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  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ اگست ٠۵

  

 !گيری نقشۀ خاورميانۀ بزرگ تنش گسترده در عراق و پی
  

ھای  دليل اصلی آن به سياست. ھای سياسی عراق افزوده شده است گیقاعد بیھا و  ست که بر ناھنجاری چند وقتی

ارگر ھا ک گذشته از مشام ميليونۀ  دھۀشد" اعطاء"طعم دمکراسی . گردد المللی بر می داران بين سرمايهۀ گرايان چپاول

جات مسلح و جانی دولت اسالمی  عراق شاھد عروج دستهۀ رفته است که اخيراً، جامعکش دربند، از بين ن و زحمت

ً ش تصرف گام به. بوده است" داعش"عراق و شام، موسوم به  ھرھا و مناطق تحت تسلط دولت عراق و گام بعضا

ور جديِد تنش و برقراری نظم اين د. ی در عراق تخريب شده داردا داد تازه  مردم، حکايت از رخۀرحمان ُکشتار بی

. است" برقراری خاورميانۀ بزرگ"ۀ ويژه امپرياليزم امريکا در چھارچوبه ھا و ب  امپرياليستهبخوا نوين جھانی دل

ی ئ قبيله -گی قومی تکه پاره و در ھم ريخت. راق استچون ع ی ھمئ کشورھاۀ پاره نمودن و تجزيھدف، تقسيم، تکه

شان،  ھای امپرياليستی و حاميان دولتۀ بار تجلی خود را در سرزمين آتش و خون و در سرزمين تحت سيطر که، اين

 .نمايش گذاشته است به

 دھه پيرامون سر در آوردن جريانات و نھادھای وابسته به حقيقتاً که اسناد و تحرکات بسيار زيادی در اين چند

دست نيروھا و  اينۀ البداھ خاورميانه، اصالٌ و ابداً با عروج فیۀ ويژه منطقه سرمايه وجود دارد و دنيای انسانی و ب

 ھای جنبشۀ شان، تخطئ جاتی که ھدف و نيت اساسی جات مسلح و ارتجاعی بيگانه نيست؛ نيروھا و دسته دسته

وفراموش نشده و از يادھا . ست المللی اکمان بينگری ح تر چپاول چنين، ھموار نمودن ھر چه بيش اعتراضی و ھم

 تحجر و بر فقر و ۀ و بر دامنای بر مسند قدرت تکيه زد دورهھم در  که چگونه طالبان در افغانستان و آن رفته  استن

چنين با کدامين  ه است که چگونه نيروھای ُکرد عراقی و ھمرفتفزود؛ از يادھا ناھا انسان دربند  نداری ميليون

گام، تحت تصرف خود در آوردند و در مدتی کوتاه و به ياری  کشور را گام به تسليحات نظامی و حمايتی، شمال اين

ھای رفته است که چگونه نيروز کار بر کنار نمودند؛ از ياد نديگر عناصر و نيروھای وابسته به سرمايه، صدام را ا

 و سوريه را از ھم پاشاندند و ھزاران انسان اگانی مردِم ليبيزندۀ المللی، شالود ھای بين مسلح و وابسته به سرمايه

  . اند شان آواره نمودهۀ ھا تن ديگر را از خانه و کاشان اند و ميليون دفاع را به مسلخ مرگ کشانده بی
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خاورميانه نه تنھا در ۀويژه مردم منطقه ياب نيستند و جھان و بانگيز نا بار و غم دادھای فاجعه باری بروز چنين رخ

گر  اند، بلکه در آينده ھم، نظاره گونه تجمعات و نيروھای مسلح و ارتجاعی بوده گيری اين گذشته شاھد عروج و قدرت

ست که  يائیاين آن دن. ھم با شکل و شمايل ديگری خواھند بود جات مسلح و ارتجاعی وابسته به سرمايه و آن دسته

انه را رقم خاورميۀ کشان جھان و منطق گری تمام، سرنوشت کارگران و زحمت داران در پی آنند و با وحشی سرمايه

ای به  طرف جان تازه ھای ارتجاعی، از يک اندازی جنگ ھای محروم و راه ھای توده ولهغتعرض به بي. زنند می

منه و ميدان تعرضات راديکال اقشار محروم جامعه را محدود و ديگر ، دا دھد و از طرف طلبان می حاکمان و منفعت

مناسبت ھم  دليل و بی اند و بی گانی مردم جامعه و زندداران، مخالف امنيت و آسايش  اساساً سرمايه. سازد محدودتر می

ۀ تر مردم را، در سر لوح گی ھر چه بيش چنين آوار تر، و ھم تر و وسيع دهاندازی جنگِ گستر نيست که سياست راه

چون داعش، در پاسخ به  ی ھمو مرتجعجات مسلح  وار دسته به بيانی حقيقی گسيل گله. اند کار خود قرار داده

اند که کوچاندن مردم  دانند و بر اين ايده می. ست المللی داران بين ھا و در پاسخ به نيازھای امروزی سرمايه ضرورت

راديکال را، محدود و انقالبات احتمالی را به عقب ۀ يافت اعتراضات علنی و سازمانۀ شان، دامن ۀ اناز خانه و کاش

نمايند  گونه ترسيم می  متفاوت را اين ست که تصاوير سياسی جوامع بر مبنای چنين منفعت و سياستی. خواھد انداخت

  .ندازندا خود را به جان مردم می جات و عناصر وابسته به و نيروھا، دسته

خاورميانه سيطره انداخته است و روز به روز ھزاران ۀ  و دردناک، بر کل منطق متأسفانه چنين سياسِت مخرب

  .گيرد دھد و جان ھزاران تن ديگر را می انسان را کوچ می

جات مسلح و ارتجاعی در خدمت به  اندازی دسته ريب، راهخگيری سياست ت که پی پُر واضح استدر يک کالم و 

جات وابسته  چنين، نياز به پس زدن تمامی دسته ان انسانی نيست و دنيای بشريت، نياز به تغيير سياسِت حاکم و ھمجھ

ھای  ھا و پُر نمودن تپه چاله کشان دارد؛ نياز به بر طرفی نقصان  سرمايه از جان و مال کارگران و زحمت و مسلح

المللی دارد؛ نياز  داران بين کنونی سرمايهۀ صاوير به رسم شدھای اعتراضی و راديکال دارد؛ نياز به تغيير ت جنبش

ی که در ھا و نيروھای کمونيستي ؛ سازمانھای کمونيستی سالم و متعلق به مردم دارد به عروج و عرض اندام سازمان

به گی نموده و يکی پس از ديگری را کشان ايستاد منان کارگران و زحمت دش شمار و مخرب تقابل با تعرضات بی

شوند و  خاورميانه از آبشخور واحدی تغذيه میۀ ن منطقاحاکم ۀچرا که داعش و ھم. شان پرتاب نمايند جايگاه حقيقی

  .دارند و نداشته با ديگری ن يک از آنان تفاوت ماھوی ھيچ

تضاد منافع جنگِ . چون داعش جات مسلح و متفاوتی ھم اند و نه دسته  مردم مردان عراق مدافع با اين اوصاف نه دولت

که،  ھای امپرياليستی در منطقه است و مسلم است تر نمودن سياست چنين روان تر و ھم خواھی ھر چه بيش بر سر سھم

ويژه ه ھا و ب چون و چرای امپرياليست چون داعش، با توافق و با ھدايت بی ی ھمجات مسلح و ارتجاعي شدن دستهعلم 

ھای شوم  گيری نقشه شان پیۀ سازاند و وظيف  و جريانات، دستجات دست، دسته اين. امپرياليسم امريکاست

ست که طالبان و القاعده و  گير ھمان برنامه و سياستی داعش پی. خاورميانه استۀ المللی در منطقھ مدارات بين قدرت

ھای متفاوت،  ورهھم در د جات و آن گونه دسته اينکه عروج و حکميت  عينه دريافته شده است اند و به النصر و الشاب

ھای جامعه را به مسير نابودی سوق داده  ھای محروم افزوده است و زير ساخت فالکتی توده ھا و بر بی بر ناھنجاری

گی  شان گسترد دارد، بلکه رسالتن مردم محروم ۀھای پايمال شد بنابر اين تحرک آنان نه تنھا ربطی به خواسته. است

  .قه استطھا در من مپرياليستاھای شوم  گيری سياست ھا و پی ناامنی
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چنين در عروج  چون داعش، و ھم ی ھموابسته و مسلحجات  يگانه راه و عالج کار، در سد نمودن راه و روش دسته

ھای  گرائی که نقشه ھا و نيروھای عمل باشد؛ سازمان گرا و با برنامه می ھا و نيروھای کمونيستی سالم، عمل سازمان

  .جات مسلح و ارتجاعی پاک نمايند م سازند و جامعه را از شر سودجويان و تمامی دستهھا را عقي شوم امپرياليست

  ٢٠١۴ست اگ

  ٢٢بر گرفته از پيام سياھکل شماره 

 

 


