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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شباھنگ راد

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٧
   

 موصل، يا ادامۀ سياست ھای جنگی" آزاد سازی"
موصل، به ھمراھی " زیآزاد سا"بر دو ھزار شانزده، و با فرمان حيدر العبادی نخست وزير عراق، ودر ھفدھم اکت

رايزنی ھای سرمايه داران، از آنروز و تاکنون . رھبری دولت امريکا، از دست داعش شروع شده شصت کشور و ب

ادامه دارد و قرار است، تا مردم موصل را، از دست داعش و داعشيان و آنھم با بمباران ھای ھوائی و زمينی، و با راه 

ِھر حال ھزاران نفر از نيروھای مسلح ريز و درشت دولت ھای بزرگ و ه ب!! ندساز" آزاد"اندازی خون و خونريزی  ِ
کوچک، در اين عمليات نامعين، به صف شده اند، تا بار ديگر، زندگی و افکار درب و داغان شدۀ مردم را، سر و 

  !!سامان دھند

آمده است که . ِانسان محروم است، رو در روی ميليون ھا اقب اين دست جنگ ھا، بسيار آشکاربی ترديد سابقه و عو

، با "آزادی"ِطی روزھای آغازين حمله، ھزاران نفر آواره شده اند و ھمچنين صدھا خانۀ روستائيان، توسط مناديان 

، کت بسته، موصل را -  و آنھم بدون کمترين مقاومتی -دولت عراق به سادگی و در دو سال قبل . خاک يکسان شده است

می خواھند داعش را که ماحصل !! حال بر آن است، تا اين جرثومه ھای فساد و نکبت را، پس زندُبه داعشيان سپرد و 

را، به مردم موصل باز " آزادی"و " دمکراسی"دھند و " گوشمالی"سياست ھای امپرياليستی در منطقۀ خاورميانه است 

  !! ندگردان

للی، دولت ھا، و دار و دسته ھای وابسته به آنان، دو قدرت مداران بين الم" انساندوستانۀ"جدا از جار و جنجال ھای 

که بسيج و سازمان دادن چنين نيروی  اين. موضوع و يا چندين موضوع، در اين جنگِ سازمانيافته بر جسته است

نظامی عظيمی، و روانه نمودن توپ و تانک به سمت موصل و ھمچنين ھواپيماھای جنگی، در خدمت به کدامين 

ار خواھد آورد؟ آيا جنگ سرمايه و دولت ھای ھار و ه به منفعت و يا عاقبتی برای مردم اين شھر بسياست ھاست و چ

ُخشن، به معنای جنگ مردم است و داعش و داعشيان، و آنھم بعد از پس زدن از موصل، به تاريخ سپرده خواھند شد و 

  مردم منطقه، طعم آزادی و آرامش را خواھند چشيد؟

يد اين واقعيت است ؤِاه افتادۀ تاکنونی نيروھا و دسته جات وابسته به قدرت مداران بين المللی، مره تجارب جنگ ھای ب

 - داعش ش، به سر رسيده است؛ به اين دليل که سته اند، و نه داعش، تاريخ مصرفکه، نه طالبان و القاعده به تاريخ پيو

ِاين سياست ھای جنگی امپرياليست ھا در منطقۀ خاورميانه ِ، پتانسيل نقش آفرينی بيش از -ن و نام و نشانی با چنين تعي
، توسط آن، نقطه ای ديگر از عراق و سوريه و غيره را، به بھانۀ مبارزه با آن سازمان داد؛ می درا، داراست و می باي
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ِنسبی کردستان عراق و کرکوک را در خدمت به سياست ھای جنگی امپرياليست ھا فعال تر نمو" آرامش "دباي د و ُ

سياست ويران کننده ای که دھه ھا قبل پايه ريزی شده است و نياز به . ديگر را، ناآرام تر کرد" آرام"مناطق و شھرھای 

  . پيگيری و تداوم آن می باشد

ھمه به بازی گرفته . ، ذينفع اند- به غير از ميليون ھا انسان ِمحروم منطقه و موصل - طور قطع ھمه در اين جنگه ب

فزايند؛ جنگی ه اند تا بر ھرج و مرج منطقه بيِ اين روزھا پيشمرگ را، به ميدان جنگ ھای ويران کننده کشاندشده اند و

ِزنگِ تغيير حاکميت . در حقيقت. که در خدمت به چپاول و غارت بيش از اين توده ھا و اموال عمومی جامعه است
آورده اند، تا جوامع و مناطق ديگر را ناامن تر  را به صدا در - موصل -ِمطلق داعش در دومين شھر بزرگ عراق 

کنونی، تضمين کنندۀ سياست ھا و نقشه ھای جنگی امپرياليست ھا در موصل و " آرام"بر اين عقيده اند که فضای . کنند

 و آنھم به گونه ھای مستقيم و غير مستقيم، پنھان و  ترکيه و ايران، عربستان و قطر و غيره. ُکردستان عراق نيست

بی . فزايند ھا و آشوب ھای عراق و منطقه بيبا داعش و داعشيان به صف شده اند، تا بر دامنۀ تنش" جنگ"آشکار، در 

ه و ماه ھا ب بعيد است که عمليات خيلی زود پايان يابد: "دليل ھم نيست که مقامات دولتی امريکا و عراق، اعالم نموده اند

  "!!طول خواھد انجاميد

، با داعش در موصل را اعالم نموده اندريت و غارتگران اموال عمومی، زمان و نامعلومی جنگ با پيشاپيش جانيان بش

است و نياز به قبول دشمنان ِاين اوصاف پيداست که ھدف، حذف کامل داعش از صحنۀ سياست جنگی نيست؛ بھانه 

چرا که پيشرفت بيش از . نه استمنظور پھن تر نمودن، ميادين جنگ ھای ارتجاعی و ناعاداله ی ھمچون داعش بفرضي

اين سياست ھای جنگی در منطقۀ خاورميانه، نيازمند، زنده نگه داشتن اين دست جريانات ارتجاعی ست و شکی در آن 

از داعش، به عاقبت و يا به سرنوشتی دچار خواھد شد، که امروزه توده ھای محروم " آزادی"ِنيست که موصل بعد 

  .  و غيره با آن دست به گريبان انداغانستان و بنغازی در ليبيحلب در سوريه، پنجاب در اف

 و نشان داد که قدرت مداران بزرگ، دولت ھای زورگو، نيروھا  ِ، به کدامين سند تاريخی می توان استناد نمودبراستی

ر و بدبختی مردم  و ھمچنين خواھان بر چيدن بساط فق ِو دسته جات مسلح و ارتجاعی، پيام آور زندگی بھتر محرومان

ًال اين است که آيا ذاتا، سرمايه قادر به تعويض زندگی مردم و تضمين آزادی ھای ابتدائی دردمندان می باشد؟ ؤاند؟ س

ِ و ھمچنين آواره شدن ميليون ھا انسان و توپ و خمپاره باران  مگر لت و پار و تلف شدن ھزاران کودک و پير و جوان
ن عمومی، نمايانگر اين واقعيت نيست که انگيزۀ دولت ھای منطقۀ خاورميانه، چيزی جز بيمارستان ھا، مدارس و اماک

ست؟ مگر به اثبات نرسيده است که نيتأمين منفعت سرمايه داران و پيگيری نقشه ھا و سياست ھای جنگی امپرياليست ھا

ن و توده ھای ستم ديده ندارند؟ نقشۀ قه ای به افکار و منفعت کارگران، زحمت کشايک از آنان، کمترين تعلق و عال ھيچ

ِسرمايه، نقشۀ چپاول و جنگ و غارتگری ست و   بنابراين و بر اساس وجود ھزاران سند گويا، ھر گونه، ھمرديفی و 
، چيزی جز ايستادگی و - و آنھم به بھانۀ مبارزه با داعش -يا ھمسوئی با نقشه ھای جنگی امپرياليست ھا در منطقه 

ترکيه و ايران، عراق و عربستان، امريکا و اسرائيل و . سته ھای ابتدائی توده ھای محروم موصل نيستمقابله با خوا

ِجنگ موصل، جنگ مابين، سرمايه داران و . راه افتادۀ منطقه و موصل ذينفع انده خالصه ھمه و ھمه، در جنگ ھای ب
بازار بلبشو و جنگی منطقه، بھره برداری ھای ِدار و دسته ھای شان است و قصد ھر يک از آنان بر آن است، تا از 

از يک سو، دولت عراق خواھان عدم مداخله و حضور نظامی ارتش ترکيه در جنگ . خويش را بنمايند" وطنی"سياسی 

ان اعالم می کند که ترکيه برای حضور در عراق از کسی اجازه نمی گيرد خموصل است و از سوی ديگر، رجب اردو

  ".وصل از نظر تاريخی متعلق به ترکيه استم"و ادامه می دھد 
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مردم، گردن کشی ھای " نجات"راه افتاده است؛ قبل از ه ِ، بر سر مالکيت موصل، جنگ و دعوا ب"آزادی"قبل از 

 تنش ھای  تنھا نمی توان، مترادف با پايان، بدين ترتيب، حمله به موصل را، نهشروع شده استحاکمان و زورگويان 

ُبحران .  دائم التزايد منطقه دانست، بلکه حامل پيام ھای دردناک تری برای ھزاران انسان دردمند استُسرمايه و بحران

ِموصل، بحران خاورميانه و بخشی از بحران، جھانی ست که دھه ھاست، تجلی خود را در جنگ ھای ويران کنندۀ  ُ ُ

  .نمايش می گذارده منطقۀ خاورميانه، افريقا و غيره ب

جائی ھا، و نياز به ه ِع و احوال اقتصادی ست که، سرمايه داران بين المللی، نياز به بازنگری و جاب در چنين اوضا

 جنگی در منطقۀ خاورميانه دارند؛ می خواھند با جنگ، و با تکه و پاره کردن کشورھای -آرايش تازه تر سياسی 

 و مانع ھر گونه تجمع و اعتراض راديکال و ل بيشتری يابندوسرشار از منابع طبيعی، بر اوضاع سياسی منطقه، کنتر

شرکت نزديک به پنج ھزار نيروی زمينی امريکا و سه ھزار نيروی سرکوبگر ارتش ترکيه و . ی گردندئحق توده ه ب

کيد أبر ھمين اساس الزم به ت. نوبۀ خود، حکايت از ماھيت حقيقی جنگ کنونی دارده غيره، در باز پس گيری موصل، ب

ِ بدبختی و اسارت نزديک به دو ندن آن از موصل، به معنای پايان داعش و بيرون راه لشکرکشی علياست که جنگ و
  .ميليون تودۀ ستم ديدۀ موصل نيست

ِ متعاقبا گفتنی ست که فضای موصل پسا داعش، به فضای سياسی  ِ جنگی، حلب سوريه، تبديل خواھد شد، که متأسفانه - ً
ترديدی در آن . ی دھشتناک، بر شانه ھای خميدۀ محرومان سنگينی می کندئوالچھار سال است، ھمچون ھينزديک به 

دنباله می ه ِنيست که پشت سر، تمامی جنگ ھای ارتجاعی، قدرت مداران بين المللی و زياده خواھان قرار گرفته اند و ب

ا، نيروی پيشمرگ مسلح ررا پی گرفت و " خاورميانۀ بزرگ"ِ، قانون اساسی عراق و سه قسم شدن آن، و سياست دباي

وره ای از تاريخ مبارزاتی توده ھا، نه در کنار جانيان بشريت و سرمايه داران بين فعال تر نمود؛ نيروئی که در د

  .ُالمللی، بل در برابر آنان و برای آزادی خلق ستم ديدۀ کرد به صف شده بود

ه  نموده و می نمايد، بأنبش ھای اعتراضی توده ھا ايف جهکه داعش، نقش بسيار باز دارنده ای علي خالصه و جدا از اين

 در ھمان راستا و در درھبری دولت امريکا به شھر موصل را ھم، می بايه موازات آن، لشکرکشی ھای شصت کشور ب

ًبه اين دليل که ماھيتا، . خدمت به شعله ورتر نمودن جنگ ھای ارتجاعی منطقه، مورد ارزيابی و بررسی قرار داد

ِی مابين، جنگ طرفين در موصل نيست و ھمۀ نيروھای درگير در آن، به سرمايه و به جناح ھای رنگارنگ تفاوت
در يک کالم، آزادی موصل، نه توسط شصت کشور منفعت طلب و . کار مردم نخواھند آمده امپرياليستی وصل اند و ب

. ُرھبری سازمان کمونيستی رقم خواھد خورد هی و آنھم بئدار و دسته ھای رنگارنگ شان، بلکه با نيروی مسلح توده 

به ھمان دليل که، بغداد از چنبرۀ جنگ و جنايت، دزدی و غارت، بمب و بمباران خالصی نيافته است، به ھمان دليل 

  .  و به صلح و دمکراسی دست نخواھد يافت" آزاد"ھم، موصل توسط راه اندازان جنگ کنونی، 

  ٢٠١۶بر و اکت٢۶

  ١٣٩۵ ]عقرب[ آبان۵

  

 


