تنش گسترده در عراق و پیگیری نقشۀ خاورمیانۀ بزرگ!
چند وقتی ست که بر ناهنجاری ها و بر بی قاعده گی های سیا سی عراق افزوده شده ا ست .دلیل ا صلی آن به
سیاستهای چپاولگرایانهی سرمایهداران بینالمللی بر میگردد .طعم دمکراسی "اعطاء" شدهی دههی گذشته
از مشام میلیونها کارگر و زحمتکش دربند ،از بین نهرفته است که اخیرا ،جامعهی عراق شاهد عروج دستهجات
م سلح و جانی دولت ا سالمی عراق و شام ،مو سوم به "داعش" بوده ا ست .ت صرف گام بهگام بع ضا شهرها و
مناطق تحت تسلللد دولت عراق و تکشللتار بی رحمانه ی مردم ،حکایت از رخ داد تازه ای در عراق تخریب شللده دارد.
این تدور جدید تنش و برقراری نظم نوین جهانی دل بخواه ی امپریالیسللت ها و بویژه امپریالیزم امریکا در

چهارچوبه ی

"برقراری خاورمیانۀ بزرگ" اسللت .هدف ،تقسللیم ،تکه پاره نمودن و تجزیه کشللورهایی هم چون عراق اسللت .تکه
پاره و در هم ریخته گی قومی  -قبیله ای که ،این بار تجلی خود را در سللللرزمین آتش و خون و در سللللرزمین تحت
سیطرهی دولتهای امپریالیستی و حامیانشان ،بهنمایش گذاشته است.
حقیقتا که اسللناد و تحرکات بسللیار زیادی در این چند دهه پیرامون سللر در آوردن جریانات و نهادهای وابسللته به
سرمایه وجود دارد و دنیای ان سانی و بویژه منطقهی خاورمیانه ،ا صال ٌ و ابدا با عروج فیالبداههی ایند ست نیروها
و دسللته جات مسلللح و ارتجاعی بیگانه نیسللتن نیروها و دسللته جاتی که هدف و نیت اسللاسللی شللان،

تخطئه ی

جنبش های اعتراضللی و هم چنین ،هموار نمودن هر چه بیش تر چپاول گری حاکمان بین المللی سللت .وفراموش نه
شلللده و از یادها نه رفته اسلللت که چگونه طالبان در افغانسلللتان و آن هم در تدوره ای بر مسلللند قدرت تکیه ز تد و بر
دامنهی تحجر و بر فقر و نداری میلیونها انسان دربند فزودن از یادها نهرفته است که چگونه نیروهای تکرد عراقی و
هم چنین با کدامین تسللیحات نظامی و حمایتی ،شلمال این کشلور را گام به گام ،تحت تصلرف خود در آوردند و در
مدتی کوتاه و به یاری دیگر عناصر و نیروهای وابسته به سرمایه ،صدام را از کار بر کنار نمودندن از یاد نهرفته است
که چگونه نیروهای مسللح و وابسلته به سلرمایه های بین المللی ،شلالوده ی زنده گانی مردم لیبی و سلوریه را از
هم پاشاندند و هزاران انسان بیدفاع را به مسلخ مرگ کشاندهاند و میلیونها تن دیگر را از خانه و کاشانهیشان
آواره نمودهاند.
باری بروز چنین رخ دادهای فاجعه بار و غم انگیز نایاب نیسلللتند و جهان و بویژه مردم منطقه ی خاورمیانه نه تنها در
گذشلللته شلللاهد عروج و قدرت گیری این گونه تجمعات و نیروهای مسللللح و ارتجاعی بوده اند ،بلکه در آینده هم،
نظاره گر د سته جات م سلح و ارتجاعی واب سته به سرمایه و آن هم با شکل و شمایل دیگری خواهند بود .این آن
دنیائی ست که سرمایه داران در پی آنند و با وح شیگری تمام ،دارند سرنو شت کارگران و زحمتک شان جهان و
منطقه ی خاورمیانه را رقم می زنند .تعرض به بی قوله های توده های محروم و راه اندازی جنگ های ارتجاعی ،از
یک طرف دارد جان تازه ای به حاکمان و منفعت طلبان می دهد و از طرف دیگر دارد ،دامنه و میدان تعرضلللات رادیکال
اقشللار محروم جامعه را محدود و محدودتر می سللازد .اسللاسللا سللرمایه داران ،مخالف امنیت و آسللایش جامعه و
زنده گانی مردم اند و بی دلیل و بی مناسللبت هم نیسللت که سللیاسللت راه اندازی جنگ گسللترده تر و وسللی تر ،و
هم چنین آواره گی هر چه بیش تر مردم را ،در سلللر لوحه ی کار خود قرار داده اند .به بیانی حقیقی گسلللیل گله وار
دستهجات مسلح و مرتج ای همچون داعش ،در پاسخ به ضرورتها و در پاسخ به نیازهای امروزی سرمایهداران
بینالمللی ست .میدانند و بر این ایدهاند که کوچاندن مردم از خانه و کا شانهی شان ،دامنهی اعترا ضات علنی و
سلللللاز مان یاف ته ی رادی کال را ،م حدود و انقال بات احت مالی را به ع قب خوا هد ا ندا خت .بر مب نای چنین منف عت و

سیا ستی ست که دارند ت صاویر سیا سی جوام ی متفاوت را این گونه تر سیم می نمایند و نیروها ،د سته جات و
عناصر وابسته بهخود را به جان مردم میاندازند.
متأسللفانه چنین سللیاسللت مخرب زا و دردناک ،بر کل منطقه ی خاورمیانه سللیطره انداخته اسللت و روز به روز دارد
هزاران انسان را کوچ میدهد و جان هزاران تن دیگر را میگیرد.
در یک کالم و تپر وا ضح ا ستکه پی گیری سیا ست تحریب ،راهاندازی د سته جات م سلح و ارتجاعی در خدمت به
جهان انسللللانی نیسللللت و دنیای بشللللریت ،نیاز به تغییر سللللیاسللللت حاکم و هم چنین ،نیاز به پس زدن تمامی
د ستهجات واب سته و م سلحی سرمایه از جان و مال کارگران و زحمتک شان داردن نیاز به بر طرفی نق صانها و تپر
نمودن تپه چالههای جنبشهای اعتراضی و رادیکال داردن نیاز به تغییر تصاویر به رسم شدهی کنونی سرمایهداران
بین المللی داردن نیاز به عروج و عرض اندام سازمان های کمونی ستی سالم و متعلق به مردم داردن سازمان ها و
نیروهای کمونیستیای که در تقابل با تعرضات بیشمار و مخربزای دشمنان کارگران و زحمتکشان ایستادهگی
نموده و یکی پس از دیگری را به جایگاه حقیقی شللللان پرتاب نمایند .چرا که داعش و همه ی حاکمین

منطقه ی

خاورمیانه دارند از آبشخور واحدی تغذیه میشوند و هیچیک از آنان تفاوت ماهویای با دیگری نهداشته و نهدارند.
با این اوصاف نه دولتمردان عراق مداف ی مردماند و نه دستهجات مسلح و متفاوتی همچون داعش .جنگ تضاد
مناف بر سر سهمخواهی هر چه بیشتر و همچنین روانتر نمودن سیاستهای امپریالیستی در منطقه است و
مسلم استکه ،علم شدن دستهجات مسلح و ارتجاعیای همچون داعش ،با توافق و با هدایت بیچون و چرای
امپریالی ست ها و بویژه امپریالی سم امریکا ست .این د ست ،د سته جات و جریانات ،د ست سازاند و وظیفه ی شان
پی گیری نقشلله های شللوم قدرت مدارات بین المللی در منطقه ی خاورمیانه اسللت .داعش پی گیر همان برنامه و
سیاستی ست که طالبان و القاعده و النصر و الشاباند و بهعینه دریافته شده استکه عروج و حکمیت اینگونه
دسلللل ته جات و آن هم در تدوره های مت فاوت ،بر ناهن جاری ها و بر فال کت توده های محروم افزوده اسلللللت و زیر
سللاخت های جامعه را به مسللیر نابودی سللوق داده اسللت .بنابر این تحرک آنان نه تنها ربطی به خواسللته های
پایمال شللده ی مردم محروم نه دارد ،بلکه رسللالت شللان گسللترده گی ناامنی ها و پی گیری سللیاسللت های شللوم
امپریالیستها در منظقه است.
یگانه راه و عالج کار ،در سللد نمودن راه و روش دسللته جات وابسللته و مسلللح ای هم چون داعش ،و هم چنین در
عروج سازمان ها و نیروهای کمونی ستی سالم ،عمل گرا و با برنامه می با شدن سازمان ها و نیروهای عمل گرائی
که نق شه های شوم امپریالی ستها را عقیم سازند و جامعه را از شر سودجویان و تمامی د سته جات م سلح و
ارتجاعی پاک نمایند.
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