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 فريبرز سنجری

  ٢٠١۴ جوالی ١١
  

  !دستان خونين امريکا بر پرچم سياه داعش
ن شھر مھم و بزرگ ي سقوط اعتاً يک به سه ھفته از حمله داعش به موصل و عدم مقاومت آشکار ارتش عراق و طبينزد

ن پرسش ھا را در مقابل ھمه قرار داده است که يعی ايطور طبه ن واقعيات بيا. عراق و تحوالت متعاقب آن می گذرد

 ست؟وره دادھا حاصل چه اوضاعی است و عراق و منطقه با اين يورش با چه شرايطی روبين رويا

ن کشور در ي به اامريکا ارتش ۀاد آورد که عراق به دنبال حملز به ييد قبل از ھر چين پرسش ھا بايبرای پاسخ دادن به ا

ئی ھا ضمن نابودی امريکان ھجوم تجاوزگرانه در آمد، و ينش در اي و متحدامريکاسم يالي به اشغال امپر٢٠٠٣سال 

 که با ئی ھاامريکا. ن نمودندييرا به عنوان حاکم عراق تع" پل برمر"موران خود به نام أکی از مين کشور يارتش ا

 ء، لشکر کشی به عراق را توجيه می کردند، از ھمان ابتداصدام حسينشعار آزاد کردن مردم عراق از جنايتھای رژيم 

 ئیبا يک سياست استعماری به طور آگاھانه به تفرقه افکنی در ميان مليتھا و مذاھب مختلف در عراق پرداختند تا جا

ھا قرار گرفت؛ و امريکائيز بر روی ميز کار يو شيعه و کرد نشين نعراق به سه قسمت سنی " کارت تجزيه" حتی که

اما اين   . عراق به سه بخش سخن گفتۀياز طرحی مبنی بر تجز امريکا ھم جو بايدن، معاون رئيس جمھوری بعداً 

 به امريکادر عوض در بطن شرايط جديد ارتش اشغالگر . پروژه ضد خلقی به داليل مختلف در آن زمانھا اجرا نشد

، با بمب گذاری و "شيعه"و " سنی"تدريج با سازمان دادن و تغذيه و تسليح دسته جات مسلح ضد انقالبی زير نام 

 جمعی و فجيع و ھمچنين فضا سازی برای تشديد خصومت ھای قومی و مذھبی در عراق که کشتار و هترورھای دست

تحت نظر  ن روند،يدر ا. عراق را شدت بخشيدخانه خراب کردن مردم تحت ستم را به دنبال داشت، بحران در 

ل کردستان را به دست وکسب کرد و احزاب بورژوائی ُکرد کنتر ، کردستان عراق نوعی خودگردانیئی ھاامريکا

ج ارتش جديدی زير رھبری خود در عراق سازمان داده و آن يئی ھا به تدرامريکان کشور، ي اشغال اۀدر پروس. گرفتند

ر نظر يئی ھا و زامريکا ۀلي ارتش کنونی عراق از روز اول به وس نيبنابرا. ئی مجھز نمودندمريکاارا به سالح ھای 

در کنار سازمان دادن ارتش ، قانون اساسی کنونی ھم علم شد که . افته استيستی سازمان يالين قدرت امپريمستشاران ا

قانون . م گشتيعه ھا و سنی ھا تقسيوی کردھا، شرين سه ني مليت و مذھب تنظيم گشته بود و در نتيجه قدرت بۀبر پاي

" خ جھان عربين قانون ھای اساسی تاريشرفته تريپ"کی از يرا می دادند و می گفتند که  ئی ھا پز آنامريکای که اساسي

 اغتشاشات کنونی را در ۀامری که در واقع نطف! ح شده استيدر آن تصر" نيتی و آزادی ديبرابری جنس"می باشد که 

صدام کتاتوری ي و دحزب بعثستم قبلی گرديد که در انحصار ين سيگزيم کنونی جايب رژين ترتيبه ا. ن خود داشتدرو

 نفت اوپک می ۀن صادر کننديم نفت بوده و دوميت که عراق دارای منابع عظين واقعيگر با توجه به اياز سوی د. بود

ک، بخشی از يژي ستراتۀد در آورده و ضمن چپاول اين ماد خوۀر سلطي منابع نفتی عراق را زئی ھا فوراً امريکاباشد 
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ن کشور به ين منابع نفتی ايبنابرا. ن نمودنديمأق تين طري نيز از ا ن کشور راينه ھای لشکر کشی خودشان به ايھز

بر اين اساس .  قرار گرفتامريکا ۀطرير سي در ز از پس از اشغال رسماً  زيک کشور تک محصولی نفت خيعنوان 

  که آنامريکا سياسی و نظامی - اقتصادی ۀ غارتگران عفمی با مناي مستقۀن کشور رابطي است که ھر تحولی در اواضح

ن کشور به ياتی که به آنھا اشاره شد آنچه در ايبا توجه به واقع. دا می کندياتی برای خود اعالم نموده، پيرا امری ح

 می باشد، دولتی امريکاسم ياليعنی امپريانده قدرت اشغالگر عنوان دولت عراق مطرح می شود در واقع دولت دست نش

 است تا به عنوان حاصل  ئی برگزارگشته، تالش شدهامريکا سربازان ۀزي سرنۀر سلطيکه با کمک انتخابات ھائی که ز

 .غ گردديآرای مردم عراق جا زده شده و تبل

ل نمود، عدم ثبات، انفجار بمب و ي را بر عراق تحمم دلخواه خودي در اين روند رژامريکاسم ياليپس از آن که امپر

ست که ده ھا و صد ھا عراقی قربانی ي روزی نبوده و نباً يل شد و تقرين کشور تبديژگی ھای ايکی از خود ويناامنی به 

است جمھوری جورج يه ھم کار می گذارند، سرانجام در زمان ري نشوند که دارو دسته ھای مختلف علئیانفجار بمب ھا

ئی ھا قبل از به امريکاالبته .  سربازانش را از عراق خارج می کند٢٠١١ان سال ي اعالم کرد که تا پابوش، وی رسماً 

ل نمودند که دستشان را برای ھر ي خود تحمۀبر دولت دست نشاند" تیي امنۀتوافقنام"ک ين کشور ياصطالح خروج از ا

ئی ھا امريکااست جمھوری اوباما ي و در دوران ر٢٠١١ر سال ب در اواخين ترتيبه ا.  الزمی باز می گذاشتۀمداخل

 و دمکراسی را در عراق برقرار نموده اند  "کيفضای دمکرات"روز شده و يکه در جنگ پ یاعالم کردند که در حال

   .شان را خارج می کننديرو ھاي به خود عراقی ھا سپرده و ن ن کشور رايحال با ساختن دولت و ارتش عراق، ا

ر عراق نگاه کرده و آنچه می گذرد يت ھا، به تحوالت اخيه بر واقعيطور ذھنی بلکه با تکه ن ھر کس بخواھد نه بيرابناب

ئی امريکان کشور را يدر ثانی ارتش ا . ستامريکا ۀ عراق کشوری تحت سلطرد که اوالً يد در نظر بگيرا درک کند با

استھای يامی خود را خارج ساخته اند اما مستشاران و مزدورانی که سروھای نظيشتر نيھا بر پا کرده اند و اگر چه آنھا ب

ش می برند در آنجا بر جا گذاشته اند و سفارتی در بغداد بر پا کرده اند که يمورد نظر آنھا را در ارتش و دولت پ

ئی غارت می مريکاا امپرياليستھای ۀلي به وسثالثاً، منابع نفتی عراق اساساً . در جھان استامريکان سفارت يبزرگتر

 و کل منافع امپرياليستی آنھا در اين کشور را به امريکابنابراين در رابطه با تحوالت اخير عراق الزاماً بايد . شود

  .حساب آورد

ن يت واقعی ايت و موقعيد ماھين تحوالت بايورش داعش شکل گرفت برای درک اير عراق با ياز آنجا که تحوالت اخ

و " نقشبنديه"، گروه "جيش المجاھدين"، "الجيش االسالمی"گری ھمچونيالبته گروه ھای د. رفتز در نظر گيرو را نين

رو ھای يت نيورش اخير به عراق با رھبری داعش نقش داشتند که شناخت آنھا نيز ماھيگر ھم در يرو ھای ديبرخی ن

  .مھاجم را روشن می سازد

تھای گروه يشناخته می شود در تداوم فعال" داعش"ا ي" اق و شامدولت اسالمی در عر"ن است که آنچه به نام يت ايواقع

در عراق تشکيل شده  ٢٠٠۶ بروگروھی که در اکت. به وجود آمده است" دولت اسالمی در عراق"ادگرای اسالمی يبن

الی و  کمک ھای مۀلي به وس ن گروهيا. ن کشور با نام آن گره خورده استيھای تروريستی در ا بود و بسياری از حمله

 که برخی از ئین قطر و عربستان سعودی شکل گرفته است تا جايخ نشي شده از طرف شءزات نظامی اھدايتجھ

 world net“ ھمچنين به گزارش خبرگزاری ورلد نت ديلی. نام برده اند" فرزند قطر"ھا از داعش به عنوان يخبرگزار

daily”   ن از اعضای گروه تروريستی موسوم به دولت اسالمی دھھا ت:" برخی مقامات اردنی اذعان نموده اند که

 در اردن آموزش ديده اند و اين خدمات به عنوان بخشی از کمک ھای مخفيانه به ٢٠١٢در سال ) داعش(عراق و شام 

 کشورھائی است که خودشان ۀن داعش دست پرورديبنابرا".  قصد حمله به سوريه را داشتندءشبه نظاميانی بود که ابتدا

 امريکا سم يالياز آنجا که وابستگی عربستان و قطر به امپر.  می باشندامريکاسم ياليرا نوکران حلقه به گوش امپرآشکا
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ر صرف الونھا ديلين کشور ھا، بدون چراغ سبز ارباب، مين روشن است که اير قابل انکار است بنابرايتی غيواقع

ئی ھم کتمان نمی کنند که مثالً قطر در سالھای امريکای نه حتی خود رسانه ھاين زميدر ا. پرورش داعش نمی کردند

   در منطقه) CIA(اي س  و خصوصاامريکاتی يکته شده از سوی نھاد ھای امنيشبرد خطوط دير نقش اساسی در پياخ

 با پول و سالح عربستان و قطر -ن گروه ي و نه تنھا ا-در چھارچوب پيشبرد ھمان خطوط بود که داعش . داشته و دارد

 خدمات ۀار آنھا گذاشته و با ارائيه خاک و مرز خود را در اختي دولت ترک ز شده و در طی سالھای اخير ھميجھت

ن مورد بد نيست تا به يدر ا. ه و عراق انجام دھنديتی که می خواھند در سوري به آنھا امکان داده است تا ھر جنالجستيک

س ئيشود که در گفت وگوی مطبوعاتی با استفانو مانسرويسی راظھارات شھردار شھر ُکردنشين ماردين ترکيه توجه 

دولت حزب عدالت و توسعه به رھبری رجب : " اروپا که به ترکيه سفر کرده بود، خاطرنشان نمود کهۀت اتحاديأھي

از مرزھای اين کشور ) داعش( عبور عناصر گروه مسلح موسوم به دولت اسالمی عراق و شام ۀطيب اردوغان، اجاز

عناصر گروه موسوم به داعش به راحتی در مرزھای مشترک سوريه و "و ." اک سوريه را صادر کرده استبه خ

   ".ترکيه تردد می کنند

ر جنگ با دولت عراق و يد که چرا داعش که چند سال است درگيد دير قابل انکار بايات غين واقعيحال با توجه به ا 

ش رھا يست ريدا می کند که موفق می شود با تعداد محدودی تروريست پ به آنچنان موقعيتی د ه می باشد ناگھانيسور

ر کند؛ و تازه به ي را فراری داده و موصل و چند شھر و شھرک بزرگ و کوچک را تسخامريکاکرده، ارتش دست ساز 

نين بايد ديد ھمچ! ردير آتش می گيشگاه عراق را زين پااليز قناعت نکرده و به سوی بغداد حرکت کرده و بزرگترين نيا

تلقی می کند اما به ھيچ اقدامی " د جدیيتھد"ک ي اعالم می کند که داعش را امريکاکه دولت  نيرغم ا یکه چرا عل

دست نمی زند و حتی در مقابل درخواست کمک نظامی دولت " د جدیيتھد"جھت جلوگيری از قدرت گيری اين عامل 

ثر است که دولت ؤن امر وقتی مياعالم می کند که ا  برای مقابله با داعش، از اين کار طفره رفته و امريکاعراق از 

در حال يک جنگ  مدعی است امريکاطی است که ين در شراي و ا را داشته باشد" ريدولت فراگ"ل ي تشکۀعراق برنام

د ديد که چرا قدرتی که ھر زمان دلش خواسته تحت پس باي. می باشد"  اسالمیئیبنيادگرا"م و بی پايان با تروريسم و يدا

اتی يکشورھا را اشغال کرده است حال در جائی که از تھديد جدی داعش برای منافع ح" دخالت بشر دوستانه"عنوان 

ً يخود سخن می گويد از زبان وز اگر ظرفيت الزم در عراق وجود نداشته باشد " اعالم می کند که ر خارجه اش رسما

اين در حالی است که عمالً ھم ." رو خواھد شده  از دولت و ارتش عراق با ناکامی و شکست روبامريکاايت ھرگونه حم

ا امور آموزشی ومشورتی يرو برای حفاظت از سفارت خود در بغداد و يدودی نع تنھا به اعزام تعداد مامريکاتا امروز 

 حمالت خود و تداوم بحران فعلی از طرف ۀاعش برای ادام اينھا معنائی جز چراغ سبز دادن به دۀھم.  کرده استءاکتفا

  . نداردامريکاامپرياليسم 

ۀ  در بغداد از قبل نسبت به حملامريکان امر که سفارت ياز روی قرائنی مثل روشن شدن ا" چراغ سبز "البته اين 

دستور  ايو اری نکرد به موصل و ديگر استان ھای عراق اطالع داشت اما ک" داعش و باقی مانده ھای حزب بعث"

در ھمين رابطه . زقابل فھم بودي داعش نورشيعدم مقاومت در مقابل  مقامات باال در ارتش به فرماندھان مبنی بر

تلگراف نيز قابل   ديلیۀ با نشريمصاحبهھمچنين اظھارات رئيس سازمان اطالعات و امنيت اقليم کردستان عراق در 

ھا برای تصرف شمال عراق  پيمانان آن ھا و ھم  ريزی تروريست ت مرتبط با طرحاطالعا"  :اعالم کرد مل است که أت

."  اقدامی در اين زمينه انجام ندادندامريکاھای انگليس و  قرار گرفته بود اما دولت CIA و MI6 پنج ماه پيش در اختيار

 امريکا سفر به عراق اعالم کنند که  خودشان درۀر خارجيئی ھا مجبور شوند از زبان وزامريکاکه  نين قبل از ايبنابرا

 عمالً نقش خود را در شکل گيری اين بحران آشکار ساخته امريکا، "قصدی برای جلوگيری از پيشروی داعش ندارد"

اد زده و روشن می کنند که چگونه جنايات يرا فر دادھا کار را به جائی رسانده که خودشان آنير روياما امروز س. بود
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 جمعی و مصلوب ساختن قربانيان در مالء عام و ادعاھائی چون هاز جمله کشتار و اعدام ھای دستفاشيستی داعش و 

 - می نامد" حکومت اسالمی" که حال پا را فراتر ھم گذاشته و خود را - بر عراق و سوريه " پرچم اسالم"برافراشتن 

   . در آن مشغول پختن نان خود استامريکا می کند که امپرياليسم ء يک بحران بزرگ را ايفاۀنقش آتش افروزی در کور

 خوانده می امريکابرای " د جدی يتھد" در اعالميه ھای رسمی به دروغ امريکائیاز قرار آن چه که از سوی مقامات 

 شان در ۀاستھای چپاولگرانيشبرد سي پۀل کننديزی شده تا تسھيد بلکه فرصتی طالئی است که برنامه ريشود نه تھد

  .باشدعراق و منطقه 

ست و ي ترورۀريھا يعنی دولت نوری المالکی حاکم بر عراق و دار و دستين درگيت که دو طرف اين واقعيبا توجه به ا

 را در پشت رخداد ھای عراق و بر امريکاسم يالياه امپريآبشخور واحدی دارند، می توان دستان س" داعش"اسالم گرای 

دادھای عراق ييق جاری و فاکتھای غير قابل انکار حاکی از آنند که رون حقايبنابرا. ديروشنی ده اه داعش بيپرچم س

بار دپگر  ئی ھا در تالش اند تا به کمک وابستگانشان در منطقه باز و يکامريکاست و امريکا خود ۀخواست و نقش

 و سياستھای قی خانمانسوز در کل منطقه بر افروزند و با سوزاندن حيات و ھستی توده ھا در آتش بحران، منافعيحر

  .ن شکل به پيش ببرندي خويش را اين بار به اۀجھانخواران

واقعيت اين است که در شرايط تداوم بحران اقتصادی گريبانگير نظام امپرياليستی در سالھای اخير و رکودی که نشانی 

امنی و به اين بھانه ده نمی شود، دميدن بر آتش بحران و جنگ و ناي دامريکاع آن بر اقتصاد يجدی از برطرف شدن سر

تقويت اقتصاد مبتنی بر ميليتاريزم، به عنوان يک راه حل غير قابل اجتناب برای تخفيف اين بحران، در مقابل 

طی قرار گرفته اند که به يئی ھا در شراامريکاتی که نشان می دھد يواقع . و شرکاء قرار گرفته استامريکاامپرياليسم 

ی نه  بديھی ست که چنين آتش افروزي .ازمند انديشتر نيجاد کرده اند ھم بينچه تا کنون ابحران و تشنج آفرينی حتی از آ

ه نيز يھا به کشور ھای ھمسايرين درگيد کرده، بلکه ھر لحظه ھم ممکن است آتش اي عراق را تشدۀيتنھا خطر تجز

ز دولت کنونی عراق و به خصوص که جمھوری اسالمی تحت پوشش دفاع ا. رديت کرده و کل منطقه را فراگيسرا

پاسدارانی ھم به عراق فرستاده و دولت عربستان نيز ھزاران سرباز را برای تقويت "  شيعهۀحفاظت از اماکن متبرک"

  .مرزھای خود با عراق به اين مناطق منتقل نموده است

دست ساز خود در ط عدم مقاومت ارتش ي داعش و فراھم کردن شراۀئی ھا با باد کردن در جثامريکااز سوی ديگر 

 ارتش عراق امريکائیابی وی به حجم بزرگی از سالح ھای سنگين يت ھای تاکنونی داعش و دستيمقابل آن که به موفق

 خود، آگاھانه بر آتش بحرانی ۀم دست نشانديست به جان رژي ترورۀن دارودستيد و از طرف ديگر انداختن ايمنجر گرد

ه يه آتش جنگ در سوريتر نا امن ساخته بلکه با توجه به حضور داعش در سورشيدند که نه تنھا عراق را ھر چه بيدم

ن کشور يکتاتور اير دييه و ناتوانی شان در تغيشان در سوريشتر خواھد کرد و به آنھا امکان می دھد که شکستھايرا ھم ب

شتر آتش جنگ تا حدی سرو ين منطقه را با شعله ور کردن ھر چه بي در ا- هيروس–شان ي و قطع نفوذ رقبا-بشار اسد-

  .سامان دھند

 بمب گذاری و ۀ در جريان اشغال عراق ضمن سازمان دادن جنگ و گسترش شرايط جنگی و ايجاد زمينامريکادولت 

انی را آفريد و پروراند که اکنون در تحوالت جاری به يک يکشتار و خانه خراب کردن حيات مردم بی گناه عراق جر

می افروزد و ناامنی و فضای آتشی که اين ھيوال بر . امی مردم تحت ستم منطقه بدل شده استھيوالی خونخوار عليه تم

 ديگری که جھت ۀی که با استناد به رشد اين ھيوال آگاھانه بدان دامن زده می شود، صرف نظر از ھر استفادجنگي

ر گذاری بر بازار نفت به نفع يثأنيز ت در منطقه و در رقابت با امپرياليست ھای ديگر و امريکاشبرد سياستھای کلی يپ

وی در بر دارد، به طور مشخص بازار مستعد بسيار بزرگتری برای فروشندگان تبھکار تسليحات جنگی ايجاد می کند 

وجود ھيوالی داعش با جنايت ھای وحشتناک و اعمال ضد خلقی اش و با ايجاد جنگ و . و به واقع ايجاد کرده است
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گ در عراق و منطقه در حقيقت به پيکر فرتوت اقتصاد دستخوش رکود نظام امپرياليستی، کشتار و خونريزی بزر

  .اکسيژن می رساند

 و نوکران آن تغذيه امريکا ھولناکی که توسط امپرياليسم ئی رويدادھای جاری در عراق و ظھور جريان بنيادگراۀمطالع

 منطقی و حاصل ۀر اين کشور شاھد می باشيم نتيجو تسليح و آموزش ديده اند نشان می دھد که آنچه که اکنون د

 در جھت منافع کثيف و ضد خلقی اين و  به اين طرف٢٠٠٣از سال  عراق در امريکاسياستھای امپرياليستی دولت 

 در اوضاع مرگباری که امريکابدون تشخيص نقش غير قابل انکار امپرياليسم و به طور مشخص دولت . دولت می باشد

اميان آن در عراق و منطقه ايجاد شده ھيچ تحليلی قادر به توضيح درست تحوالت جاری در عراق توسط داعش و ح

زمی يتاريليم. ا می سازنديشتر مھيزم ھر چه بيتاريليط را برای توسل به ميجاد ناامنی شرايئی ھا با اامريکا. نخواھد بود

 ۀن برای غلبه بر بحرانھای ذاتی نظام استثمارگرانه دارايشگی سرمايکی از روشھای ھمي و  سم بودهياليکه ذاتی امپر

ه ي وکل نظام سرماامريکارغم رکود حاکم بر اقتصاد  ین چند سال گذشته و عليست که در ھميل نيبی دل. شان می باشد

 بنا به گزارشات  .افته استيش يسابقه ای افزايطور به  بامريکاحاتی يب سود چند انحصار بزرگ تسلرداری در غ

 سود سھامداران سه کمپانی عظيم تسليحاتی يعنی ٢٠١۴ جون ٩به تاريخ " مورگان استانلی "ۀسسؤه از سوی ممنتشر

 درصد ١١۴ درصد، ١٢۴تنھا در طول سه سال گذشته به ترتيب " الکھيد مارتين"نورت تراپ گامان، و "، " ِری تئون"

ن انحصارات را بدون توسل به بحران ي بازار اط رکود چگونه می توانيبراستی در شرا.  درصد رشد کرده است١۴٩و 

برندگان واقعی اين بحران که به قيمت ايجاد يک حمام   حاد ناامنی و جنگ در گوشه و کنار جھان رونق بخشيد؟يو ا

 و از جمله امريکاويرانی ھای ھولناک بيشتر در زندگی مردم عراق ايجاد شده جز امپرياليسم و  جنگ ،خون جديد

  .ليحاتی نظامی آن نيستندانحصارات تس

ن بحران چگونه رقم يرد و سرنوشت عراق و منطقه در ايکه تحوالت عراق چه سمت و سوئی بگ نين جدا از ايبنابرا

اد گرائی اسالمی در ھمه جا در حال بحران سازی و ناامن يستھا با توسل به بنياليات نشان می دھند که امپريبخورد، واقع

شتر ين نقش را بيروز اياگر تا د.  شان آماده سازندۀاستھای غارتگرانيشبرد سيط را برای پيشراکردن کشور ھا ھستند تا 

ھا گروه  و ده" داعش"و " جبھه النصر"در سومالی و " الشباب"ه، يجريدر ن" بوکو حرام"بازی می کرد حال " القاعده"

اد گرائی اسالمی که داعش جلوه ای از ي ھم بنلين دليبه ھم. ش می برنديفه را پيھمان وظ... ه ويز و درشت در سورير

امری که امروز به . استھای آنھا نبوده و نيستيشبرد سيسم و پيالي امپرۀجز ابزاری جھت گسترش سلط آن می باشد 

  .انی در تحوالت عراق در مقابل چشم ھمگان قرار گرفته استيعر
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