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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۴ سپتمبر ٠۵

  "داعش"ارتش 
   امپرياليستیستراتيژيک و نقش وی در طرح ھای 
 

عمال . م جھان را به سوی خود جلب کرد داعش به عراق سر و صدای زيادی بر پا شد و نظر مردۀپس از حمل

  .معرفی کنند" اسالم سياسی"و تھديد " خطر اسالم"امپرياليست و صھيونيست راه افتاده اند تا ارتش داعش را به عنوان 

تحت عنوانھای ديگر در ھمدستی ... ، عراق، سوريه واسربازان اين ارتش ھمان مزدورانی ھستند که در افغانستان، ليبي

، اروزی از آنھا به عنوان اپوزيسيون ليبي. رياليسم می جنگيدند  و امروز نام داعش را برای خويش برگزيده اندبا امپ

  .روز ديگر به عنوان اپوزيسيون سوريه و حال به عنوان اپوزيسيون عراق نام برده می شود

اه با تحريکات و ھدايت داعش ھمان مزدورانی ھستند که تحت نام اسالم و يا با تعصبات مذھبی اسالمی ھمر

آنھا . ھزينه ھای گزاف اين عده را دول عربستان سعودی و قطر می پردازند. امپرياليستھا فعاليت می کردند و می کنند

بسياری از آنھا .  و اروپا ھستند و ناتو از طريق ترکيه به آنھا ياری می رساندامريکامورد حمايت مستقيم امپرياليستھای 

ی ھائی ھستند که ريش گذارده المانرھبرانی از آنھا . ئی در ترکيه و اردن تعليمات نظامی ديده اندمريکاادر اردوگاھھای 

ی ھا به ادعای المانتعداد اين .  شان در سوريه پيدا شده استۀباره اسالم آورده و مانند الرنس عرب سر وکل يکه و ب

 المانه سوريه در حال گشت و گذار بوده اند و مقامات امنيتی  بالمان نفر است که از ۴٠٠ حدود المانسازمانھای امنيتی 

می دانند آنھا چه کسانی ھستند، ولی آنھا را به عنوان تروريست و خطر بالقوه برای امنيت عمومی دستگير نمی کنند، 

از ساير ممالک تعداد اين تروريستھا . است" حريم افراد قابل احترام"زيرا به وجود آنھا تا کنون نياز داشته و لذا 

 یاعضا. محسوب می شوند" خوب"اين تروريستھای اروپائی، تروريستھای . اروپائی به بيش از دو ھزار نفر می رسد

 ارتشھای در حال جنگ از پوشش تدارکاتی مطمئنی برخوردارند، پوشاک ۀارتش داعش دستمزد می گيرند، و مانند ھم

ی، اسلحه ھای مدرن، صدھا وسايل نقليه، دارو، مخارج اياب و ذھاب می آنھا و تمام تجھيزات آنھا که شامل مواد غذائ

مجروحان آنھا به ترکيه برده می شوند و تحت درمان قرار . ويژه ترکيه تھيه می گردده شود، از طريق کشور اردن و ب

 و کاربرد آنھا به  آنھا بسيار مدرن استتتجھيزا.  می کنندمسافرتتيمھای پزشکِی با تجربه ھمراه آنھا . می گيرند

 دولتی تحت نظر نظاميان و ۀ آنھا از گمرک ھای ترکيه عبور کرده و بدون نمرۀ نقليۀصدھا وسيل. آموزش نياز دارد

سازمانھای . در اختيار آنھا انواع و اقسام وسايل ارتباطی را قرار داده اند. مقامات امنيتی ترکيه به سوريه وارد می شود

ين ولگردان و بيکاره ھای مزدور را که تنھا از راه عمليات تروريستی سد جوع می کنند و امنيتی در سراسر جھان ا

، جلب و جمع آوری نموده و آنھا را در جبھه ھائی به کار می رآمد و حق حيات آنھا بدل شده استتروريسم به منبع د

از طريق " مسلمانان دو آتشه"حتی اين .  امپرياليستھا در منطقه کاربرد داشته باشدستراتيژيکگيرند که در متن سياست 
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از تمتع جنسی برخوردارند که شامل بھره گيری از زنان شوھرداری می شود که خود را در راه اسالم " جھاد نکاح"

بزرگان "فتواھای الزم از جانب . به ترتيب صف قرار می دھند" اسالمی"کرده و در اختيار اين مجاھدان " قربانی"

در سپاه داعش ھمه نوع مفاسد اجتماعی گرد آمده .  شناخته شده استاصل زنا در خدمت اسالم مجازصادر شده و " دين

آنان مشتی نابينايان بی ريشه و مخبطان مزدوری ھستند که  به دقت از طريق نوع . دست گرفته انده و اسلحه ب

کار ه  سياست بۀيت شده و در عرصسازماندھی و اھرم نيازمنديھای شخصی و وابستگی ھای مالی به طور مستقيم ھدا

  . ھستند" اپوزيسيون"گرفته می شوند و تا موقعی که برای امپرياليستھا مفيدند تروريست نبوده نيروھای 

در ترکيب اين .  می خواست مرزھای ممالک خاورميانه را بر ھم زند و خاور ميانه بزرگ ايجاد کندامريکاامپرياليست 

نه غزه، نه لبنان " با شعار بايدطين، لبنان و ايران موی دماغ محسوب می شوند، پس خاور ميانه بزرگ سوريه، فلس

. است" نه غزه، نه سوريه، نه لبنان، بعدش نوبت ايران" به ميدان آمد که منظور در واقع ھمان "جانم فدای ايران

سپاه .  خود را پيدا کندۀ بالقو روانی متحدانۀرا مطرح ساخت تا در عرص" مبارزه با دو قطب ارتجاعی" تئوری امريکا

اين شعار را رواج داد و " ملی گرای ضد عرب و آريا مھری"و يا " کمونيست کارگری"داعش در ايران در زير نقاب 

را تکرار کردند   رسيده است، بدون تعمق آنلبپاره ای افراد ناآگاه نيز که جانشان از دست رژيم جمھوری اسالمی به 

گيری اين سپاه داعش نوعی را در مورد آدمکشی اسرائيل در نوار غزه می بينيد که به مردم شما موضع. و می کنند

خوب . توصيه می کنند که در اين مبارزه دخالت نکرده و گوشت دم توپ نشده چون اين مبارزه به آنھا مربوط نيست

  .چھره ھای کريه گوناگون داردسپاه داعش . است در خانه بمانند و اجازه دھند اسرائيل به ھر جنايتی دست بزند

در نتيجه زد وبند با . امروز سپاه داعش که در سوريه در اثر مقاومت مردم شکست خورده، راھی عراق شده است

، آنھا به ذخاير بانکی و انبارھای اسلحه امريکا در عراق و حمايت مستقيم امريکاکردھای مسعود بارزانی و جاسوسان 

ئی ھا و پولھای عربستان سعودی به اين مناسبت پر شده بودند، بدون امريکاال از جانب  قبدولت عراق که احتماالً 

کوچکترين مقاومت دست پيدا کرده اند، تا افکار عمومی از خودش نپرسد که اين ارتش مزدور چگونه اين ھمه پول و 

عش در تنگنا افتاده اند و دستان  جنايات داۀامپرياليسم و صھيونيسم که از برمال شدن دامن. اسلحه در اختيار دارد

خونينشان در اين عرصه، در اثر شکست در سوريه رو شده است، می خواھند به طور غير مستقيم از داعش به عنوان 

آنھا جار می زنند که گويا مشکالت عراق . حمايت کنند" نيروی معترض مردمی و اپوزيسيون مورد ستم شيعه"يک 

تدريج امر تجاوز به ه در پشت کوھی از اين نوع تبليغات گمراه کننده، ب. راد استناشی از جنگ شيعه و سنی و اک

 به صورت جنبی در آمده و به افکار عمومی القاء می شود که حضور امريکاعراق و اشغال آن توسط امپرياليست 

 دشمن مردم عراق اامريکبه اين ترتيب ديگر امپرياليست . مفيد و الزم است" نجات بشريت" درعراق برای امريکا

ئی ھا بر سر کار آورده اند و اکنون از خط خارج شده، عامل مشکالت عراق امريکانيست، بلکه رژيم مالکی که وی را 

ئی داعش به امريکائی ھا و ساير امپرياليستھا در تالشند تا با ايجاد فاجعه انسانی به دست سپاه امريکا. به حساب می آيد

 مسيحيان و ايزدی ھا توسط سپاه داعش، بھانه ھای مناسبی ۀسازمان داده شدکشتار . انند عمل بپوشۀمقاصد خود جام

 و تحقق برای ارسال اسلحه به کردھای بارزانی به خاطر ايجاد کردستان مستقل و اسرائيل دوم در ھمسايگی ايران

ز کشتار قومی صورت می گيرد تا  ممانعت اۀ اين دسيسه ھا به بھانۀھم.  امپرياليسم در منطقه استستراتيژيکسياست 

با اين تبليغات و نابودی مردم عراق که بخشی از اين سياست است، تالش می شود . نسل کشی بعدی تدارک ديده شود

 پيدا شود وامپرياليستھای تجاوزگر، به مثابه ناجيان بشريت به ميدان آيند و چندين توجيھات مناسب عراق ۀبرای تجزي

کردھای بارزانی که به تجاوز داعش با . قه ايجاد کرده و آنھا را به زير نفوذ خويش بگيرند جديد در منطۀمستعمر

ديگر جا می زدند و در ھمدستی  را امری مربوط به خود ندانسته، بلکه نزاع اعراب با يک رضايت می نگريستند و آن

 ۀباره به عنوان منطق يکه  دست زدند، ب مناطق نفوذ خود برای اعالم کردستان مستقلۀبا سپاه داعش به اشغال و توسع
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 به اسلحه و پول عرب دوستانه اعراب نيز پناھندگی می دھد و برای اين اقدامات انسانی ۀامن در عراق که به ھم

 در منطقه در امريکا ستراتيژيکولی اوباما در رابطه با نقش سياست . اروپائی نياز دارد، به ميدان آمدند- امريکا

 مسعود بارزانی را متوقف کرده بيان ۀتا حدودی تحقق فوری اين آرزوی شتابزد" تايمز نيويورک "ۀناموگو با روز گفت

 ستراتيژيکھم به دنبال حفظ منافع در عراق " دولت اسالمی" نظاميان  نمود که دولتش برای توقف پيشروی ھای شبه

  ).تکيه از توفان.( در عراق شودلیکشی احتما خود در منطقه است و ھم تالش می کند مانع از وقوع يک نسل

گيرند و اقليت ايزديان عراق  گرايان تندرو زنان را به بردگی می اسالم: "اش گفت که  ھفتگیئیآقای اوباما در نطق راديو

 آوارگان ايزدی که در ۀتواند به شکستن محاصر  میامريکا ئیوی افزود که حمالت ھوا. اند را تھديد به نابودی کرده

، بلکه وی با اين بيانات روشن کرد که ھدفش نابودی نھائی ارتش داعش نيست". اند، کمک کند رفتار شدهھا گ کوه

 به ساز اوباما برقصد و با سپاه داعش بايد. دھی و تصحيحاتی در محاسبات نظامی و سرعت  پيشروی ھای آنھاستسمت

  . اين نيت با آرامش بر پيشروی ھايش از حلب به بغداد نظاره می کند

ديگر در پی تسليح کردستان عراق به سالحھای مدرن ھستند تا دولت مستقلی در ھمدستی  امپرياليستھا در تناقض با يک

دندان مسلح به عنوان عامل فشار در منطقه و يکی از آنھا به کردستانی تا .  ضد خلقھای منطقه ايجاد کنندهبا اسرائيل ب

 کردستان مستقل در خدمت صھيونيسم اسرائيل است، اين است که فوراً . اھرمھای مانور و اعمال نفوذ خود نياز دارند

 ۀيکی از وظايف سپاه داعش تجزي. مورد تائيد اسرائيل و نوکران ايرانی اش در ميان اپوزيسيون ايران قرار گرفت

س دولت عراق و قطع نفوذ ايران در أ جديد در ره و روی کار آوردن افراد حرف شنواق، سرنگونی رژيم سوريعر

آشوب در عراق به نفع امپرياليسم برای حضور در منطقه و غارت بی . عراق و خوشخدمتی به عربستان سعودی است

رگيريھای عراق شرکت می کند و پای  به عنوان ناجی و نه متجاوز در دامريکااکنون . حساب نفت منطقه است

را مطابق ميل خود   آنامريکاسپاه داعش پيچ و مھره ای است که . امپرياليستھای اروپائی را نيز به ميدان کشيده است

برای توجيه تجھيز کردھا برای تدارک جنگ داخلی و تجزيه طلبانه، به کشتار مسيحيان و ايزدی . شل و سفت می کند

برای نفوذ در دولت عراق و تقويت نقش خويش در ميان سنيان، سپاه داعش را به طرف بغداد کيش ھا مشغول است و 

. می دھد و به وی می گويد که وظيفه و نقش وی در مورد کردستان خاتمه يافته و بايد پرده ھای ديگری را بازی کند

 گشته در پشت ديوارھای بغداد باقی بماند تا چند عدد نيشگون از داعش می گيرد تا دوباره سر به راه شود و راھی بغداد

باره مدعی ھستند که دول عربستان سعودی و قطر به داعش  يکه ی بالمانمفسران .  پياده شودامريکاسناريوی جديد 

 در دنيای عرب و از جمله در قطر و عربستان سعودی حضور دارند که ثروتمندیکمک مالی نمی کنند، بلکه گويا افراد 

آنھا اضافه می کنند که حتی . بارکشان اين کمکھای شخصی را می نمايند و اين ربطی به دولتھای رسمی ندارداز جيب م

 در مورد داعش عوض شده است و اين المانباره لحن دولت  يکه ب. مدارکی نيز در اين زمينه برای اثبات وجود ندارد

شورای امنيت سازمان ملل برای نجات عربستان . ت اسالمان فشار عربستان سعودی و تضادھای درونی حکومت ۀنشان

سعودی، ترکيه و قطر از زير فشار انتقاد افکار عمومی، چند نفر حاميان مالی ارتش داعش را در فھرست عناصر 

که واقعيت اين است که اين عده تروريست  در حالی. نامطلوب قرار داد که گويا بايد حسابھای بانکی آنھا بسته شود

اين شگرد جديد که ھمه کاسه کوزه ھا را بر سر چند . ايد دستگير شده و در دادگاه صالح جھانی محاکمه گردندھستند و ب

 حسابھای بانکی خود را با اطالع قبلی خالی کرده اند، آب تطھير به روی امپرياليسم، تا آدم می شکند که قبالً 

دو سال است که در . وجود نيآمده استه  از ديروز بسپاه داعش. صھيونيسم، عربستان سعودی، قطر و ترکيه می ريزد

  . ضد دولت مستقل و سکوالر سوريه مرتکب جنايت می شودهسوريه با ياری امپرياليستھا ب

صدھا نفر از اين سپاه، از تروريستھائی ھستند که در چچن .  به سپاه داعش نياز دارد و اين سپاه را نگاه می داردامريکا

ويژه ترکيه در اردوگاھھای ويژه، سالھاست آموزش نظامی ديده و ه و از طريق گرجستان و ب ضد روسيه جنگيده هب
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در اين سپاه از تاجيکھا، داغستانی ھا، ترکمنھا، قرقيزھا، ازبکھا گرفته تا مصری ھا، . نگھداری و پروار شده اند

بخشی از اين سپاه از . نگيده اند جبھه ھا در خدمت منافع امپرياليسم جۀحضور دارند که در ھم... سودانی ھا و

 نظامی آنھا در شرق و جنوب روسيه ۀتروريستھای قفقاز و آسيای ميانه اند و چه نيروئی بھتر از اين افراد تا از تجرب

 خاور ميانه و ايران ۀ کشورھای منطقۀتقويت سپاه داعش فقط برای تجزي. عليل استفاده شودۀ برای ضربه زدن به روسي

 امپرياليست ضربه ۀ برای نفوذ در روسيه، تجزيامريکا امپرياليست ستراتيژيکقش آن را در متن سياست نيست، بايد ن

پيروزی بر انبار ذخاير غنی روسيه، تھديدی مستقيم برای مناطق شمال غربی چين .  روسيه ديدۀخورده، ولی نمرد

البته . قه بدل می گردد و خواھد گشتمحسوب می شود و اين است که سپاه داعش به يک عامل مھم در تحوالت منط

 ۀ ترکيه با نقش دودوزه، مخرب و خطرناکی که بازی می کند، مخالف تجزيبسياری از ممالک عربی و ايران و احتماالً 

و از اين گذشته حساب امپرياليستھا نيز در تحقق سياست خويش چه در مورد غزه، لبنان، سوريه و ايران . عراق ھستند

ن اصطکاک اين سياست مقاومت خلقھای منطقه سد راھی برای آرزوی پيشبرد بدو. رو گرديده استه با شکست روب

داعش :  در خاطراتی که منتشر کرده است سياه روی سفيد می آوردامريکا سابق ۀن، وزيرخارجھيلری کلينت. شده است

 اعتراف کرده است که داعش “وارھای دش گزينه” در کتابش با عنوان امريکا سابق ۀ، وزيرخارجرا خودمان ساختيم

  . خاورميانه استۀ و با ھدف تجزيامريکا دست ۀدر واقع ساخت

 امريکا در  در کتاب خاطرات خود که اخيراً امريکا سابق ۀن، وزير خارجکلينتری ھيل االھرام نوشته است، ۀروزنام

 وفق مراد و بسيار خوب بود، اما ناگھان  و سوريه شديم و ھمه چيز برا ليبي ما وارد جنگ عراق،: چاپ شد، نوشته است

  .ر کرديي ساعت تغ٧٢ رخ داد و ھمه چيز ظرف جون ٣٠انقالب مصر در 

 کشور جھان سفر کرده بودم و با برخی از دوستان اين توافق حاصل شد تا به ١١٢من به : وی در ادامه آورده است

توافق شده بود تا دولت . گھان ھمه چيز فروپاشيدسيس داعش اين گروه به رسميت شناخته شود اما ناأمحض اعالم ت

سيس آن بوديم تا ما و اروپا ھرچه سريعتر آن أ اعالم شود و ما منتظر اعالم ت٢٠١٣ / ٧ / ۵در روز ) داعش(اسالمی

  .را به رسميت بشناسيم

ليه مصر متوسل به قدرت اگر ع. ... حمايت و پشتيبانی مردم مصر از ارتش بيشتر شده بود. ما ترجيح داديم برگرديم... 

مصر قلب جھان عرب و . داديم کرديم چيز مھمی را از دست می خورديم و اگر مصر را رھا می شديم شکست می می

ل درآورده وجھان اسالم است و ما تالش داشتيم تا از طريق اخوان المسلمين و از طريق داعش اين کشور را تحت کنتر

کويت اولين کشوری بود که از طريق دوستان ما .  خليج فارس برويمۀکشورھای حوزو آن را تقسيم کنيم و پس از آن به 

 عربی ۀدر آنجا آماده بود و سپس عربستان و بعد از آن امارات و بحرين و عمان مد نظر ما بودند و پس از آن منطق

ھای آبی را تحت تصرف  گذرگاهما منابع نفت و . آورديم ل در میوشد و به صورت کامل آن را تحت کنتر  تقسيم میکامالً 

  ."کرد ر میييھا وجود داشت اوضاع تغ اگر برخی از اختالفات ميان آن. آورديم خود درمی

در اينجا .  در منطقه و روسيه استامريکا ستراتيژيکبه اين ترتيب سپاه داعش جزئی از اھرمھای تحقق سياست 

خوبی ه ب" خوب"ماھيت تروريستھای .  عمل می کندکاامريدر ھمدستی و تحت ھدايت امپرياليست " اسالم سياسی"

دو قطب "و مرز ميان ايرانی ھای اپوزيسيون که خودشان را فروخته اند و در ارتش مبارزه با . روشن می شود

پوسيدگی تئوری ھای . دست گرفته اند، بيشتر نمايان می شوده به رھبری منصور حکمت صف بسته و اسلحه ب" ارتجاع

 بزک کرده مدرن و عريان، در واقعيت ميدان ھمدستی و ۀور حکمت و تشکيل سپاه داعش ايرانی با چھراسرائيلی منص

بايد . و نه در تقابل و تعارض ادعائی اين دو پديده، رنگ می بازد" امريکاميليتاريسم "و " اسالم سياسی"ھماھنگی 

  .دير استفردا خيلی . ھمين امروز صف اپوزيسيون انقالبی ايران را تصفيه کرد
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