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پیشرویهایداعشدرعراق

نویسنده :مراد شیرین

ترجمه :لهله پاشا

پس از آنکه موصل ،در روز چهارشنبه  11ژوئن ،به دست نیروهای داعش افتاد ،رسانههای کشششورهای
امپریاهلیستی این واقعه را یک پیروزی غیرمنتظره از سوی یک دشمن ناشناس توصششیف کردنششد .امششا ایششن
تصویر تفاوت فاحشی با حقیقت دارد.

پیروزیغیرمنتظره؟
یک روز بعد از آن که موصل ،دومین شهر بزرگ عراق با جمعیت  2میلیون نفر ،بهدست نیروهای دوهلت
اسلمی عراق و شام )داعش( افتاد ،تکریت و بخش اعظم استان صلحاهلدین نیز در هم شکسته شششدند .از
آن زمان ،داعش شهرهای دیگری را در شمال و غرب کشور ،کششه اکششثریت سششنی را دارنششد ،بششه تصششرف
درآورده است .اهلبته این پیروزیهای سششریع و جدیششدد متششاخرترین درگیریهششای داعششش در یششک جنششگ
طولنیمدت هستند .شش ماه پیش ،داعش شهر فلوجه در استان النبار ،که مرکز مردم سنی عراق است،
را به تصرف خود درآورد .واقع شدن فلوجه در  70کیلومتری در غرب بغداد ،به داعش این امکان را داد
تا تقریبا هر روز پایتخت را زیر آتش بگیرد .در طول ایششن مششدت ،داعششش همچنیششن بخشهششایی از شششهر
رمادی مرکز استان النبار را تحت کنترل نیروهای خود درآورد و تل ش کرد تا سامرا )که محششل یکششی از
زیارتگاههای مهم است( را نیز تصرف کند.
بیش از یک ماه از زمانی که شورشیان داعش در اطراف موصل افزایش یافته بودنششد میگششذرد ،و ارتششش
عراق در این مدت از این موضوع اطلع داشت .گزارشات اخیر از اتفاقاتی که در شهرهایی چون موصششل
رخ داده است دلهلت بر وضعیت اسفبار بهاصطلح »ارتش« عراق دارد :فرماندهان ارشد و سایر افسران
شیعه به جنگیدن برای حمایت از جمعیت غاهلبا سنی ]در شهرهای تصرف شده[ تمایلی نداشششتند .حششدود
 230هزار نفر از سربازان واحدهایشان را ترک گفتند .حششتی دو ژنششرال یونیفرمهششایش را درآورده و بششه
محدودهی دوهلت اقلیم کردستان فرار کردند!
نباید فرامو ش کنیم که ایالت متحده  30میلیارد دلر برای تربیت و مسلح کردن نیرویششی کششه بنشا بشود
ارتش عراق باشد هزینه کرده است .این وضعیت ،بار دیگر نشان میدهد که ارتشهای اکششثر دوهلتهششای
بورژوایی اساسا در خدمت سرکوب طبقهی کششارگر و فقششرای کشورهایشششان هسششتند؛ اهلبتششه اگششر شششواهد
مضاعفی بر این مدعا مورد نیاز بوده باشد .همین ارتشهشا زمشانی کشه بایشد در مقابشل سشربازان دیگشر و
دشمنان مسلح بجنگند ،کامل بلاستفادهاند )که این امر در مورد دوهلششت دستنشششاندهای همچششون دوهلششت
عراق ،که تحت سلطهی شیعیان است ،دوچندان صادق است(.
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شورشیان داعش که تسلیحات سبکی داشتند ،پس از تصرف موصل توانستند شش هلیکوپتر شاهین سیاه،
تعداد زیادی هاموی و هزاران اسلحه و مهمات دیگر به زرادخانهی خود بیافزاینششد .آنهششا همچنیششن 500
میلیارد دینارر تازه چاپ شششده )معششادل  430میلیششون دلر( را از بانکهششا ربودنششد و  2500سششتیزهجوی
سرسخت را از زندان آزاد کردند .از آن زمان داعش تکریت و فتلعففر را تحششت کنششترل خششود درآورده و
برای گرفتن فرودگاه تلعفر و پالیشگاه بیجی ،که بزرگترین پالیشگاه عراق بوده و  40درصد نفت کشور
را توهلید میکند ،روزهای زیادی در جنگ بوده است.

دشمنناشناس؟
پس از اشغال عراق توسط امپریاهلیسم ایالت متحد در سششال  2003و بعششثی-زدایششری آنچششه از ارتششش و
دستگاه دوهلتی به جا مانده بود ،اقلیت سنی جایگاه مسلط خود را از دست داد .امروزه ،سنیها بیش از هششر
بخش دیگری از جامعهی عراق تحت ستم واقع میشوند؛ بهطوریکه اغلب آنها بیکار هسششتند و حششتی در
فقر مطلق به سر میبرند.
همزمان با تهاجم وحشیانهی نیروهای اشغالگر امریکایی ،دسششتههای شورشششی زیششادی ،شششامل گروههششای
مختلف شیعه ،سنیها )از جمله فرقههای بنیادگرا ( ،ملیگرایششان و غیششره ،ناگهششان سششربرآوردند تششا علیششه
متهاجمان بجنگند .برخی کشورهای سنی ،به ویژه عربستان سعودی و ششیخهای خلیشج ،بشرای مقشابله بشا
سلطهی شیعیان و ایجاد تعادل در برابر دستههای نظششامی شششیعه همچششون »ارتششش مهششدی« و نیششز نفششوذ
حکومت جمهوری اسلمی ایران ،از شورشیان پشتیبانی و حمایت ماهلی کردند .علوه بر این ،وقتی نیروهای
امپریاهلیست اقدام به اشغال کشوری کردند که هیچ ارتباطی بششا واقعهی  11سششپتامبر نداشششت ،مسششلمانان
گ علیه ایالت متحد پیوستند.
بسیاری از کشورها به این جن ر
ایالت متحد با شکست از اهلقاعده )و سایر نیروهای شورشی( در عراق» ،شوراهای بیششداری« )اهلصششحوه( را،
که متکی بر قبایل عرب سنی بود ،تقویت نمود و مورد حمایت ماهلی قرار داد .امریکاییها همچنیششن تعششداد
سربازان خود را تحت برنشامهی »ضشربتی« بشو ش افزایشش دادنشد .در اواخشر سشال  100 ،2011ه زار
ستیزهجوی سنی در همراهی با نیروهای افزوده شدهی ارتش ایالت متحششد گروهششی را کششه در آن زمششان
»دوهلت اسلمی عراق« )داع( نامیده میشد ،تقریبا نابود کردند .این اقدام به امریکاییها امکان ایششن را داد
که وجههی خود را حفظ نمایند ،و پس از انتصاب نوری اهلماهلکی ب ه عنشوان نخسشتوزیر ،عشراق را تشرک
کنند .به این ترتیب ،اکثریت شیعه برای اوهلین بار جایگاه سروری در عراق یافته و بهشششدت تحششت نفششوذ
رژیم ایران قرار گرفت ،و اقدامات بسیاری در ضدیت با ]اقلیت[ سنی به اجرا گذاشته شد.
نخست این که ماهلکی نه تنها سنیها را به دوهلت خود راه نداد ،بلکه اقدام بششه برکنششاری همهی سششنیهایی
نمود که مقام تاثیرگذاری در دستگاه دوهلتی و نظامی داشتند .در عوض ،او تنها کارگزاران و افسران شیعی،
که به وی وفادار بودند ،را به کار گرفت .در قدم دوم ،ماهلکی اهلصهوه و سایر قبایل سششنری متحششد را منحششل
کرد] .به این ترتیب[ بسیاری از عربهای سنی ،وفاداران حزب بعث و سششایر سششنیهایی کششه از سششلطهی
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شیعه به تنگ آمده بودند ،به داعش پیوستند .گفته میشود که حتی عزت اهلدوری] ،نظششامری بعثگرایششی[
که سابقاا قائممقام صدام حسین بود ،در سازماندهری جنگ علیه ماهلکی نقش داشته است .به عنششوان مششورد
سوم] ،باید تأکید کرد که[ سنیها به ]قشر[ تحت ستم بدل شده بودند و این احساس ]فرودسششت بششودن[
مدام به آنها تحمیل میشد] .در این دوره[ ،زندانهای عراق که هنششوز در آنجششا سوءاسششتفاده و شششکنجه
امری عادی محسوب میشود ،از شهروندان سنی پر شد )برخی منابع تعداد زندانیان سنی را حششدود 100
هزار نفر برآورد میکنند( .علوهبراین ،با هرگونه اعتراض سنیها به تبعیض نظاممند ]علیهشان[ به شدت
برخورد میشد؛ تا جایی که صفوف معترضین به گلوهله بسته میشد )از جمله در آوریل .(2013
با این همه ،اگر همهی تقصیرها را برای استقرار چنین وضعیتی متوجه ماهلکی بدانیم ،مرتکب خطای بزرگی
خواهیم شد .هرچند جای هیچ شکی نیست که مششاهلکی و اربابششانش در تهششران اوضششاع بیثبششات و ناپایششدار
]عراق[ را وخیمتر کردهاند .آنها حتی ،بیآنکه ضرورتی در کار باشد ،کردهششا را بششه دشششمن خششود بششدل
کردند.

سرریزجنگسوریه
در طی دو-سه سال اخیر ،موهلفهی جدیدی نیز به ترکیب وضعیت درهمآمیختهی بال افزوده شششده اسششت
که آن جنگ داخلی در سوریه است] .دوهلتهای[ عربستان سعودی ،قطر ،ترکیه و برخی کشورهای دیگر،
دستههای مختلف شورشی را مورد حمایت ماهلی و نظامی و آموزشی خود قرار دادند ،تا از این طریق نیششز
مخاهلفان مسلح رژیم اسد را تقویت کنند .همسایگان سوریه اجازه دادند تا هشزاران جنگجشوی شورششی ]از
طریق مرزهای آن کشورها[ وارد این کشور شوند .دوهلت ترکیه حتی برای گروههششای شورشششی در خششاک
خود کمپهای آموزشی برپا کرد .این داوطلبان جهادی ،از جمله حدورد  1000رزمجوی سرسخت چچنی،
حال بخشی ار نیروهای داعش هستند.
ما باید این نکته را در ذهن داشته باشیم که جنگ سوریه فقط یک جنگ داخلی ساده نیست .سرانجام این
جنگ برای قدرتهای منطقه ،از جمله ترکیه ،حاکمیت ایران و عربستان سعودی اهمیتی بنیادین داشته ،و
به همان نسبت برای موقعیت امپریاهلیستری ایالت متحد در خاورمیانه نیز تعیینکننده خواهد بود .دقیقششاا از
همین روست که از یک طرف عربستان سعودی ،ترکیه و شیخنشینهای خلیج منابع عظیمی را بششا هششدف
سرنگونری بشار اسد ]به اردوی مخاهلفان[ گسیل کردهاند ،و از سوی دیگر حکومت ایران دوهلششت اسششد را بششا
ک
س سپاه پاسداران انقلب اسششلمی و نیششز بششا کمشش ر
وامهای چند میلیارد دلری ،اعزام سربازارن نیروی قد ر
فرماندهی سردار قاسم سلیمانی حمایت کرده است .بسیاری بر این باورند کششه در ماههششای گذشششته ،ایششن
سردار سلیمانی بود که کمک کرد تا سرنوشت ]جنگ[ به نفع رژیم اسد تغییر کند .علوه بششر قششدرتهای
منطقه ،روسیه نیز عمدتاا به عنوان تامین کنندهی تسشلیحات ارت ش سشوریه )و همچنیشن از طریشق وتشوی
قطعنامهی شورای امنیت سازمان ملل( در این درگیری دخاهلت جدی داشته اسششت ،و ایششالت متحششد هششم
غاهلباا نیروهایی که علیه اسد میجنگیدند را بهطور مخفیانه حمایت کرده است.
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در طی سال گذشته] ،وضعیرت[ عراق در زیششر سششایهی جنششگ سششوریه قششرار گرفششت .موفقیتهششای اخیششر
شورشیان سندی حکومت ایران را وادار کرد تا برای مقابله با ]پیشرویهای[ آنها سه گشردان از نیروهشای
قدس را تحت رهبری سردار سشلیمانی روانهی عشراق کنششد )وال اسشتریت ژورنشال12 ،ژوئشن( .عربسشتان
سعودی نیز کماکان از شورشیان سنی ،از جمله نیروهای داعش ،علیه دوهلت شیعری عراق حمایت میکنششد.
چند روز پس از سقوط موصل ،یک روزنامهی سرشناس عربی که متعلق به یک شاهزادهی سعودیسششت،
در سرمقاهلهی خود اینگونه نتیجهگیری میکند که» :نوری ماهلکی بدتر و خطرناکتر از داعششش و اهلقاعششده
است .او به اندازهای خبیث است که حاضر اسششت بشرای اینکششه در قششدرت بمانششد ،کششتارهایی در ابعششاد
نسلکشی راه بیاندازد؛ امری که در مورد بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه نیز صدق میکند .برای دستیابی
به ثبات در عراق خل ص شدن هم از دست ماهلکی و هم اهلقاعده یک ضرورت است« ) اهلشرق الوسط14 ،
ژوئن(.

سلطهیامپریالیستی

مروریتاریخیبر
گویا بهترین »تحلیلهایی« که رسانههای سرمایهداری در کشورهای امپریاهلیستی برای ارائه دارند شماتت
کردن اشغال ]عراق[ در سال  2003است .این امر تونی بلر ،دیک چینی و سایر صاحبمنصبانی کششه در
حمله به عراق دخاهلت مستقیم داشتند را به تکاپو واداشت تا در اینجا و آنجا حضور یابند و اعلم کنند که
ظهور داعش هیچ ارتباطی به جنگ اشغالگران ندارد!
آنچه مسلم است اشغال عراق تنها عاملی را که باعث یکپارچهگی عراق میشد از میششان برداشششت؛ و آن
دیکتاتوری سرمایهدارانهی بیرحمی بود که ساختهی دست امپریاهلیسم و تحت حمایت آن بود .امششا بششرای
یافتن ریشههای واقعی بیثباتی در عراق باید اهدافی را مورد بررسی قرار دهیم که حکومتهای استعمارری
بریتانیا و فرانسه -دو کشور اسشتعماری مسشلط منطقشه در یشک قشرن پیشش -قبشل از پایانیشافترن جنشگ
امپریاهلیستی ]یعنی جنگ جهانی اول[ در پیش گرفته بودند.
در نوامبر  ،1915زمانی که میلیونها کارگر اروپایی برای نجات بورژوازی و همچنین مستعمراتکشورشان
همدیگر را میکشتند ،نمایندگان دوهلتهای بریتانیا و فرانسه مذاکراتی را آغاز کردند تا در طششی آنهششا بششر
سر چگونگی تقسیم امپراطوری عثمانی ،پس از شکستا ش ]در جنگ جهانی اول[ ،تصششمیمگیری کننششد .در
ماه مه  ،1916بعد از به سرانجام رسیدرن اصلیترین موضوع حل نشده ،که نحوهی انجام تقسیمات استان
موصل بود ،موافقتنامهی ننگین سایکس-پیکو منعقد شد .مرزهای ساختهگی و تحمیلری امششرورز خاورمیششانه
عمدتا بر مبنای این معاهدهی پنهانی پایهگذاری شدهاند .سرحدات بهنحوی معین شششدند کششه ]سششرزمین[
اعراب به نواحی مختلف )متعاقبا »کشور«های مختلف( تقسیم شششود ،کردهششا از داشششتن سششرزمین میهنشی
محروم شوند ،و سرانجارم منطقهای که بعدها به عنوان فلسطین شناخته شد را بششه نششتیجهی نهششایی جنششگ
واگذاشتند .بر اساس این قرارداد ،منطقهی بیناهلنهرین ،یا همان عراق ام روزی ،در قلم روی بریتانی ا ق رار
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گرفت .پس از اینکه عراق استقلل سیاسی خود را به دست آورد ،کشورهای امپریاهلیستی ب رای دس تیابی
به سلطه بر این مرزوبوم ،به پشتیبانی از دیکتاتورها ،یکی پس از دیگری ،دست زدند.
همانطور که دیدیم ،اگرچه اشغال ] 2003برای تحلیل وقایع امروز[ موهلفهی مهمی به شششمار میرود ،امششا
همچنین لزم است تا به آنچه استعمارگران صد سال پیش در منطقه اعمال کردهاند و اینکه چگششونه بششه
سلطهی استعماری خود تا به امروز ادامه میدهند نگاهی بیاندازیم .موافقتنامهی سایکس-پیکششو زمینهی
اصلی تکهتکه شدن سرزمینهای عرب و توسعهی نوعی سرمایهدارری ناقصاهلخلقه در منطقششه اسششت .ایششن
معاهده تعیین کنندهی شکرل توسعهی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعری تمامی کشورهای منطقششه بششوده اسششت.
جای تعجب نیست که رهبر دروز در هلبنان به رابرت فیسک ،ژورناهلیسرت کششارآموزدهی اهششل خاورمیششانه،
گفته است » :وهلید ججنبلط دیشب بر سرم فریاد زد ”سایکس-پیکو مرده است“ و احتمال حق بششا اوسششت«
)ایندیپندنت 13 ،ژوئن( .برای سران عرب ،سایکس-پیکو فراتر از دخاهلتگریهای تاریخری ]متدوال[ است
)برای اطلعات بیشتر در مورد سایکس-پیکو رجوع کنید به این مطلب:

The Sykes-Picot agreement and

.(the roots of imperialist domination of the Middle East

میکنند
آمریکاییهاعقبنشینی 

اگرچه دوهلت امپریاهلیستری ایالت متحد خواهان بهعقب رانده شدن نیروهای داعش است ،وهلی اینک از این
فرصت استفاده میکند تا دوهلت شیعری ماهلکی را تحت فشار قرار دهد .با اینکه اوباما اعلم کرد کششه 300
»مشاور« ارتش را برای کمک به دوهلت بغداد در برابر داعش اعزام خواهد کششرد ،امششا درخواسششت مششاهلکی
مبنی بر حملهی هوایی بر شورشیان را رد کرد .این تصمیم با این دهلیل توجیه شد که امریکاییها اطلعات
کافی برای هدفگیری درست در اختیار ندارند! این درحاهلیست که یک هواپیمشای بیسرنششین میتوانشد
حدود  10ساعت بر فراز هدف پرواز کند و تصاویر ویدئویی زنده را به مرکز کنترل ارسال نماید .ضششمن
این که سفارت ایالت متحد در بغداد بزرگترین سفارتخانهی یک کشور در کششل جهششان اسششت و تعششداد
پرسنل آن بیش از  5000نفر است؛ که اغلب آنها بیشترشان جاسوسانی هستند که از سالهای دور به
گردآوری اطلعات مشغوهلند )در  17ژوئن ایالت متحد اعلم کرد که  275دسته سرباز برای حفاظت از
این پایگاه مهم اعزام کرده است(.
نشانههای بسیار دیگری حاکی از آن است که که ایالت متحد در راستای ایجاد تغییرات در دوهلت بغداد
میکوشد؛ برای مثال امتناع ایالت متحد از تجهیز دوبارهی عراق با موشکهای هلفششایر )پششس از آنکششه
تمامیشان به کار گرفته شده بودند( .به گزار ش ایندیپندنت ،اینششک امپریاهلیسششم ایششالت متحششد مصششرانه
خواهان کنارهگیری ماهلکی از مقام نخستوزیری و ]در عوض[ به روی کار آمدن دوهلتی است که برخی از
مناصب در آن در اختیار سنیها باشد.

ماهلکی و رو شهای فرقهگرایانها ش حتی در بین شیعیان نیز طرفداران خود را از دست داده است :آیتال
سیستانی پس از فراخواندن شیعیان مومن به جهاد علیه داعش از »دوهلت موثری« سخن گفت که ... » :از
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حمایت ملی بهرهمند بوده ،از اشتباهات گذشته اجتناب کرده و افقهای روشششنی را بششرای همهی عراقیهششا
بگشاید« .این در حاهلیست که »ارتش مهدی« به رهبرری مقتدا صدر کشه اینشک نشاما ش ب ه »بریگادهشای
صلح« تغییر یافته است و بهسرعت بر تعداد ش افزوده میشود تا داعش را عقب براند ،سیگنالهای ضد و
نقیضی در ارتباط با سرنوشت ماهلکی از تهران دریافت میکند .حکومت ایششران تل ش خواهششد کششرد تششا بششا
ایالت متحد بهنحوی به توافق برسد که از نفوذ ش ]در عراق[ چندان کاسته نشود.

اسلمگرایان

پیروزیهای

تاثیر
موفقیتهای چشمگیر اخیر داعش ،چه در عراق و چه در سطح بیناهلمللی تاثیرات عمیقی بر چششپ داشششته
است .واضح است که داعش به معنای واقعی کلمشه ارتجاعیسشت و پیششرفتا ش خطشری مهلشک ب رای
کارگران ،زنان ،و دیگر گروههای مذهبی و قومی و ]به طور کلی[ هر کسیست که از دید داع ش مرت د و
کافر باشد.
بههرجهششت ،نمیتششوان داعششش و سششایر گروههششای جهششادی و بنیششادگرا را از تششأمین کننششدهگان مششاهلیر
امپریاهلیستشان و نیز از سایر قدرتهای مذهبی که ،خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم ،خلقشان
کردند ،جدا کرد .منابع ماهلی ،آموزشی ،تسلیحاتی و دیگر انواع پشتیبانی که داعششش و سششایر حرکتهششای
اسلمی دریافت میکنند ،چه دستههای »جهادی« باشند و چه ]بهاصطلح[ »صلحآمیز« ،سششنی باشششند یششا
شیعه ،چه ]مستقیما[ توسط کشورهای امپریاهلیست اداره شوند و چه توسط دستنشاندههایشان ،همپیمانان
]کنونی[ امپریاهلیستها در منطقه باشند یا همپیمانارن احتماهلری آنها ]در آیندهی منطقه[ ،در نهایت همهی
این حمایتها در خدمت قویتر شدن راستگرایی در منطقه هستند ،غاهلباا هشم بشه ارتجششاعیترین اششکال
راست یاری میرسانند .این نیروها به عنوان »پادزهر« امپریاهلیسم برای مقابله بششا شششور شها ،خیز شهششا و
اعتراضات مردمی در کشورهای عربی به کار گرفته شدهاند] .همچنانکه[ جنبشهای عظیمششی کششه بششرای
دستیابی به عداهلت اقتصادی و اجتماعی در کشورهای تونس و مصر به راه افتاده بود ،توسط اسششلمگرایان
مصادره شد.
هر کسی که تصور کند که یک گروه خا ص اسلمی بهنحوی به بدری سایر اسلمگرایان نیست ،مثل چششون
صرفا اجازه میدهد اتحادیههای کارگری به کارشان ادامه دهند ،مرتکب خطششایی مهلششک میشششود .نقششش
مارکسیستهای انقلبی این نیست که برآورد کنند کدام نیرو تنها اندکی از بربریت مطلششق بهششتر اسششت.
وظیفهی ما افزایش آگاهی دربارهی نیاز به سازماندهی کردن جبههای مستقل از کارگران و سششتمدیدهگان
در برابر تمامی نیروهای ارتجاعی سرمایهداری چه با کراوات چه با عمششامه اسششت .هیششچ راه علمششی بششرای
ارزیابی مرتجعان و اینکه کدامیک خطر کمتری را متوجه جنبشهای کارگری میکنند وجود ندارد.
در حقیقت ریشهی تمامی این مرگومیر و سیهروزی تحمیلکردن مرزهای ساختهگی و تداوم حمایت از
دیکتاتورها بوده است .حتی زمانی که امپریاهلیسدم دیکتاتوری را سرنگون میسازد ،اطمینان حاصل میکنششد
 ش پششدر،
که دستگاه دوهلتی در خدمت سرکوب کارگران و ستمدیدهگان خواهد بود .ما دیدهایم چگونه بششو ر
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کردها و شیعیان را تشویق کرد تا در سال  1991علیه صدام شور ش کنند ،و سپس آنها را کامل تحششت
فرمان و ارادهی عمارل صدام رها کرد؛ و بدینترتیب امپریاهلیسرم آمریکا رژیم بعثی در عراق را نجات داد
)و در برابر حملهی شیمیایی عراق و قتلعام حلبچه در ماه مارس  1988سکوت کرد ،تا زمانیکه انتشار
اخبار در مورد این فاجعه را برای اجرایی کردن اشغال عراق در سال  2003مناسب یافت(.
در اوایل ماه جاری ،داعش خاکریزی را که عراق و سششوریه را جششدا میکششرد و بششر پششایهی مرزبنششدیهای
سایکس-پیکو بود ،با خاک یکسان کرد .در هر صورت ،این رو ش ،رویکردی ارتجششاعی بششرای فرارفتششن از
مرزهاییست که عربها را در کشورها و قلمرو متعددی تقسیم کششرده اسششت .مششا نیششز بششا ایششن مرزهششای
ساختهگی و تحمیلشده توسط امپریاهلیسم مخاهلف هستیم ،اما راه حقیقی برای درهم شکسششتن ایششن مرزهششا
اتحاد کارگران و ستمدیدهگان عراق با همپیمانان طبقاتیشان ،یعنی کششارگران و سششتمدیدهگان در ترکیششه،
ایران ،سوریه ،و در سایر کشورهای منطقه است .آنچشه ضروریسشت ایجشاد جبههای رادیکشال ،مس تقل،
ضدسرمایهداری و ضدامپریاهلیستی است ،تا این خطوط مرزی را بزداید و راه را برای انقلب سوسیاهلیستی
در منطقه باز کند .این وظیفهی ماست و کاریست که باید انجام دهیم؛ بدون توجه به این که امروز ایششن
هدف چقدر دور مینماید .ما نباید به دنبال تفاوتهای میلیمتری در میان نیروهای سشرمایهداری باششیم،
بهویژه از نوع سرمایهداری اسلمی.

* این متن ترجمهای است از
منتشر شده است.

ISIS’s advances in Iraq

که در تاریخ  21ژوئن در وبسایت
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