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عراقدرداعشهایپیشروی

شیرین نویسنده: مراد
پاشا ترجمه: لهله

کشششورهای های رسانه افتاد، داعش نیروهای دست به ژوئن، 11 چهارشنبه روز در موصل، که آن از پس
ایششن امششا. کردنششد توصششیف ناشناس دشمن یک سوی از  غیرمنتظره پیروزی یک را واقعه این امپریاهلیستی

.دارد حقیقت با فاحشی تفاوت تصویر

غیرمنتظره؟پیروزی
دوهلت نیروهای دست به نفر، میلیون 2 جمعیت با عراق بزرگ شهر دومین موصل، که  آن از بعد روز یک

از. شششدند شکسته هم در نیز اهلدین صلح استان اعظم  بخش و تکریت افتاد،) داعش( شام و عراق اسلمی
تصششرف بششه دارنششد، را سششنی اکششثریت کششه کشور، غرب و شمال در را دیگری شهرهای داعش زمان، آن

دد و سششریع های پیروزی این  اهلبته.است درآورده جنششگ یششک در داعششش هششای درگیری متششاخرترین جدیشش
است، عراق سنی مردم مرکز که النبار، استان در فلوجه شهر داعش پیش، ماه شش. هستند مدت طولنی

داد را امکان این داعش به بغداد، غرب در کیلومتری 70 در فلوجه شدن واقع. درآورد خود تصرف به را
شششهر از هششایی بخش همچنیششن داعششش مششدت، ایششن طول در. بگیرد آتش زیر را پایتخت روز هر تقریبا تا

از یکششی محششل که( سامرا تا کرد تل ش و درآورد خود نیروهای کنترل تحت را النبار استان مرکز رمادی
.کند تصرف نیز را) است  مهم های زیارتگاه

ارتششش و گششذرد، می بودنششد  یافته افزایش موصل اطراف در داعش شورشیان که زمانی از ماه یک از بیش
موصششل چون شهرهایی در که اتفاقاتی از اخیر گزارشات. داشت اطلع موضوع این از مدت این در عراق

افسران سایر و ارشد فرماندهان: دارد عراق» ارتش« اصطلح به بار اسف وضعیت بر دلهلت است داده رخ
حششدود. نداشششتند تمایلی] شده تصرف شهرهای در[ سنی غاهلبا جمعیت از حمایت برای جنگیدن به شیعه
بششه و درآورده را هششایش یونیفرم ژنششرال دو حششتی. گفتند ترک را واحدهایشان سربازان از نفر هزار 230

!کردند فرار کردستان اقلیم دوهلت ی محدوده

بشود بنشا کششه نیرویششی کردن مسلح و تربیت برای دلر میلیارد 30 متحده ایالت که کنیم فرامو ش نباید
هششای دوهلت اکششثر های ارتش که دهد می نشان دیگر بار ،وضعیت این. است کرده هزینه باشد عراق ارتش

شششواهد اگششر اهلبتششه هسششتند؛ شششان کشورهای فقششرای و کششارگر ی طبقه سرکوب خدمت در اساسا بورژوایی
و دیگشر سشربازان مقابشل در بایشد کشه زمشانی هشا ارتش همین. باشد بوده نیاز مورد مدعا این بر مضاعفی
دوهلششت همچششون ای  نشششانده دست دوهلششت مورد در امر این که( اند بلاستفاده کامل بجنگند، مسلح دشمنان

).است صادق دوچندان است، شیعیان ی سلطه تحت که عراق،
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سیاه، شاهین هلیکوپتر شش توانستند موصل تصرف از پس داشتند، سبکی تسلیحات که داعش شورشیان
500 همچنیششن هششا آن. بیافزاینششد خود ی زرادخانه به دیگر مهمات و اسلحه هزاران و هاموی زیادی تعداد

رر میلیارد ی جو سششتیزه 2500 و ربودنششد هششا بانک از را) دلر میلیششون 430 معششادل( شششده چاپ تازه دینا
ففر و تکریت داعش زمان آن از. کردند آزاد زندان از را سرسخت و درآورده خششود کنششترل تحششت  را فتلع

کشور نفت درصد 40 و بوده عراق پالیشگاه بزرگترین که بیجی، پالیشگاه و تلعفر فرودگاه گرفتن برای
. است بوده جنگ در زیادی روزهای کند، می توهلید را

ناشناس؟دشمن
ری-بعششثی و 2003 سششال در ایالت متحد امپریاهلیسم توسط عراق اشغال از پس و ارتششش از چششه آن زدایشش

هششر از بیش ها سنی امروزه،. داد دست از را خود مسلط جایگاه سنی اقلیت بود، مانده جا به دوهلتی دستگاه
در حششتی و هسششتند بیکار آنها اغلب که طوری به شوند؛ می واقع ستم تحت عراق ی جامعه از دیگری بخش

. به   سر می برندمطلق فقر

هششای گروه شششامل زیششادی، شورشششی دسششته های امریکایی، اشغال گر نیروهای ی وحشیانه تهاجم با زمان هم
علیششه تششا سششربرآوردند ناگهششان غیششره، و ملی گرایششان )، بنیادگرا های فرقه جمله (از ها سنی شیعه، مختلف

بشا مقشابله بشرای خلیشج، های ششیخ و سعودی عربستان ویژه به سنی، کشورهای برخی.  بجنگند متهاجمان
 نیششز نفششوذو مهششدی» «ارتششش چششون همشششیعه برابر دسته های نظششامی در تعادل ایجاد و شیعیان ی سلطه

نیروهای وقتی ،این بر . علوه از شورشیان پشتیبانی و حمایت ماهلی کردندایران، اسلمی جمهوری حکومت
مسششلمانان نداشششت، سششپتامبر 11 ی واقعه بششا ارتباطی هیچ که کردند کشوریامپریاهلیست اقدام به اشغال 

رگ این به کشورها از بسیاری . پیوستند ایالت متحد علیه جن

را،) اهلصششحوه( »بیششداری شوراهای« عراق، در)  شورشینیروهای سایر و( اهلقاعده از شکست با ایالت متحد
تعششداد همچنیششن ها امریکایی.  قرار دادماهلی حمایت مورد و تقویت نمود بود، سنی عرب قبایل متکی بر که

زار100 ،2011 سشال اواخشر در. دادنشد  افزایشش بشو ش» ضشربتی« ی  برنشامه تحت را خود سربازان  ه
زمششان آن در کششه را گروهششی ایالت متحششد ارتش ی شده  افزوده نیروهای در همراهی با سنی جویستیزه 

داد را ایششن امکان ها امریکایی به اقدام این. کردند نابود تقریبا شد، می نامیده) داع( عراق» اسلمی دوهلت«
ه ماهلکی  اهلنوری انتصاب از و پس ، نمایندحفظ را وجهه ی خود که تشرک را عشراق وزیر، نخسشت عنشوان ب

 تحششت نفششوذشششدت به جایگاه سروری در عراق یافته و بار اوهلین برای شیعه اکثریت ترتیب، این به. کنند
. شد گذاشته اجرا به در ضدیت با [اقلیت] سنی بسیاری اقدامات و گرفت، قرار ایران رژیم

هایی سششنی اقدام بششه برکنششاری همه ی بلکه نداد، راه خود دوهلت به را ها سنی تنها نهماهلکی نخست این که 
شیعی، افسران و کارگزاران تنها او عوض، . در نظامی داشتندو دوهلتی دستگاه در تاثیرگذاری مقام کهنمود 

ری قبایل سایر و اهلصهوه ماهلکی در قدم دوم، .گرفت کار   به را بودند، وفادار وی به که منحششل را متحششد سششن
ی سششلطه از کششه هایی سششنی سششایر و بعث حزب وفاداران سنی، های عرب از بسیاریترتیب]  این . [بهکرد
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ری ،اهلدوری عزت حتی که شود می گفته. پیوستند داعش به بودند، آمده تنگ به شیعه گرایششی] بعث [نظششام
اا که ری در ،بود حسین صدام مقام قائم سابق مششورد عنششوان به. است داشته نقش ماهلکی علیه  جنگ سازمانده

بششودن] [فرودسششت احساس این و بودند شده بدل ستم تحت] قشر[ به ها که] سنی کرد تأکید [باید سوم،
شششکنجه و سوءاسششتفاده ا جششآن در هنششوز که عراق های زندان دوره]، این . [درشد می تحمیل آنها به مدام
100 حششدود را سنی زندانیان تعداد منابع (برخی شد پر سنی شهروندان از  محسوب می شود، عادی امری
شدت به نظام مند [علیه شان] تبعیض به ها سنی اعتراض هرگونه با این، بر علوه). کنند می برآورد نفر هزار

).2013 آوریل در جمله (از  بسته می شدگلوهله به معترضین صفوف که تا جایی شد؛ می برخورد

 بدانیم، مرتکب خطای بزرگیماهلکیبا این همه، اگر همه ی تقصیرها را برای استقرار چنین وضعیتی متوجه 
ناپایششدار و ثبششات بی اوضششاع تهششران در اربابششانش و مششاهلکی خواهیم شد. هرچند جای هیچ شکی نیست که

  بششه دشششمن خششود بششدلرا کردهششا باشد، کار در ضرورتی که آن بی حتی، آنها. اند کرده وخیم تر را] عراق[
 کردند. 

سوریهجنگسرریز
اسششت شششده افزوده بال  وضعیت درهم آمیخته یترکیب به نیز جدیدی موهلفه ی اخیر، سال سه دو-طی در
، برخی کشورهای دیگرو ترکیه قطر، سعودی، عربستانهای]  . [دوهلتاست سوریه در داخلی جنگ آن که

 خود قرار دادند، تا از این طریق نیششزآموزشی و نظامی و ماهلی حمایتدسته های مختلف شورشی را مورد 
 [ازشورششی جنگجشوی هشزاران تا دادند اجازه سوریه همسایگان مخاهلفان مسلح رژیم اسد را تقویت کنند.

خششاک در شورشششی هششای گروه برای حتی ترکیه . دوهلتشوند کشور این واردطریق مرزهای آن کشورها] 
رد جهادی، داوطلبان این. کرد برپا آموزشی های کمپ خود چچنی، سرسخت رزمجوی 1000 از جمله حدو
.هستند داعش نیروهای ار بخشی حال

این . سرانجامنیست ساده داخلی جنگ یک فقط سوریه جنگ که باشیم داشته ذهن در را نکته این باید ما
و سعودی اهمیتی بنیادین داشته، عربستان و ایران حاکمیت ترکیه، جمله از منطقه، های قدرت برای جنگ

ری موقعیتبه همان نسبت برای  اا بودخواهدتعیین کننده   نیز خاورمیانه در ایالت متحد امپریاهلیست از . دقیقشش
 منابع عظیمی را بششا هششدفخلیج های نشین شیخ و ترکیه سعودی، عربستان از یک طرف که روست همین

ری  بششا را اسششد دوهلششت ایران حکومت از سوی دیگر و اند، کرده گسیل [به اردوی مخاهلفان] اسد بشارسرنگون
رن اعزام دلری، میلیارد چند های وام رس نیروی سربازا رکو اسششلمی انقلب پاسداران سپاه قد  نیششز بششا کمشش

ایششن گذشششته، هششای ماه در کششه بر این باورند بسیاری.  کرده استحمایت سلیمانی قاسمسردار  فرماندهی
های قششدرت بششر علوه.  تغییر کنداسد رژیم سرنوشت [جنگ] به نفع تا کرد کمک که بود سلیمانیسردار 
ااا روسیه منطقه، ش تسشلیحات ی کننده تامین عنوان به نیز عمدت وتشوی طریشق از همچنیشن (و سشوریه ارت

هششم ایششالت متحششد و اسششت، داشته جدی دخاهلت درگیری این در) ملل سازمان امنیت شورایقطع نامه ی 
اا  حمایت کرده است.مخفیانه را به طور جنگیدند می اسد علیه که نیروهایی غاهلب
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رت] گذشته، سال طی در اخیششر هششای موفقیت گرفششت. قششرار سششوریه جنششگ ی سششایه زیششر در عراق [وضعی
دی شورشیان نیروهشای از گشردان سه را وادار کرد تا برای مقابله با [پیش روی های] آن ها ایران حکومت سن

عربسشتان ).ژوئشن12 ژورنشال، اسشتریت وال( کنششد عشراق تحت رهبری سردار سشلیمانی روانه ی را قدس
ری دوهلت علیه داعش، نیروهای جمله از سنی، شورشیان از کماکان نیز سعودی .کنششد می حمایت عراق شیع

سششت،  سعودی ی شاهزاده یک به متعلق که عربی سرشناس ی روزنامه یک موصل، سقوط از پس روز چند
اهلقاعششده و داعششش از تر خطرناک و بدتر ماهلکی نوری« که: کند می گیری نتیجه گونه این خود ی مقاهله سردر

ابعششاد در کششتارهایی بمانششد، قششدرت در کششه این بشرای اسششت حاضر که است خبیث ای اندازه به . اواست
دستیابی برای. کند می صدق نیز سوریه جمهور رئیس، بشار اسد مورد در که امری بیاندازد؛ راه کشی نسل

14 الوسط، اهلشرق» ( است ضرورت یک اهلقاعده هم و ماهلکی دست از هم شدن خل ص عراق در ثبات به
).ژوئن

امپریالیستییسلطهبرتاریخیمروری
شماتت دارند ارائه برای امپریاهلیستی کشورهای در سرمایه داری های رسانه که» هایی تحلیل« بهترین گویا

در کششه منصبانی صاحب سایر و چینی دیک ،بلر تونی امر این. است 2003 سال در] عراق[ اشغال کردن
که اینجا و آنجا حضور یابند و اعلم کنند در تا واداشت تکاپو به را داشتند مستقیم دخاهلت عراقحمله به 

!ندارد گران اشغال جنگ به ارتباطی هیچ داعش ظهور

آن و برداشششت؛ میششان از شد می عراق گی یکپارچه باعث که را عاملی تنها عراق اشغال است مسلم چه آن
بششرای امششا. بود آن حمایت  تحت و  ی دست امپریاهلیسمساخته سرمایه دارانه ی بی رحمی بود که دیکتاتوری

ری های حکومت که دهیم قرار بررسی مورد را اهدافی باید عراق در ثباتی بی واقعی های ریشه یافتن استعمار
ررن پایان از قبشل- پیشش قشرن یشک در منطقشه مسشلط اسشتعماری کشور دو- فرانسه و بریتانیا جنشگ یشافت

. در پیش گرفته بودند]اول جهانی جنگ [یعنیامپریاهلیستی 

کشورشان مستعمرات همچنین و بورژوازی نجات برای اروپایی کارگر ها میلیون که زمانی ،1915 نوامبر در
بششراتی را آغاز کردند تا در طششی آنهششا مذاکر فرانسه و بریتانیا دوهلت های نمایندگان کشتند، می را همدیگر

در.  تصششمیم گیری کننششداول]، جهانی جنگ [در ا ش شکست از پس عثمانی، امپراطوری تقسیم چگونگی سر
رن از بعد ،1916ماه مه  استان تقسیمات انجام نحوه ی که نشده، حل موضوع ترین اصلی به سرانجام رسید
ری و ساخته گی مرزهای. شد منعقد پیکو-سایکس ننگین ی نامه موافقت بود، موصل رز تحمیل خاورمیششانه امششرو
 [سششرزمین]کششه شششدند به نحوی معین سرحدات.  معاهده ی پنهانی پایه گذاری شده انداین مبنای بر عمدتا

 از داشششتن سششرزمین میهنشیکردهششا  شششود، تقسیم) مختلف کشور»های« متعاقبا(اعراب به نواحی مختلف 
رم ومحروم شوند،  جنششگ نهششایی ی نششتیجه بششه را شد شناخته فلسطین عنوان به بعدها که منطقه ای سرانجا

روزی، عراق همان یا اهلنهرین، بین ی منطقه ، قرارداداین اساس بر. واگذاشتند روی ام ا در قلم راربریتانی  ق
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رای  امپریاهلیستیکشورهای آورد، دست به را خود سیاسی استقلل عراق که این از پس. گرفت تیابی ب دس
. دست زدنددیگری، از پس یکی از دیکتاتورها، پشتیبانی به مرزوبوم، این بر  سلطه به

 امششارود، می شششمار به مهمی ی موهلفهامروز]  وقایع تحلیل  [برای2003 اشغال اگرچه دیدیم، که طور همان
بششه چگششونه که این و اند کرده اعمال منطقه در پیش سال صد استعمارگران آنچه به تاهمچنین لزم است 

ی زمینه پیکششو-سایکس ی نامه موافقت. بیاندازیم نگاهی دهند می ادامه امروز به تا خود استعماری ی سلطه
ری سرمایه نوعی ی توسعه و عرب های سرزمین شدن تکه تکه اصلی ایششن. اسششت منطقششه در اهلخلقه ناقص دار

رل معاهده ری و سیاسی اقتصادی، ی توسعه تعیین کننده ی شک . بششوده اسششتمنطقششه کشورهای تمامی اجتماع
رت فیسک، رابرت به هلبنان در دروز رهبر که نیست تعجب جای خاورمیششانه، اهششل ی کششارآموزده ژورناهلیس
»اوسششت بششا حق احتمال و “است مرده پیکو-سایکس” زد فریاد سرم بر دیشب ججنبلط وهلید«  است: گفته

ری های گری دخاهلت فراتر از پیکو-سایکس عرب، سران برای). ژوئن 13 ایندیپندنت،( [متدوال] است تاریخ
The Sykes-Picot agreement andمطلب:  این به کنید رجوع پیکو-سایکس در مورد بیشتر اطلعات برای(

the roots of imperialist domination of the Middle East.(

کنندمینشینیعقبهاآمریکایی
ری دوهلت اگرچه این از وهلی اینک است، داعش نیروهای شدن رانده عقب به خواهان متحد ایالت امپریاهلیست

ری ماهلکی دوهلت تا کند می استفاده فرصت 300 کششه کرد اعلم اوباما که این با. دهد قرار فشار تحت را شیع
مششاهلکی درخواسششت امششا کششرد، خواهد اعزام داعش برابر در بغداد دوهلت به کمک برای را ارتش» مشاور«

اطلعات ها امریکایی که شد توجیه دهلیل این با تصمیم این .کرد رد را شورشیان بر هوایی ی حمله بر مبنی
توانشد می سرنششین بی هواپیمشای یک که ست درحاهلی این! ندارند اختیار در درست گیری هدف برای کافی

ضششمن. نماید ارسال کنترل مرکز به را زنده ویدئویی تصاویر و کند پرواز هدف فراز بر ساعت 10حدود
تعششداد و اسششت جهششان کششل در کشور یک ی خانه سفارت بزرگترین بغداد در ایالت متحد سفارتاین که 
به دور های سال از  که هستند جاسوسانی بیشترشان است؛ که اغلب آن ها نفر 5000 از بیش آن پرسنل

از حفاظت برای سرباز  دسته275 که کرد اعلم ایالت متحد ژوئن 17 در( مشغوهلند اطلعات گردآوری
).است کرده اعزام مهم پایگاه این

بغداد دوهلت در راستای ایجاد تغییرات در متحد ایالت که که است آن از حاکی دیگری بسیار های نشانه
کششه آن از پششس( فششایر هل های موشک با عراق ی دوباره تجهیز از ایالت متحد امتناع مثال برای می کوشد؛

 مصششرانهمتحششد ایششالت امپریاهلیسششم اینششک ایندیپندنت، گزار ش به).  بودند شده گرفته کار به شان تمامی
از برخی که  استدوهلتی [در عوض] به روی کار آمدن و وزیری نخست از مقام ماهلکیخواهان کناره گیری 

. باشدها سنیمناصب در آن در اختیار 

ال آیت: است داده دست از را خود طرفداران نیز شیعیان بین در حتی فرقه گرایانه ا ش های رو ش و ماهلکی
: « ... ازکه گفت سخن» موثری دوهلت« از داعش علیه جهاد به مومن شیعیان فراخواندن از پس سیستانی
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هششا عراقی ی همه بششرای را روشششنی های افق و کرده اجتناب گذشته اشتباهات از ، بودهمند بهره ملی حمایت
ری مهدی» به «ارتش که ست حاهلی در این». بگشاید ه اینشک نشام ا ش کشه صدر  مقتدا رهبر بریگادهشای« ب

و ضد های سیگنال براند، عقب را داعش تا شود می افزوده تعداد ش بر سرعت یافته است و به تغییر» صلح
بششا تششا کششرد خواهششد تل ش ایششران حکومت. کند می دریافت از تهران ماهلکی سرنوشت با ارتباط در نقیضی

.نشود کاسته ] چندانعراق در[ نفوذ ش از که برسد توافق به نحوی به ایالت متحد

گرایاناسلمهایپیروزیتاثیر
داشششته چششپ بر عمیقی تاثیرات اهلمللی بین سطح در چه و عراق در چه داعش، اخیر چشمگیر های موفقیت

رای مهلشک خطشری ا ش پیششرفت و سشت ارتجاعی کلمشه واقعی معنای به داعش که است واضح. است ب
ش دید از که ست کسی هر [به  طور کلی] و قومی و مذهبی های گروه دیگر و زنان، کارگران، د داع و مرت

. باشد کافر

ر تششأمین کننششده گان مششاهلیاز را بنیششادگرا و جهششادی هششای گروه سششایر و داعششش تششوان نمی جهششت، هر به
شان خلق غیرمستقیم، و خواه مستقیم صورت به خواه که، مذهبی های قدرت سایر نیز از و امپریاهلیست شان

هششای حرکت سششایر و داعششش که پشتیبانی انواع دیگر و تسلیحاتی آموزشی، ماهلی، منابع. کرد جدا کردند،
یششا باشششند سششنی ،»آمیز صلح« اصطلح] [به چه و باشند جهادی» «های دسته چه کنند، می دریافت اسلمی
پیمانان هم  هایشان، نشانده دست توسط چه و شوند اداره امپریاهلیست کشورهای توسط [مستقیما] چه شیعه،

رن هم یا[کنونی] امپریاهلیست ها در منطقه باشند  ری آن ها [در آینده ی پیمانا ی همه  در نهایت منطقه]، احتماهل
اا ، هستندمنطقه در گرایی راست شدن تر قوی خدمت در ها حمایت این  اششکالترین ارتجششاعی بشه هشم غاهلب

 خیز ش هششا و، شششور ش هابششا مقابله برای امپریاهلیسم» پادزهر« عنوان به نیروها این. رسانند می یاری راست
بششرای کششه عظیمششی های جنبشکه]  . [همچناناند شده گرفته کار به عربی کشورهای دراعتراضات مردمی 

گرایان اسششلم توسط بود، به راه افتاده مصر و تونس کشورهای در اجتماعی و اقتصادی عداهلتدستیابی به 
.شدمصادره 

ری به نحوی به اسلمی خا ص گروه یک که کند تصور که کسی هر چششون مثل نیست، سایر اسلم گرایان بد
نقششش. شششود می مهلششک خطششایی مرتکب دهند، ادامه کارشان به کارگری های اتحادیه دهد می اجازه صرفا

.اسششت بهششتر مطلششق بربریت از تنها اندکی نیرو کدام کنند برآورد که نیست این انقلبی های مارکسیست
گان سششتمدیده و کارگران از مستقل ای جبهه کردن سازماندهی به نیاز ی درباره آگاهی افزایش ما ی وظیفه

بششرای علمششی راه هیششچ. اسششت عمششامه با چه کراوات با چه داری سرمایه ارتجاعی نیروهای تمامی برابر در
.ندارد وجود کنند می کارگری های جنبش  متوجه را کمتری خطر یک کدام که این و مرتجعان ارزیابی

از حمایت تداوم و ساخته گی مرزهای کردن تحمیل  سیه روزی و مرگ ومیر این تمامی ی ریشه حقیقت در
دم که زمانی حتی. است بوده دیکتاتورها کنششد می حاصل اطمینان سازد، می سرنگون را دیکتاتوری امپریاهلیس

ر ش چگونه ایم دیده ما.  خواهد بودگان ستمدیده و کارگران سرکوب در خدمت دوهلتی دستگاه که پششدر، بششو
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تحششت کامل را آنها سپس  و کنند، شور ش صدام علیه 1991 سال در تا کرد تشویق را شیعیان و کردها
رل ی اراده و فرمان رم ترتیب بدین  و کرد؛ رها صدام عما داد نجات را عراق در بعثی رژیم آمریکا امپریاهلیس

انتشار زمانی که تا کرد، سکوت 1988 مارس ماه در حلبچه عام قتل و عراق شیمیایی ی حمله برابر در و(
).یافت مناسب 2003 سال در عراق اشغال کردن اجرایی برای را فاجعه این مورد در اخبار

های مرزبنششدی ی پششایه بششر و کششرد می جششدا را سششوریه و عراق که را خاکریزی داعش جاری، ماه اوایل رد
از فرارفتششن بششرای ارتجششاعی رویکردی رو ش، این صورت، هر در. کرد یکسان خاک با بود، پیکو-سایکس
مرزهششای ایششن بششا نیششز مششا. اسششت کششرده تقسیم متعددی قلمرو و کشورها در را ها عرب که ست مرزهایی

مرزهششا ایششن شکسششتن درهم برای حقیقی راه اما ،هستیم مخاهلف امپریاهلیسم توسط شده تحمیل وساخته گی 
 هم پیمانان طبقاتی شان، یعنی کششارگران و سششتمدیده گان در ترکیششه،با عراق گان ستمدیده و کارگران اتحاد

تقل، رادیکشال، ای جبهه ایجشاد سشت ضروری چشه آن ایران، سوریه، و در سایر کشورهای منطقه است. مس
سوسیاهلیستی انقلب برای را راه و بزداید را مرزی خطوط این تا است، ضدامپریاهلیستی و داری ضدسرمایه

ایششن امروز که این به توجه بدون دهیم؛ انجام باید که ست کاری و ماست ی وظیفه این. کند باز منطقه در
باششیم، سشرمایه داری نیروهای میان در متری میلی های تفاوت دنبال به نباید ما. نماید می دور قدر چهدف

. اسلمی داری سرمایه نوع از ویژه به

Marxistrevival وبسایت در ژوئن 21 تاریخ در  کهISIS’s advances in Iraq از است ای ترجمه متن * این

است. شده منتشر
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