بی ما کشتارھای انسان

دانيم  ر میکنيم و اين اعمال را خالف انسانيت و حقوق بش وحشتناک و جنايت ھای تبليغاتی داعش را به شدت محکوم می

  .و راه حل را اتخاذ سياستی مبتنی بر صلحی پايدار با رفع ھرگونه تبعيض مذھبی و قومی ميدانيم

  ٢٠١۴ جون ٣٠ - ١٣٩٣ ]سرطان[ تير٩دوشنبه 

  )ھمجا( خواھان ايران  ھمبستگی ملی جمھوری 
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  : يادداشت

انستيم تا نقد ھمکار گرامی آقای حميد محوی را به جای آن که پورتال نقدی را نسبت به اين اعالميه منتشر سازد، بھتر د

  :منتشر بسازيمو با نظرات ما زياد فاصله ندارد، ، بر پای آن نوشته اند،  از جانب خودضمن ارسال اعالميه

  AA-AAادارۀ پورتال

  

 ممنون از ارسال شما« 

 ديگر راه را به بيراھه می بايد بگويم که نصف راه را درست حرکت می کند ولی نصف» ھمجا«ولی در مورد تحليل 

 جزء الينفک ترفندھای امپرياليسم جھانی و جيره بگير کالئيرود، به قطع يقين جمھوری خواھان دموکراتيک و 

در ھر صورت . به عنوان راھکار» جدائی دين از دولت«مثل . پنتاگون است و نمی تواند تمام راه را به درستی بپيمايد

نجامد، ھيچ فرقی با گذشته نخواھد داشت، و خصوصی بيورژوای وابسته و معامله گر اين جدائی اگر به يک دولت ب

 .را برای ما ايرانی ھا حل نخواھد کرد» نواب صفوی«دانستن امور دينی نيز مشکل دين و مشکل 

برابر ولی دو دوتا چھار تا نيست، دو دو تا ...داعش را محکوم می کند، جنگ شيعه و سنی را محکوم می کند» ھمجا«

ولی می بينيم که . اياالت متحده را بايد محکوم کنيم. استعماری و داعش يعنی پياده نظام ناتو» بازی بزرگ«است با 

. مثل ھميشه و در ھر موردی و در ھمه جا جمھوری اسالمی ايرانی را به خشونت و مداخله متھم می داند» ھمجا«اينجا 

مريکا چوپانان افغان را ادر گذشته نيز وقتی اياالت متحدۀ .  بايد معتبر باشدمن مدافع جمھوری اسالمی نيستم، ولی تحليل

جای طالبانی ھای خطرناک ھدف می گرفت، و کودکان و زنان و پير و جوان افغان را در روستاھايشان به ه با ھلفاير ب

ز بی داروئی و بی غذائی می می مينياتوری بمباران می کرد، و وقتی که صدھا ھزار کودک عراقی اواتھام حمل بمب ات

مردند، و وقتی که اياالت متحده با زير پا گذاشتن تمام قوانين بين المللی مرتبط به جنگ، عراق را تسخير کرد، ھمين 

يعنی تحريف از اين . چی و چی و چی معرفی می کردند...ھا ايران را به عنوان کشور آشوبگر، تجاوزگر» ھمجا«

  .اھانت به ھوش انسانی است. به زبان استاھانت . باالتر ممکن نيست

» قدرت نرم« که در خدمت  ی در زمينۀ سياسی بين اپوزيسيون ھای ايرانیئالبته بحث با دار و دسته ھای حرفه 

  .مخاطب اين نوشته اپوزيسيون ھای پنتاگونی نيستند. اً بی فايده استعامپرياليستی در رابطه با ايران ھستند واق

وارد است عالوه بر وابستگی به پنتاگون، اين است که محکوم کردن داعش بی آن که اياالت » ھمجا«انتقادی که به 

مريکا، عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ترکيه و کشورھای ناتو را محکوم کند، و برای محاکمۀ آنھا دست کم امتحدۀ 

مريکا و شورای ھمکاری خليج و رھبران او اروپا (از ديدگاه آرمانی بخواھد که تروريست ھا يعنی تمام تروريست ھا

يعنی اين تحليل جمھوری خواھان دموکراتيک و الئيک . دادگاھی شوند، پشيزی ارزش ندارد) دين اسالم ناب محمدی

  .حلبی آباد است

. خرج دادهه ن خيلی شجاعت بيعنی چی؟ ھيلری کلينت" راق يک اشتباه بود امريکا به عۀرأی مثبت دادن من به حمل"

ولی اين ھمه آدم . شان می دھد که گوئی از جھان مسيحيت ھنوز اندکی احساس گناه باقی مانده، و جای اميدواری استن

ھمانطور که ژولی لوسک نيز در تحليل . نه، آنھا اشتباه نکردند.  ادامه می دھند،کشته اند و ھمچنان به اين جنايت آشکار

آنھا اشتباه نکردند، آنھا آدمھای احمقی نبوده و نيستند، ولی ما را )  مبارزهمراجعه کنيد به گاھنامۀ ھنر و(اخيرش نوشته 

  .که ما را احمق فرض کرده است» ھمجا«احمق فرض کرده اند، مثل 

  با سپاس 

  پاريس/حميد محوی

  


