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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  رھا .س
 ٢٠١۴ جون ٢٠

  

 به مثابه مقدمۀ ضروری» داعش«ايجاد 
مشبوع  دختر نايجريائی می رفت تا ھمه جا را ٢٣٠چندی قبل، زمانی که تازه داشت سر وصداھای ربوده شدن بيش از 

. ناميده می شود» جنبش بوکوحرام«سازد، جريانی من حيث عامل اين آدم ربائی برسر زبان ھا آمد که به صورت کلی، 

در مقام بنيانگذاری اين جريان قلمداد گرديده، وگويا تاريخ بنيانگذاری جريان » محمد يوسف«جھالت پيشه ای به نام 

  . ميالدی برمی گردد٢٠٠٢مذکور نيز به سال 

چه، نه فقط . اری، اگر کسی در آن شب وروز ھا به سراغ اخبار می رفت، به يقين که چيز جديدی دستگيرش نمی شدب

افغان ھا، بلکه امروزه تمام دنيا از ماھيت اين نوع جريان ھا بی خبر بوده نمی تواند وھمه به خوبی می دانند که چه 

  .ا بايد شناختجدين اصلی وحقيقی اين نوع جريان ھوکسی را من حيث م

 به کار شده وبوکوحرامی ھای افغاندر افغانستان، عام ترين مردم ھا می گفتند که طالبان نايجريائی در نايجريا مأمور 

گذاشته ودامن » طالبان نايجريائی«جالب اين جاست که ھمين جنبش خود نيز نامش را . نيز در اينجا وحشت می آفرينند

  .نام نھاده است» افغانستان«، ناحيه ای را »يوبی «ۀاست که در شمال نايجريا، در منطقافتزاح را تا آنجا گسترانيده 

دران عراقی طالبان ااين سر وصدا ھا به خيرگی زيادی نگرائيده بود که به دنبال انتخابات در عراق، جمعی از بر

  .»گروه داعش«:  بست شان، سرخط خبرھای ھمه نوعی را آذينۀوبوکوحرام با اعمال ضد بشری  وسخت وحشيان

چون نيک بنگری، ھمه تزوير « حافظ شيرين کالم، ۀوھرگاه به گفت. تفاوتی ندارد» داعش«يا » بوکوحرام«، »طالبان«

ی بيش نيستند که يکی بعد دگری از شکم امپرياليزم غارتگر امريکا زائيده می ئورنه ھمه جوجه کفتارھا. »می کنند

 ھا ديده می شوند، ھمه ظاھری اند وآنھم صرف در واژه ھا ونه در ھيچ خصوصيت ھرآن چه فرقی بين اين گروه. شوند

ر موقعيت جغرافيائی که يکی در يوبی اعمال وحشيانه انجام می دھد، يکی در ارزگان ودگری ھم در ييبا تغ. دگر

اين که . ». فريبنده اندواژه ھا نيز« شاعری، در اينجا ۀوبه گفت! تفاوت در واژه ھا. موصل، نام ھا عوض شده اند وبس

مغز کالم اينجا . بوکوحرام در نايجريا قد برافراشته است، داعش در عراق ويا طالب در افغانستان، موضوعيتی ندارد

است که اين گروه ھا، از کجا توان اين قد برافراشتن را پيدا کرده اند؟ با چه شيوه ھائی جنايت می آفرينند؟ چقدر انسان 

ان چيست؟ بلی، اينجا است که رشته ای پيدا می شود وطالب را با بوکوحرام وبوکوحرام را با داعش ستيز اند؟ وھدف ش

  .پيوند می دھد

نَقل ونُقل مجامع گوناگون خبری شده است، بدون شک که وجوه مختلف قضيه نيز » داعش«در طی چند روزی که نام 

له، نوشته ھای چندی در پورتال استعمار ستيز خودمان نيز از آن جم. از ديدگاه ھای گوناگون به بررسی گرفته شده اند

 ۀبه نشر رسيده اند که ھرکدام به نوبت خود، موضوعات ارزنده ای را در خصوص اين گروه زير ذره بين تحليل وتجرب
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» داعش« تحليلی دقيق وريزبين انقالبی مستعد ما رفيق موسوی که به تشابھات بين ۀبه خصوص نوشت. قرار داده اند

بدين لحاظ، نمی خواھم با قلم جسته . پرداخته وھم مسائل عمومی تری را مورد موشگافی قرارده است» طالبان«و

  . بزنم، خود دست به تکرار مکررات ومسائل روشن شده ويا از قبل روشنۀوتکيد

...  

 که نويسنده به زعم - اندممی خو» رائفی پور«چندی قبل، زمانی که نوشته ای را از يک الطائالت باف ايرانی به نام 

 ۀ حقير ُدن کيشوت مانند، ھمۀ می ديدم که نويسند-پژوھش کرده بود» کاباالئيزم«و» فراماسونری«خودش در مورد 

فقط توانسته ) معماری(گرفته است وبايک ماسونی گری» کولمن«جان  «ۀنوشت» ٣٠٠ ۀکميت«گفته ھايش را از کتاب 

  .نی ترشان سازدر داده وايراييبعضی واژه ھا را تغ

 امپرياليستی، با جسارت ادعاء می کنم ۀ بحثی را مطرح کرده است که اگر نگويم يک پروژ٣٠٠ ۀجان کولمن در کميت

جان کولمن می خواھد در اثر مذکور ثابت سازد که . که امروز ھا آن بحث يک حماقت محض بوده می تواند وبس

يچ کشور دگر، بلکه فقط سازمان استخباراتی بريتانيا است که آنھم نه امريکا ونه ھ» کانون تمام توطئه ھای جھان«

  .توسط يک لژ فراماسونری مديريت شده ودر رأس آن نيز نماد گرايان ماسون قرار دارند

را می تواند داشته باشد، اما امروز دگر اين » مادر« حيثيت CIAدرست است که سازمان استخباراتی انگليس در برابر 

  . نيستCIA پيری می ماند که خود مھره ومزدوری بيش در دستان جنايت آفرين سازمان به سگ

، جھانیامروز ھا اگر کسی چشم ودل حقيقت بين داشته باشد، به روشنی می بيند که حرص وآز امپرياليستی ژاندارم 

با چنين ديدی، .  ھيچ گونه رمل واسترالبی در ميان بوده نمی تواند کار برداشته وپایاسرارپرده از روی تمام رموز و

مستور » مبارزه با تروريزم جھانی« ابھام ويا در نقاب ۀدگر نه اشغال نظامی افغانستان توسط امپرياليزم امريکا در پرد

جز امپرياليزم جنايت چه، نيک مبرھن می شود که به .  ھمين امپرياليزم، باالی عراقۀ اشغالگرانۀمی ماند ونه حمل

گستر امريکا، دگر تروريزمی وجود داشته نمی تواند واصالً انگيزه وضرورتی برای موجوديت تروريزم باقی نمی 

 مستقلوروشن است که دگر سخن گفتن از جريان ھای ! يعنی ھمان امپرياليزم امريکا» تروريزم جھانی«. ماند

  .است» توطئه«خن بيھوده بوده وخود، يک تروريستی در برابر امپرياليزم امريکا، يک س

 از آن کشور، ٢٠١١م تا خروج نسبی ارتشش در سال دسمبر ٢٠٠٣امريکا بعد از اشغال مستقيم نظامی عراق در مارچ 

راستی مگر کشورامپرياليستی امريکا، به سادگی رھا . ی خودش را از اين اشغال نظامی برده استنفع ھمه جانبه وبسزا

 سال دگر ھمچنان دارای ذخاير غنی نفت خواھد بود، از ۵۶٠عراق، کشوری که پيش بينی می شود تا خواھد کرد که 

  دستش در رود؟

امپرياليزم امريکا امروز با به روی صحنه آوردن اجيران داعشی خودش در عراق، ھدف گرفتن چندين خربزه با يک 

  :دست را در سر دارد؛ اھدافی چون

چند سريع تر وموفق تر امور غارتگری اش، نياز شديدی به نفت خام دارد، واز آن جائی دولتی که جھت پيشبرد ھر -١

که عراق بدبخت با در شکم داشتن اين گنجينه می تواند قسمت زيادی از نياز امپرياليزم امريکا را مرفوع سازد، در 

بی دليل نيست که گروه داعش . ند باشداشغال داشتن اين ذخيره گاه نفت، بھترين گزينه برای امپرياليزم امريکا می توا

در اولين روزھای برآمدش، در حالی که ھنوز خود از موقعيت مستحکمی در آن کشور برخوردار نيست، اولين کاری 

ضرورت در اختيار گرفتن نفت عراق برای . می کند، تحت تسلط در آوردن بزرگترين پااليشگاه نفت آن کشور استکه 

 فاز دوم ميدان ۀچين به کار توسع  CNPC شرکت نفت وگاز ٢٠١٣ر از ھميشه شد که در سال  آن گاه مبرم ت،امريکا

 نيمه مشترک نفت را باشرکت نفت ۀوبعدتر از آن، شرکت گاز پروم روسيه قرار داد توسع آغاز نموده» حلفايه«نفتی

  .عراق امضاء کرد
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شگی وخطرناک فرو نغلتد، ضرورت دارد تا ديرھای ران ھميحويد که عراق جھت اين که در کام بامريکا به ھمه بگ -٢

 نيروی ٧٠٠٠٠جھت دست يازيدن به اين امر، ظاھراً چيزی در حدود .  مھربان امريکا باالی سرش باشدۀدير، ساي

مھر برحق کوبيدن بر دومين بار تجاوزش باالی کشور : واين يعنی. نظامی امريکائی در حال اعزام شدن به عراق است

  ...و» سازمان ملل«سند تأئيدی حمله اش از جانب چوبدستانش چون عراق واخذ 

 تباه کن خود به ھمه نشان دھد که نبود امريکا در عراق در طی دو سه سال، چه عواقب خطرناکی را در ۀبا توطئ -٣

ه افغانستان با ومھم تر اين که وضع مشابھی را ک. لذا، دگر نبايد اين اشتباه ترک عراق را تکرار کرد. پی داشت ودارد

دارد، بعيد نيست که اگر نيروھای ما از آن کشور به طور کلی خارج گردند، طالبان ويرانگر تر از  عراق داشت و

واين !! پس، عاقالنه نخواھد بود که ما از افغانستان به طور کلی وکامل خارج شويم. داعش برنعش آن کشور پای بکوبند

واگر افغان ھا خواھان اين نيستند که وضعيت فعلی عراق را در وطن شان شاھد » !به در ميُگم وديوار تو بشنو«: يعنی

وگرنه کشيدن لجام از دھن طالب، !! باشند، فکر خواستن خروج کامل نيروی نظامی امريکا را از سر شان دور بريزند

  .در نزد ما غير ممکن نيست

 ۀھمه می دانند که در زمان پيوستن شبه جزير. ه، روسيه زھر چشم نشان دادن به رقبای امپرياليستی اش واز آن جمل-۴

اين . ، امريکا يکسره خون می نشست»لوھانس«و» دونتسک«به روسيه وبرگزاری ھمه پرسی در مناطق » کريميه«

  .ھوش کن دست خطا نکنی که ماھنوز دور نرفته ايم! آھای: فرصتی است برای امريکا که به رقيبش ھشدارد دھد

ارزش داشتن کنار آمدن « ايران وبه نحوی تحت انقياد در آوردن آن کشور؛ آنھم در حالتی که واشنگتن از سازش با ،... 

سخن می گويد وحسن روحانی ھشدارگونه با واژه ھای » رانح بۀ عراق ونجات آن کشور از ورطۀبا ايران برسر مسأل

ت متغيرات جھانی وکشورھائی که تازه در بازی می کند، در دست گرفتن مديري» دولت ھای مقتدر ومزدوران شان«

از مھم ترين دالئلی می تواند باشدکه ...و...اوکراين و: ليآنھا دست نشانده ھای امريکا روی کار آمده اند؛ از قب

نمی تواند جز پيش » گروه داعش«از اين رو، خلق . امپرياليزم امريکا جھت حمله وتجاوزش باالی عراق در دست دارد

  .ضروری اين حمله، چيز دگری باشد ۀفرض ومقدم

 

  


