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 فرانسه مواضع امارات اسالمی در عراق را بمباران کرد

 )بازی بزرگ استعمار نوين و دروغ شرم آور(

 

  

را ) امارات اسالمی(ھواپيماھای جنگی رافال فرانسوی روز جمعۀ گذشته نيروھای گروه دولت اسالمی در عراق 

 برای نخستين بار است که فرانسه در عراق ١٩٩١در سال ) خليج فارس(از تاريخ نخستين جنگ خليج . بمباران کرد

نجام می دھد و برای نخستين بار نيز ھست که قدرت اروپائی به پشتيبانی از جنگ تازه ای که اياالت عمليات نظامی ا

 بار روی ١٧٦ت تا کنون گسبايد يادآوری کنيم که اياالت متحده از ماه ا. متحده راه اندازی کرده وارد کارزار می شود

 .مواضع امارات اسالمی عمليات تھاجمی ھوائی انجام داده است

اخ اليزه با انتشار يک بيانيه عمليات خود را به اطالع عموم رساند و تأکيد کرد که اين حملۀ ھوائی تنھا آغاز اردوی ک

 ھواپيماھای رافال ما انبارھای لوژيستيک تروريست ھا ٩،٤٠امروز صبح در ساعت « : بمباران از سوی فرانسه است 

 ءعمليات ديگری در روزھای آينده به اجرا. ن شده کامالً ويران شداھداف تعيي. را طی يک تازش ھوائی بمباران کردند

  ». گذاشته خواھد شد و ادامه خواھد يافت
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به گفتۀ قاسم الموسوی سخنگوی رژيم دست نشاندۀ اياالت متحده در عراق، انبار مھماتی که در نزديکی شھر زومار 

جنگنده ھای فرانسوی برای . ارات اسالمی کشته شدند ھوائی قرار گرفت و ده ھا مبارز امحملۀواقع شده بود مورد 

در اتحاديۀ امارات عربی به ) امارت( ھوائی شان از پايگاه ھوائی فرانسه در الظفره در نزديکی ابوظبی حملۀ  انجام

  .پرواز درآمده بودند

 مردود ٢٠٠٣در سال  ھوائی، دولت حزب سوسياليست فرانسه فرانسوآ ھوالند قاطعانه تصميم پاريس را حملۀبا اين 

ولی امروز . اعالم کرد که در آن دوران مخالف جنگ و اشغال عراق توسط اياالت متحده را غير قانونی اعالم کرده بود

فرانسوآ ھوالند بر آن است تا به عنوان طرفدار وفادار جنگ ھای واشينگتن در خاورميانه حتی از بريتانيا نيز پيشی 

  .بگيرد

 ١٨فرانسه شد، روز پنجشنبه ا عوامفريبی و سياست راست گرايش موجب ريزش پشتيبانی مردم فرانسوآ ھوالند که ب

او خود را به عنوان ميھن دوست و مدافع .  ھوائی فرانسه را اعالم کردحملۀ نشريات ملّی،  مبر در يک مصاحبه باسپت

  .داوطلب مردم عراق و فرانسه معرفی کرد

من تصميم گرفته ام که به در .  نخستين وظيفۀ من تضمين امنيت فرانسه است«: فرانسوآ ھوالند اظھار داشت که 

ھدف ما تالش برای صلح و امنيت در عراق، و تضعيف . خواست مقامات عراقی برای پشتيبانی ھوائی ما پاسخ بگويم

  ». تروريست ھا می باشد

نی او از واشينگتن در عراق اظھار قدردانی مريکا بارک اوباما نيز فوراً از سخنرانی ھوالند و پشتيباارئيس جمھور 

يکی از قديمی ترين و نزديکترين ھم پيمانان ما فرانسه، ھمکار سر سخت در مبارزات ما عليه « : کرد، و گفت 

 به نام امنيت و دفاع از ارزش ھای  مريکا راانظاميان فرانسه و ۀ تروريسم است و ما خوشوقت ھستيم که دوبار

  ». يگر می بينيممشترکمان کنار يکد

بھانه ای که پاريس و واشينگتن برای جنگ مطرح کرده اند، يعنی ضرورت حفاظت از مردم سوريه و عراق در مقابل 

امارات اسالمی . اسالمگرايان راست افراطی که به شبکه ھای مختلف القاعده تعلق دارند، يک دروغ شرم آور است

ر برای گروه الاين کشورھا ميلياردھا د. اروپائی و عرب در سوريه استمحصول مداخالت اياالت متحده و ھم پيمانان 

ھای اسالمگرا در سوريه تزريق کردند و برايشان مقادير بسيار حجيمی اسلحه فرستاند تا آنھا بتوانند طی جنگ نيابتی 

اشته و ميليون ھا  قربانی د١٩٠٠٠٠اين جنگ تا کنون بيش از . رژيم رئيس جمھور سوريه بشار اسد را سرنگون کنند

  . نيمی از جمعيت سوريه فرار کردندتقريباً . نفر را نيز آواره ساخت

واشينگتن و پاريس از اين پس از حمله و تھديد امارات اسالمی برای توجيه مداخلۀ نظامی در عراق بھره برداری می 

در حال حاضر . اسالمگرا در جنگ عليه رژيم بشار اسد ادامه می دھندکنند، و در عين حال به پشتيبانی از مبارزان 

والنۀ قدرت ؤمداخالت غير مستمام خاور ميانه در خطر جنگ ھای قومی و مذھبی قرار گرفته که موجبات اصلی آن را 

يران و يا اين وضعيت، در صورتی که امپرياليست ھا تصميم بگيرند به سراغ ا. ھای امپرياليستی فراھم آورده اند

متحدان اين کشور يعنی روسيه و چين بروند، که آنھا البته جزء قدرت ھای بزرگ اتمی ھستند، در ھر لحظه در خطر 

  .شعله ور ساختن جنگ بين المللی در سطح گسترده و يا حتی جنگ جھانی قرار می گيرد

آ ھوالند و اياالت متحده به رھبری به رھبری فرانسو» چپ«به دليل اين سياست غير مردمی از سوی دولت بورژوای 

 با شعارھای مبھم ضد جنگ سر کار آمد، به روشنی فروپاشی فرآيند دموکراتيک را در دو سوی ٢٠٠٨دولتی که سال 

اين روند در عين حال گواه بر گرويدن گروه ھای چپ دروغين به سياست ھای امپرياليسم . آتالنتيک نشان می دھد

  .است
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ی عليه تجاوز غير قانونی دولت بوش به عراق، گروه ھای مختلف چپ دروغين، پيش ئلفت توده ده سال پيش، در مخا

ا و ھوالند جنگ به پا کرده اند مولی حاال که اوبا. ی شرکت کردندئ اياالت متحده عليه عراق، در تظاھرات توده حملۀاز 

تاليست، با وجود مخالفت عميقی که در طبقۀ و نه يک محافظه کار تگزاسی، ھمين گروه ھا، مانند حزب نوين آنتيکاپي

  .يک جنگ تازۀ ديگر وجود دارد، در فرانسه باشور و شوق غير قابل وصفی از آنھا پشتيبانی می کنند کارگر عليه 

سال گذشته وقتی پاريس جنگ . بحران خانگی دولت فرانسوآ ھوالند عامل اصلی در تصميم او برای بمباران عراق است

چر در ست نخست وزير بريتانيا مارگارت تغاز کرد، مقامات حزب سوسياليست گفتند که از الگوی سيادر مالی را آ

خاطر جزائر مالوين استفاده کرده اند، به اين اميد که جنگ ميزان ه  بارجنتاين در رابطه با اعالم جنگ عليه ١٩٨٢سال 

  .طرفداری مردم را خيلی سريع افزايش دھد

از اين پس فرانسوآ . ر مقابل خشم فزاينده در مقابل طرح روزه دارانۀ ھوالند شکست خورداين سياست تبھکارانه د

طرفدار و تحقير عمومی از سوی مردم فرانسه، دوباره به جنگ پناه برده است تا ثبات و اعتبار % ١٣ھوالند با ميزان 

  .بيش از پيش از دست رفته اش را بازيابد

الی ورود به عمليات نظامی از سوی پاريس در طرح واشينگتن، به باال گرفتن تنش نکتۀ معنی دار اين است که سطح با

  .مريکا انجاميده استابين امپرياليست ھای فرانسه و 

ضربۀ ھوائی برای فرانسه بليط ورودی به جايگاه ھمکار جدی در برنامۀ نظامی « : نوشت » لو موند « روزنامۀ 

ريس می خواھد استقالل خود را برای انتخاب ھدف و کسب اطالعات در منطقۀ پا« و اضافه می کند که » مريکا بود ا

  ». عملياتی حفظ کند

مبر، تصميم دولت اوباما را در سال گذشته مبنی بر قطع نظر در  سپت١٨ی مقابل رسانه ھای ملی در ھوالند در سخنران

اين تصميم پس از اين که –انتقاد قرار داد اجرائی نساختن طرح جنگی عليه رژيم بشار اسد، مورد  آخرين دقايق، از 

در تمام طول و عرض بحران سوريه، .  پارلمان بريتانيا طرح جنگ عليه سوريه را مردود اعالم کرد، گرفته شد

امپرياليسم فرانسه در توافق و ھمآھنگی با رژيم سلطنتی عربستان سعودی برای پشتيبانی از مبارزان اسالمگرای سنّی 

  .طريق امکانات خشونت بار عمل کرده استدر سوريه از 

فرانسوآ ھوالند به ھمچنين تأکيد کرد که فرانسه امارات اسالمی را تنھا در عراق بمباران می کند و نه در سوريه، يعنی 

در جائی که امپرياليست ھا تالش ھای خودشان را از طريق مبارزان اسالمگرا به انضمام خود امارات اسالمی برای 

  . رژيم بشار اسد ادامه می دھندسرنگونی

Article original, WSWS, paru le 20 septembre 2014 
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