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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ اگست ١٩

  
  امريکا "ۀبشردوستان" سناريوی دخالت ۀدرحاشي

 برکناری نوری مالکی  و
 خاورميانه و ۀ منطقۀدرمقاالت پيشين تحليل کرديم که جريان آدمخوار تروريستی داعش ارتشی مزدور برای تجزي

اين را ھمه دانسته است که عربستان سعودی داعش را به قصد ضربه .  بين ا لمللی استۀر مرزھای شناخته شدييتغ

جنايت گروه داعش تازگی  قتل و.  درسوريه پروار گرديدامريکازدن به ايران راه انداخت و توسط امپرياليست 

کند،  دھد، ويران می  بشردرسوريه  سکوالر جوالن میضد بيش ازسه سال است که اين جريان مخوف و. ندارد

 اين ۀھم. کند وبرای تخريب جامعه از ھيچ جنايت وخونريزی دريغ نکرده ونمی کند وحشيانه سراز تن جدا می

 ومتحدينش بوده وھنوزھم امريکاجنايات بربرمنشانه، ضد زن وضد تمدن وضد بشريت مورد حمايت امپرياليست 

 اصلی رشد اين جريان است که امروز بايد بنا ۀو عربستان وکمک ھای تسليحاتی غرب پايرھای قطر الد .است

حکومت اسالمی عراق و "درعراق جوالن دھد و بيرق سياه هللا " خاورميانه بزرگ "ژيک يبرمصلحت سترات

 فاش کرد کهسنودن ادوارد » ان اس اِ «يت  سابق امندرھمين رابطه  چندی پيش کارمند. را اعالم دارد" سوريه

وجود آورده ه ه را بيگردولت اسالمی عراق و سوريش و موساد باھمکاری ھمديت ھاي امنۀکا و اداريمراس، يانگل"

 تروريسم ۀوجود آورنده س ھای اطالعاتی  اين سه کشور بي ساخت ؛ سروءوی با اسناد ومدارک معتبرافشا ".اند

النه «ژی را يستراتين ا کجا در جھان دورھم گرد آورد؛ ي را در ونيافته بوده اند که قادر بوده است افراطيسازمان 

  .ده اندينام» زنبور سرخ

 شوی مغزی غرب بدان آب وتاب می و رود و رسانه ھای جادوئی شست فاجعه ای که اينروزھا ازآن سخن می

ساير اقوام عراق، دھند، نه با نيت انسان دوستی ودلسوزانی برای مردم لگدمال شده اقليت ھای ايزدی، مسيحی و

دخالت . است» بشردوستانه« درقالب دخالت امريکابلکه برای مشروعيت بخشيدن به سياست معين امپرياليست 

 عراق نيست، چنين ۀ درعراق برای ممانعت ازقتل عام زنان وکودکان و مردم مصيبت ديدامريکامستقيم نظامی 

حقوق بشر " فرياد.  کشورھاستۀتجزي خاورميانه بزرگ و برای تحقق امريکا ۀ سياست ويرانگرانۀفاجعه ای ادام

 غرب ۀسکوت  بيشرمان. غرب امپرياليست يک رياکاری سياسی برای فريب افکار عمومی است "خواھی

 نفرسالخی شده ودھھا ھزارنفر زخمی وآواره ١٨٠٠ غزه که بيش ازۀ ھفته بمباران وحشيان۵امپرياليست درمقابل 

 حتا در امريکاغرب امپرياليست ھيچ محکوميتی برای اسرائيل متجاوز صادرننمود،  .ستبر کسی پنھان ني گرديده،
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جنبش مقاومت فلسطين را مسبب   بمباران غزه ارسال مھمات نظامی به رژيم صھيونيستی را تصويب کرد وۀبحبوح

ويان سوريه که ر کمک نظامی برای آموزش جنگجال ميليون د۵٠٠  اخيراً امريکا ۀکنگر. اين جنگ اعالم داشت 

حال چگونه است که اکنون برای مردم  .شود به تصويب رسانيد ازجمله شامل حال ھمين افراطيون داعش نيز می

داليل اين  .ريزد وعليه توحش داعش سخن می گويد سوزاند و برای درد ورنجشان اشک تمساح می عراق دل می

  ھمه رياکاری کدامند؟

 کرد و شيعه عراق رژيم صدام حسين ۀا اپوزيسيون ارتجاعی وخود فروخت که دراتحاد بامريکا امپرياليست -

زندان و  . نوری مالکی به قتل عام سنی ھا پرداختۀ کشوررا ازھم پاشاند، با تقويت جناح شيعۀرابرانداخت وشيراز

 امريکايست امپريال. شکنجه واعدام برپا داشت وفجايع عظيمی آفريد که در تاريخ ملت عراق ومنطقه بی نظير است

براين اميد بود که با توسل به اين سياست تفرقه افکنانه، جنايتکارانه وھمياری وطنفروشانی چون حزب دعوه 

به ارمغان " ثبات وامنيت"به تثبيت حاکميت نامشروع واستعماری خود بپردازد و وشرکاء بر خرمراد سوار شود و

ھم ريخت وآنھا ه  را بامريکابخشی از طرحھای امپرياليستی  مردم عراق ۀقھرمانان اما مقاومت سرسختانه و .آورد

ضد   ملی وۀ با به راه انداختن جنگ مذھبی و قومی برای منحرف کردن مبارزامريکا .رابه شکست کشانيد

دنبال راه حلی ه  با بيرون کشيدن رسمی بخشی ازقوای نظامی خود ازخاک عراق بئیازسو امپرياليستی مردم و

  .  گشت برای خروج ازاين بحران می

 خوش نمی آمد و سران امريکا نزديکی نوری مالکی با رژيم جمھوری اسالمی به مذاق امپرياليست -

نوری مالکی درمورد تحوالت .  بارھا نارضايتی ونگرانی خود را ازاين رابطه ابرازداشته اندامريکاابرجنايتکار

ست وخودش به امريکااما وی فراموش  کرد که رژيميش وابسته به .نب بشاراسد را گرفت سوريه نيز با احتياط جا

نوری .  به رھبری جرج واکر بوش به قدرت رسيدامريکايمن خيانت به ملت عراق ودر پارکابی نيروی نظامی 

که  سد به اين نوشيدن آب ندارد چه رۀ ارباب اجازۀمالکی گويا فراموش کرد گماشته ای بيش نيست وبدون اجاز

 با بيست ھزار پرسنل نظامی وغيرنظامی و مشاوران رنگارنگ در امريکاامپرياليست . دارای استقالل سياسی باشد

ل خويش و جھان دربغداد و حداقل سه پايگاه نظامی تمام حيات مادی و سياسی کشور را درکنترۀبزرگترين سفارتخان

 .امری ناممکن و فقط به يک شوخی شبيه است امريکا ۀدارد و استقالل سياسی عراق تحت سلط

کيش دادن داعش به شھرھا و . واقعيت اين است نوری مالکی ديگرمصرفش به سرآمدوکشتی بان را سياستی دگرآمد

پادگانھای نظامی وسناريوی تسليم نيروھای ارتش بدون کمترين مقاومت پرده از بی ريشگی دولت مالکی برداشت و 

 ازمقام نخست وزيری  اش برکنارشود تا آرامش به ن تعارف از نوری مالکی خواست فوراً سرانجام کاخ سفيد بدو

ه  بدون کمترين مقاومت ازکاربرکنار شد وسپس ب]اسد[ مرداد٢٣مالکی روز پنجشبه . عراق برگردد وچنين نيز شد

  . درعبادی نخست وزير جديد را اعالم داشتيت خويش از حيطور مضحکی  در سخنانی حما

درعراق جلوه  داد که » !!تحول بزرگ«ک يری خود را ي نخست وزۀی مالکی درسخنانش، دوران ھشت سالنور

  اروپا نيز رسماً ۀ واتحاديامريکا"!! دستاوردھای مھمی را برای ملت عراق به ارمغان آورده است" گويا 

 نخستين ھدف که نتيجه اين .شدازبرکناری نوری مالکی استقبال کردند وجمھوری اسالمی نيز با اين سياست ھمراه 

ه گماردن عناصرسرسپرده ب  تھاجم داعش به شھرھای عراق، با برکناری نوری مالکی وۀ درپس پردامريکا

  . محقق شد،اصطالح ميانه رو که مجری کامل سياستھای کاخ سفيد ھستند

تقويت نيروی نظامی پيشمرگه " امپرياليستھای غربی که برای ارسال سالح به حکومت اقليم کردستان تحت عنوان -

ھدفی جز تضعيف حکومت مرکزی وآماده  گيرند، ازيک ديگر سبقت می"درمقابل تھاجم داعش وعقب راندن او
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سناريوی  و "بشردوستانه" با اين سياست شيادانه امريکاامپرياليست  . عراق به سه کشورکوچک ندارندۀسازی تجزي

 "دخالت بشردوستانه"که درقالب   ايندوم نوری مالکی را برانداخت، که  اينيکم :داعش با يک تير چند نشان زد

بمباران عراق را ازسرگرفت وبدان مشروعيت بخشيد و با گسيل چند صد مشاور نظامی وامنيتی به تقويت جايگاه 

ای  را که پس ازاشغال عراق ازخود دورکرده بودبه پيروی از سياستھئیکه کشورھای اروپا اينسوم .خود پرداخت 

 نظامی را به گردن آنھا ۀوليت سياسی وھزينؤاز بار مسخود درعراق کشانيد تا با کمک متحدين اروپائی بخشی 

  . درآوردءاندازد وبا اجماع جھانی و افکارعمومی مناسب سياستھايش را به اجرا

ی دول غرب ازجمله  مورد حمايت  تمامۀعنوان اسرائيل دوم در منطقه ژی تقويت کردستان عراق که بياکنون سترات

که اين سياست  اين .ن استيي عراق قابل تبۀرژيم صھيونيستی اسرائيل قرارگرفته است، درچھارچوب سياست تجزي

  . بايد منتظربود وديد،تا چه اندازه عملی است وآيا اوضاع طبق چنين طرحی پيش خواھد رفت

 درقالب دخالت بشردوستانه درعراق امريکای طورفشرده داليل رياکاری امپرياليست غرب به سرکردگه  اينھاست ب

  !! ومبارزه با جريان سياه داعش

 اما راه مردم عراق راه اتحاد برای عراقی يک پارچه و دمکراتيک ومستقل است واين جز پيکارعليه امپرياليسم 

د منافع ضه ھرطرح سياسی درچھارچوب سياست استعماری امپرياليسم و صھيونيسم  ب .ومزدورانش ناممکن است

  .  مردم عراق ومنطقه است وبايد محکوم گردد

    

 )توفان(نقل ازفيسبوک حزب کارايران

***  

  توفان

  سخن ھفته

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar  

 ١٣٩٣ ]اسد[ مرداد٢۴جمعه 

 

 

 


