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  شفق. ع
  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٨

  

  !در رکاب ماشين جنگی امريکا" کمونيسم کارگری"
عی ست که اين يکی از مھمترين معيارھای تشخيص ماھيت و جايگاه طبقاتی نيروھای مختلف سياسی، بررسی مواض

در حقيقت تحوالت بزرگ .  اتخاذ می کنندنيروھا در ھنگام وقوع رويدادھا و تحوالت بزرگ اجتماعی در جامعه، عمالً 

آن  اجتماعی آن زمينه ای ھستند که در پرتو آن می توان جايگاه طبقاتی واقعی نيروھای سياسی را فارغ از ادعا ھای

 . نيرو ھا شناخت

و ) نام ببرنداز آن ان اسالمی  يکارجويکه نيروھای امپرياليستی اصرار دارند تحت عنوان پ" (شداع"بی ترديد عروج 

ثير عملکردھای ضد خلقی و تبھکاری ھای توصيف ناپذير اين أ تۀی که در ماه ھای اخير در نتيجسيات بزرگ سياتغيير

 ۀلی ايجاد شده يک بستر عينی ست که با مطالعنيروی جنايت پيشه و مزدور نه تنھا در خاورميانه بلکه در سطح بين المل

در رابطه با آن اتخاذ کرده اند، می ) جمھوری اسالمی(آن و سپس بررسی مواضعی که نيروھای سياسی  اپوزيسيون 

توان ماھيت طبقاتی اين نيرو ھا را بھتر درک کرد و فھميد که اين نيروھا در عمل در کجا ايستاده اند و مواضع آنھا به 

رد کدام سياستھا و منافع کدام طبقات خدمت می کنند؟ آيا مواضع احزاب اپوزيسيون در خدمت روشنگری در جھت پيشب

ماھيت واقعی اين نيروی وابسته و مزدور، توضيح سياستھای ضد خلقی حاکم بر حرکت اين جريان و باالخره دفاع از 

 سياه امپرياليسم ۀمبرده ھر يک به شکلی به تطھير چھرمنافع توده ھای تحت ستم و محروم منطقه است و يا نيروھای نا

 تبليغات مسموم و فريبکارانه دشمنان توده ھا در ارتباط با ماھيت اين دار و دسته و ماھيت بحران ۀو کمک به اشاع

  . کنونی مشغول گشته اند

 داعش و جنايات ھولناک اين دار ۀبا توجه به اين مقدمه است که از جمله می توان ديد که در ابتدای پيشرويھای بی سابق

 سراسر منطقه حاکم کرد و ۀ شوم وحشت و ناامنی را بر حيات و ھستی توده ھای رنجديدۀ ضد خلقی که سايۀو دست

جنايات توصيف ناپذير آنھا در قصابی و به صليب کشيدن و اعدامھای دست جمعی قربانيان، نفرت عمومی را بر 

 تمام از اين دار و دسته دست ساز امپرياليسم و ارتجاع به عنوان ئیاھدين با رسوا نظير سازمان مجئیانگيخت، نيرو

نام برد و اخبار مربوط به فتوحات داعش و از جمله تصرف موصل را زير نام پيروزی و پيشروی " انقالبيون عراقی"

ل نيروھای انقالبيون و ونترشھر موصل به ک: "ھای انقالبيون عراق جا زده و در سايت خود، فريبکارانه اعالم نمود

 در پناه مالکی اين سازمان می پنداشت که قدرت گيری سريع و پيشرويھای داعش عليه ".عشاير عراق درآمده است

توھمی که البته خيلی زود بی .  سرانجام به بن بست مرگبار مجاھدين در عراق خاتمه خواھد دادامريکاچراغ سبز 

  . آنان افزوده شدۀ جديدی بر کارنامئیشدن اين سازمان تنھا رسوا" ورب"پايگی خويش را نشان داد و با 
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در دست قدرتھای " کارت بازی"البته اين موضع گيری ضد مردمی و ارتجاعی از سوی جريانی که به مثابه يک 

جمله زد و  در منطقه  و از امريکا موجوديتش از مدتھا قبل به مصالح امپرياليسم بزرگ، سياستھا و چشم انداز و کالً 

اما سازمان . بندھای آن با جمھوری اسالمی گره خورده و در بن بست به سر می برد، تعجب زيادی را بر نمی انگيزد

 نيست که بر بستر بحران خانمانسوزی که توسط امپرياليستھا و با ظھور داعش در منطقه ايجاد ئیمجاھدين تنھا نيرو

به فاصله ای بسيار کوتاه از . دييغ کرد و با تبليغاتش خاک به چشم مردم پاششده به نفع نيروھای وابسته و ضد خلقی تبل

منصور حکمت قرار دارند که با احتساب " کمونيسم کارگری"مجاھدين، اکثريت قريب به اتفاق نيروھای منتسب به 

ير بستری شد تا وجه رغم ھر تفاوت ظاھری بين آنھا، بحران اخه اما ب. انشعاباتشان طيف رنگارنگی را شامل می شوند

تشابه اصلی اين نيروھا که با توجيھات متفاوت در راستای پيشبرد سياست ارتجاعی دلخواه امپرياليستھا و 

  . بار ديگر خود را نمودار سازد سازماندھندگان داعش حرکت می کنند نيز يک

شان يعنی منصور حکمت در يفکربه تبع از  رھبر " کمونيسم کارگری"ھر چند مواضع رسوا و ضد انقالبی مدافعان 

يک نيروی پرو جريان برخی از مھمترين رويدادھای اجتماعی و تحوالت سياسی، ماھيت اين نيرو به عنوان 

 را از مدتھا قبل برای افکار عمومی جنبش انقالبی روشن کرده است، اما ھجوم امپرياليست و پرو صھيونيست

قھای تحت ستم منطقه در جريان بحران اخير و تبعات فتوحات و امپرياليستھا و مرتجعين به حيات و ھستی خل

وجود ه پيشرويھای داعش زمينه جديدی برای نمايش پرده ديگری از تداوم سياستھای پرو امپرياليستی اين جريان ب

  .فکنيمبي سياسی اين طيف نگاھی کوتاه ۀاما پيش از پرداختن به اين موضوع الزم است به سابق. آورده است

 ارتش ضد خلقی ۀ چگونه اين جماعت تحت رھبری منصور حکمت، از حمل١٩٩٠کسی پوشيده نيست که در سال بر 

عراق به کويت و اشغال اين کشور که موجبات جنايات بسيار ھولناک عليه مردم کويت و سرانجام لشکر کشی عظيم 

يا " اردوی کار"نيست و يک " کشور"کويت  به منطقه را فراھم آورد دفاع نموده و با اين توجيه رذيالنه که امريکا

 نيز با ٢٠٠١مبر  سپت١١ ۀدر جريان فاجع" کمونيسم کارگری"مناديان . است از اين تھاجم پشتيبانی نمود" بازار کار"

 القاعده و بن ۀ و جريان سيا ساختامريکا که منافع امپرياليسم ئیتالش برای پژواک دروغھای بلندگوھای تبليغاتی بورژوا

وی نيز صحه " جنگ بی پايان"ن را متضاد نشان می دادند، بر عربده ھای جنگ جنگ تا پيروزی بوِش پسر و الد

به جای امپرياليسم به عنوان دشمن اصلی کارگران و " اسالم سياسی"گذاردند و نشريات و قلم زنان اين طيف با نشاندن 

. ن جناح ھای نظامی امپرياليستی آذوقه تھيه کردندزحمتکشان، به سھم خود برای ماشين جنگ و کشتار ارتجاعی تري

ايده ھای ( ارتجاعی " اسالمِ "و " سکوالر"و " متمدن" نظير امپرياليسِم ئیھمين جماعت کمی بعد با اتکاء به ايده ھا

ونی  و ناتو به افغانستان که زير پوشش سرنگامريکا ۀلشکر کشی تجاوزکاران)  اتاقھای فکر بورژوازیۀساخته و پرداخت

  .  را توجيه کردند،م نظامی افغانستان را باعث گشتيطالبان صورت گرفت و کشتار و ويرانی و سالھا اشغال مستق

در ارتباط با بحران خاورميانه و قصابی ھزاران تن از توده " کمونيسم کارگری"مواضع اکثريت قريب به اتفاق مدافعين 

. است" اظھر من الشمس"ل نيز به مصداق مثال، ئيش جنايتکار اسراھای بی گناه و زنان و کودکان فلسطينی توسط ارت

 ارتش جانی ۀت تجاوز کاراني فکری، ماھۀدر اين بحران نيز ھمگان ديدند که چگونه اکثر جريانات منتسب به اين نحل

جنگ بين دولت ل عليه توده ھای تحت ستم در سرزمينھای فلسطينی و قتل عام کودکان و زنان را آشکارا زير نام ئياسرا

 ارتجاعی حماس -و دار و دسته اسالمی)  منصور حکمت-دولت خاورميانه" دمکراتيک ترين"البته به مثابه (ل ئياسرا

  .الپوشانی نمودند

 و عواقب - اين جريان دست ساز امپرياليسم و ارتجاع-در تداوم اين روند، امروز نيز بحران ناشی از عروج داعش

ه زمينه ای تبديل شده تا احزاب کاغذی نامبرده و محافل وابسته به آنھا با حرکت و کمپين در سياسی بزرگ ناشی از آن ب

واقعی امپرياليستھا و با ھمان تُن تھديد کننده صدای دولت " دشمن"، داعش را امريکاجھت خواست و منافع امپرياليسم 
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ن خالق و حامی داعش و امپرياليسم به عنوا سياه ۀجلوه دھند و چھر"بشريت"برای " تھديد"اوباما، خطر ناک ترين 

 را ھمگام با تبليغات رسانه ھای قلم به مزد بورژوازی جھانی ،ی که در ورای آتش بحران اخير قرار داردقدرت اصلي

 در ھنگام پيمودن اين مسير، نيروھای نامبرده تمام تالش خود را بر اين قرار داده اند که با. از ديد توده ھا پنھان سازند

اِکوی تبليغات راست ترين جناح ھای امپرياليستی و مطبوعات و رسانه ھای نژاد پرست متعلق به اين محافل، اثبات کنند 

جريان  ، محمد آسنگران عضو دفتر سياسی حکک،٧۴٣ ايسکرا شماره ۀنشري" (داعش نماينده اسالمی واقعی ست"که 

و " خالفت اسالمی"قرن بيست و يکم مترصد برقراری حکومت که گويا در معاضدت با امپرياليستھا در ) ١) (ئیتقوا

آنھا به اين اعتبار، تشديد حضور نظامی و برنامه ھای جنگی .  ستئیبورژوا" متمدن"در جھان " اسالم "پرچم 

 امپرياليستی ۀ سلطۀ و متحدينش برای تشديد تعرض به حيات و ھستی خلقھای تحت ستم منطقه و توسعامريکاامپرياليسم 

  . می کنند" دفاع"ا توجيه و حتی ھمانطور که خواھيم ديد بيشرمانه از آن ر

با پيشبرد چنين خطی ست که در تمام ادبيات احزاب و جريانات اين طيف راجع به ماھيت تحوالت جاری در منطقه و 

 و به جای جدال  مذھب را گرفته استۀگری و مبارزه علمی با کل پديدءظھور داعش، اسالم ستيزی ھيستريک جای افشا

  . با ايده آليسم و اساس تفکر مذھبی، بدترين تحليل ھای ايده آليستی در مورد اين جريان و مسايل منطفه ارائه می شود

در ارتباط با داعش ارائه می دھند را ھمان نظراتی " کمونيسم کارگری" مرکزی تحليلی که جريانات وابسته به ۀھست

 در تأسی از تبليغات بلندگوھای امپرياليستی به نشر ٢٠٠١مبر  سپت١١ ۀويژه از فاجعه تشکيل می دھد که اين جريان ب

متضاد جھان امروز " قطب"و امپرياليسم، دو " اسالم سياسی"نظراتی که ادعا کرد که . آنھا در افکار عمومی پرداخت

مخلوق "دست امپرياليسم درآمده و از " لشوکنتر"ی می باشد که اکنون "مخلوق"با " خالق"ھستند؛ و رابطه آنھا رابطه 

  ).ئیجريان تقوا- عضو دفتر سياسی حکک-محمد آسنگران". (در مقابل خالق قدعلم کرده است

 توليد آنھا، خواننده را به منبعی معتبر تر از اتاقھای فکر بورژوازی أدر يک کالم مطابق اين تحليل ھا که تعقيب  منش

 دار و دسته ھای اسالمی نه ابزاری ضد انقالبی در دست امپرياليستھای جھانی و رسانه ھايش رھنمون نمی سازد،

بحران زده که از آن برای نا امن سازی و گسترش ميليتاريسم و سرکوب انقالب و توسعه سلطه امپرياليستی بر سراسر 

اعتبار دشمن و به اين " تمدن"و " مدرنيسم" جلوه داده می شود که دشمن ئیجھان استفاده می کنند، بلکه نيرو

 اسالمی و تمام دار و ئی در مغايرت با واقعيت وجودی و ماھيت بنياد گرااين جعليات که کامالً . امپرياليستھا می باشند

 و نقش اين قدرت امريکاويژه دولت ه دسته ھای آن می باشد در حقيقت در خدمت تطھير چھره جنايتکار امپرياليسم و ب

و گر نه . گرانه و سرکوبگرانه اش عليه طبقه کارگر و خلقھای تحت ستم قرار داردجھانی در پيشبرد سياستھای غارت

 و پايگاه بنياد أ شده در مورد منشءکدام وجدان حققت جو و آزاديخواه انسانی ست که با توجه به تمام حقايق تاريخی افشا

عملکرد و  ۀاز يک سو و مشاھد اسالمی و وابستگی آن به ارتجاعی ترين محافل و جناح ھای امپرياليستی ئیگرا

  و غرب انجام داده و می دھند،امريکا که اين دار ودسته ھای تروريستی در سراسر جھان در خدمت به منافع وظايفی

 تمام دار و دسته ھای اسالمی ۀپدر خواند" (اخوان المسلمين" ميالدی تا کنون در پشت ٧٠امروز نداند که حداقل از دھه 

در لبنان، گروه ھای اسالمی سيا ساخته در چچن و ساير جمھوريھای " حزب هللا"و " د اسالمیجھا"در مصر،) ديگر

جبھة "فريقا و باالخره ادر " بوکو حرام"در سومالی، " الشباب"در افغانستان، " القاعده"و " طالبان"سابق شوروی، 

ای امپرياليستی شريک و سگان  و قدرتھامريکادر سوريه و عراق، دست کثيف امپرياليسم " داعش"و " النصره

  . زنجيری وابسته به آنان قرار دارند

که بدون توجه به ھمه اختالفات ظاھری شان بند نافشان به " کمونيسم کارگری"رنگارنگ منتسب به " حزب ھای"اما 

  با يکھمان تئوريھای وارداتی ضد کمونيستی منصور حکمت وصل است و در توزيع و نشر آن ايده ھای عوامفريبانه

ديگر مسابقه گذاشته اند، می کوشند تا واقعيات فوق را پنھان ساخته و چھره جنايتکار امپرياليسم و نقش آن در تسليح و 
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درست به دليل پيشبرد چنين خطی ست که ما در  تحليل . ل جريانات مزدوری نظير داعش را مستتر کنندوھدايت و کنتر

اسالم " و نماينده مستقلمی بينيم که آنھا داعش را از يکسو يک نيروی ھای رسوای اين طيف در برخورد با داعش 

معرفی می کنند و از سوی ديگر برای تطھير امپرياليسم، اين نظر ايده اليستی را ارائه می " اسالم اصلی"و " سياسی

می باشد؛ از نقطه " يکمپايگاه اجتماعی در قرن بيست و "و يا " فاقد ھيچ زمينه اجتماعی"روی ارتجاعی ين نيدھند که ا

 امپرياليسم ساخته در بحران اخير ۀ اين دار و دستۀنظر تُّرھات احزاب کاغذی نامبره، ظھور و تقويت و تسليح يکبار

 نيروھای امپرياليستی بلکه حاصل ۀ نه ساخته و پرداختامروز  ندارد و داعش اساساً " روندھای سياسی"ربطی به 

جنگ تبھکارانه " مشخصا"در تحليل اين نيروھا، . ست" امريکاژمونی طلبانه طرح ھای ھ"و شکست " نافرجامی"

کنونی در منطقه نه يک جنگ ضد انقالبی که منافع امپرياليسم و گردانندگان ماشين جنگی آنھا در شرايط تداوم بحران 

اوضاع کنونی و ست و "يک جنگ قومی مذھبی"مين می کند بلکه أاقتصادی نظام سرمايه داری در سطح جھان را ت

. ، می باشد")داعش"طور مشخص ه ب" (ناشی از افسارگسيختگی دولتھا و نيروھای اسالمی"آن در خاورميانه " فاجعه"

بحرانی را "  و متحدينش در منطقه امريکاژی ميليتاريسم نئوکنسرواتيستی يسترات بر متن شکست "ی که افسارگسيختگي

 ئیحميد تقوا" ( است که بين اين نيروھای فوق ارتجاعی درگرفته استجنگ قدرتی" دامن زده و اين بحران حاصل

  ") ليدر حزب کمونيست کارگری"

ياران حزبی سابق و رقبای .  و يارانش در حکک تنھا نيستندئیھنگام دميدن در شيپور چنين تحليل دشمن شاد کن، تقوا

ام به اصطالح تحليل بحران کنونی در نيز ھنگ"  خط رسمی-حزب حکمتيست"کنونی آنان در حکک حکمتيست و يا 

 -حکک" (مذھبی"منطقه، جنگ جاری را با عاريه گرفتن واژه ھا و ترمھای مطبوعات خود بورژوازی جھانی، جنگی 

 سال ١۴٠٠خون بپاشد تا جامعه را به "می نامند که ميخواھد " اسالم اصلی"را نماينده " داعش"خوانده و  ) حکمتيست

و يا شعبه ديگری از ھمين ) رضا کمانگر از ھمين حزب" (م سرمايه داری به عقب باز گرداندقبل در چھارچوبه نظا

شکست ھای "ست ولی بعد از " امريکامخلوق " جا می زنند که امريکادر تخالف با منافع  ئی، داعش را نيرو"حزب"

و يا داعش )  خط رسمی-يست خالد حاج محمدی از حزب حکمت". ( در سوريه فرصت کرد که به عراق حمله کندامريکا

حاضر نيست " می نمايانند؛ بورژوازی منطقه ای که امروز ديگر" بورژوازی منطقه" سھم خواھی بيشتر"را حاصل 

آذر . (پرداخته است" عرض اندام در مقابل قدرتھای اصلی در سطح بين المللی"و به "  باشدامريکانوکر حلقه به گوش 

  ). مدرسی از ھمين جريان

ونه که مشاھده می شود در اين ترھات غير واقعی و مردم فريب که با کپی برداری از مقاالت ژورنال ھای ھمانگ

نشر يافته اند حداکثر نبوغ ژورناليستی به خرج داده شده تا آگاھانه چھره " کمونيسم کارگری" به اسم تحليل ئیبورژوا

نوان صحنه گردانان اين بحران ضد خلقی و جنايات ناشی قدرت اصلی يعنی امپرياليسم و بورژوازی وابسته به آن به ع

اگر برخی از لفاظی ھای فريبکارانه اين تحليلھا را کنار بگذاريم، آنگاه  فراتر از اين. از آن از ذھن خواننده پاک گردد

يان اين بحران ، آنچه به توده ھا و قربانامريکادر پرتو چنين تحليل ھای تبھکارانه ای، در مورد جنايات و يا مقاصد 

 و ماشين جنگی آن است که قادر می باشد در نقش نيروی امريکا اين امپرياليسم القاء می گردد آن است که نھايتاً 

ی "ھيوال"ھای " پيشروی"آنھا به ميدان بيايد و جلوی " فرشته نجات"بازدارنده و مدافع منافع توده ھا و در يک کالم 

اقدامی . ھمين ماشين جنگی در سالھای اخير با اشغال عراق و افغانستان انجام داد به ھمان ترتيب که -داعش را بگيرد

 را از سقوط امريکاکه به برکت جنايات توصيف ناپذير و قصابی خلقھای تحت ستم خاورميانه، در واقع اقتصاد بحرانی 

  .و فروپاشی بيشتر نجات داد

 اين جريان برای امريکا و دولتھای منطقه امکان کنترولگر  دي": نيز می خوانيم ٢۴٧شماره " کمونيست ھفتگی"  در 

ی اش ئپذير نيست و اين باعث شده که در شرايط کنونی عراق، داعش خاصيت خود را برای امريکا و متحدين منطقه 
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 به مجبوراز دست بدھد تا جائی که امروز به خطری برای منافع امريکا نيز تبديل شده است امريکا در اين شرايط 

) حکمتيست - علی مطھری از حزب کمونيست کارگری ."( دخالت نظامی شد و بمباران مواضع داعش را شروع کرد

  )تاکيد از ماست(

 ئی به حمالت ھواامريکا" اجبار"و موضع ضد انقالبی نھفته در آن در توجيه " تحليل" تمايزی بين اين ۀبراستی چه نقط

  سفيد در توجيه حمالت ضد خلقی به عراق و سوريه وجود دارد؟ عليه داعش با حرفھای اوباما و مواضع کاخ 

 تا آنجا پيش می امريکا اين جاده صاف کنی آشکار برای سياست ھای جنگ طلبانه و توسعه طلبانه امپرياليسم ئیرسوا

 از با بيشرمی ھر چه آشکار تری صراحتاً " کمونيسم کارگری"تر درون احزاب و محافل " جرأت"رود که نيروھای پر 

 در منطقه دفاع کرده و ماھيت خويش را ھر چه واضحتر به عنوان جريان پرو امريکاشين جنگی اقدامات اوباما و ما

 می خوانيم ٢۴٩ ۀشمار" کمونيست ھفتگی"در ھمين رابطه در نشريه ضد کمونيستی . امپرياليست به نمايش می گذارند

ا از جانب ھر نيروی آزاديخواه که منفعتی در جدال تروريستھا ھمانطور که حمله به بن الدن و طالبان محکوميتی ر"

 خود حضرات نيز ۀو اھداف آنھا ندارد، ضروری نمی کرد، تھاجم به داعش و يکی از ھيوالھای دست پرورد

گی  دفاع از حمله نظامی و اقدامات جنۀ و البته از آنجا که نويسنده نمی تواند تبعات جنايتکاران"محکوميتی الزم ندارد

اما در جنگ و بمباران "د می کند ئيأ تامريکا خاص ژنرالھای تبھکار ارتش ئی را در نظر نگيرد، با گشاده روامريکا

 ۀبرای گردانندگان جنگ کنونی، گوش" عدم محکوميت" نويسنده پس از صدور حکم ."نقل و نبات پخش نمی کنند

اده و در نتيجه ھمگان را مطمئن می کند که اگر نظير موارد  نشان دامريکاۀ چشمی ھم به زياده رويھای احتمالی در حمل

  و مؤتلفينش و يا نيروھای تحت حمايت آنھا روی زمين در امريکا"،"اافغانستان و عراق و يوگسالوی و سوريه و ليبي"

باران بم "حزب متبوع ايشان حتماً " قالب ارتش ھای دست ساز و خشن ھزاران جنايت عليه مردم بيگناه مرتکب شدند

سيامک دانشور حزب کمونيست " ( تقابل با داعش محکوم می کندۀمناطق مسکونی و زير ساخت شھر ھا را به بھان

  ) حکمتيست- کارگری

 در صفوف طيف امريکا و جنايات ارتش امريکای که برای توجيه سياستھای جنگی ضد انقالبيکارزار  به اين ترتيب در

خود در حال ھنر " حزب" وزن و توان ۀبه صحنه آمده است ھر کس به انداز" کمونيسم کارگری"رنگارنگ مناديان 

  .  ستئینما

عضو کميته مرکزی  در مقاله ای به قلم ئیجريان تقوا" حزب کمونيست کارگری"متعلق به " ايسکرا "٧۴٣در نشريه 

ه با فريبکاری برای توجيه می بينيم که نويسند" عش نماينده اسالم واقعی استدا"زير نام " محمد آسنگران"اين حزب 

 و مزدوران آن يعنی امريکا با حرارت حمله ای مذبوحانه به مخالفان امپرياليسم ءمواضع ضد انقالبی خود در ابتدا

 و کشورھای غربی عليه داعش را امريکامن حمله " :سازمان می دھد و سپس می نويسد" چپ سنتی"داعش، زير نام 

 ."عکس من مدافع جنگ تا شکست قطعی داعش ھستمه ب. عش طرفدار صلح نيستممن در جنگ با دا. محکوم نميکنم

ئی مواضع خود و حزبش اين گونه جلوه می دھد که امريکانويسنده با عوامفريبی تمام  و برای پوشاندن ماھيت پرو 

با " صلح"و " گقطع جن" عليه توده ھای رنجديده اين منطقه، ھمان طرفداران امريکامخالفان سياست جنگی ضد خلقی 

ی ست که وی می کوشد تا طرفداری خود نين عوامفريبيبا تالش برای چ.  ھستندحفظ نظم موجودداعش يعنی طرفداران 

به مواضع داعش می باشد "ئیحمالت ھوا" برای نبرد با داعش که يک وجه اساسی آن امريکاژی امپرياليسم ياز سترات

  . را استتار کند

شوند خواھان قطع بمبارانھا  که مردم در بمباران کشته می  اينۀ به بھانامريکات با دخالت  مخالفۀچپ سنتی از زاوي"

 و ھر جريان و دولتی که مردم سيويل را مورد ھدف قرار دھد بايد امريکااين درست است که . عليه داعش است
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ھان قطع جنگ عليه داعش اما اين مجوزی نيست که ھيچ آدم شريفی خوا. محکوم گردد و بايد از مردم دفاع کرد

  " .شوند  داعش قتل عام نمیۀوسيله  انگار آنجا که بمبارانی وجود ندارد مردم ب.بشود

عليه " خالفت اسالمی" مزدور داعش به اسم ۀآگاه و بی غرضی می داند که در ورای جنگی که دار و دستھر انسان 

دليل ماھيت اين نيرو و ه  صلح بألۀ مس کنونی اصوالً راه انداخته اند در وضعيت مشخصه توده ھای تحت ستم منطقه ب

 وجودی داعش تا لحظه کنونی تشديد ناامنِی برنامه ريزی شده و  ۀمأموريتی که بر عھده دارد بی معنی ست و فلسف

  آماده سازدء و شرکاامريکافضای جنگی در منطقه و ميليتاريسمی بوده که زمينه را برای پيشبرد سياستھای ضد خلقی 

 سياسی امروز در منطقه نشان می دھد که گذشته از پيشرويھای داعش در عراق، تقويت و ۀھمچنين نگاھی به صحن

قدرتی که بالوقفه از طريق تسليح و تجھيز و آموزش و نيرو گيری (گسترش قدرت و امکان مانور داعش در سوريه 

نشان از )  به اين دار و دسته تزريق می شودهيل، قطر و عربستان، اردن و ترکئي، اسراامريکابرای داعش توسط 

.  جبھه ای جديد و يا تقويت جبھه جنگی قديمی عليه رژيم جنايتکار اسد و به اين اعتبار دولت روسيه می دھدئیبازگشا

اين   برایمرحله فعلیدرست به دليل ملزومات چنين وظيفه ای است که در جنگ جاری داعش با نيروھای مختلف، در 

موضوعيتی ندارد که بر اساس آن بتوان جريانات " صلح" قطع جنگ و تخفيف فضای جنگی و يا ور اصوالً گروه مزد

عوامفريب و پرو امپرياليست حزب کمونيست   در منطقه را از سوی يکی از رھبرانامريکاسياسی مخالف امپرياليسم 

  .خته نماياندبا اين دار ودسته امپرياليسم سا" صلح"و يا " قطع جنگ"کارگری طرفدار 

بخش و ئي اين است که ھيچ جنگ واقعی رھا اتفاقاً امريکای طرفدار " حزبی ھا"تمام بحث کمونيستھای واقعی با امثال  

 و در امريکای با داعش در عراق و سوريه نمی تواند سياستھای جنگی ضد خلقی اربابان داعش يعنی امپرياليسم ئتوده 

 با سازمان دادن چند ھزار مزدور ريش رھا کرده از امريکاجنگی که امپرياليسم . ردواقع منافع امپرياليسم را ھدف نگي

کشورھای مختلف و از جمله اروپا با برخورداری از کمک ھای مالی و لجستيکی ميلياردی سگان زنجيری امپرياليسم 

عليه توده ھای تحت ستم بر پا کرده، بدون شک ل ئيعربستان و ترکيه و اردن گرفته تا دولت اسرا در منطقه از قطر و

ھمانطور که واقعيات تا کنونی نشان داده اند پای تمامی نيروھای انقالبی و ضدانقالبی منطقه را به نوعی به ميان خواھد 

ستی  ضد امپرياليۀ انقالبی و يک کمونيست پيگير در مبارزدر اين بحران و جنگ تا آنجا که به يک نيروی واقعاً . کشيد

و تبليغ  ھر جا پا گذارده حمام خون به پا کرده بر می گردد بحث نه بر سر نفس جنگ با يک دار و دسته ارتجاعی که

  . است" پرچم"با آن، بلکه بر سر جنگ در زير کدام " صلح"

ای پرچمی که يک نيروی انقالبی در اين جنگ می افرازد پرچم تالش برای تشکل و سازماندھی جنگ مستقل توده ھ

، و در امريکارنجديده و تسليح آنھا عليه داعش و اربابانش است و نه پرچم تبليغ تبديل شدن به گوشت دم توپ ارتش 

يک چپ ضد امپرياليست به درستی  چنين است که . ماشين جنگی امپرياليستھا در عراق و سوريه شدنۀيک کالم زائد

حت ستم منطقه زير اسم مبارزه با مزدوران داعش می پردازد و  به خلقھای تامريکابه افشای تعرض جديد امپرياليسم 

 امريکاتوده ھا را ھمچون احزاب کاغذی و پرو امپرياليست حکمتيست با چک سفيد به گوشت دم توپ ارتش جنايتکار 

 و امريکا ئیچپ معتقد به کمونيسم و سنت مبارزه کمونيستی به جای  ھورا کشيدن برای حمالت ھوا .تبديل نمی کند

، به جای مشاطه گری برای سالح ھای جديدی که در مھلکه امريکائیبمبھای مرگبار چند ھزار تنی ھواپيماھای جنگی 

اين جنگ به قيمت خون کودکان و زنان و مردان محروم آزمايش گشته و دقت آنھا اندازه گيری می شود و در يک کالم 

ژی ضد خلقی جنگی اوباما، منافع توده ھای تحت ستم منطقه را يتغ سترايبه جای ايفای نقش بی جيره و مواجب برای تبل

 و مزدوران داعش به ھر شيوه ای به امريکامد نظر می گيرد و بر اين اساس ھمزمان عليه سياستھای جنگی امپرياليسم 

   .مبارزه بر می خيزد
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 امريکابيشرمی برای حمالت ارتش  فوق با ۀکه نظير نويسند" کمونيسم کارگری"  نيروھای پرو امپرياليست موسوم به

سعی می کنند در )  به افغانستان ھم اين کار را کرده بودندامريکاھمانطور که در لشکر کشی (در عراق ھورا می کشند 

 به ھمين خاطر است که نويسنده فوق مطرح می کند.  سرباز و گوشت دم توپ جمع آوری کنندامريکاروی زمين برای 

کنم شکست داعش به نفع بشريت و مردم منطقه   اعالم میمن ھمينجا رسماً .  مخالفت کنممن کمونيست چرا بايد"

توانند داشته باشند، الزم است در اين   جريانات انقالبی و کمونيست با ھر امکانی که میۀاست و بايد مردم و ھم

کند   ميدان عمل پيدا میيکاامرمتوجه نيست وقتی " ضد امپرياليست"چپ سنتی و . کارزار در صف اول قرار بگيرند

اگر کمونيستھا و آزاديخواھان قدرت و توان مقابله با اين .  خود عمل کندۀکه چپ و آزاديخواھی نتوانسته به وظيف

کرد که بعد از تحميل آن سناريوی   ھيچ زمينه ای پيدا نمیامريکادادند  را شکست می ارتجاع اسالمی را داشتند و آن

 اما خالف اين موضع ضد کمونيستی که البته به نام کمونيسم، مبارزات ."کندقش ناجی را بازی سياه در عراق امروز ن

 را امريکاکمونيست ھا و مردم آزاده عليه مرتجعين اسالمی و امپرياليستی را تحقير کرده و قدرت ارتجاعی امپرياليسم 

 ھا جا می زند، اتفاقاً چپ کمونيست و به رخ آنھا می کشد و اين نيروی اھريمنی را دوست مردم و دلسوز توده

آزاديخواھان وظيفه دارند که قاطعانه به مخالفت عليه امپرياليستھا و جنگ ضد انقالبی آنھا برخاسته،  توده ھا را از 

 جنايتبار محل زيست و ئی در روی زمين بازداشته، بمبارانھای ھواامريکانقشه جنگی ارتش " صف اول"پيوستن به 

نشان ، ء و شرکاامريکار نام مبارزه با داعش را قاطعانه محکوم  و با مبارزه و افشای سياستھای جنگی کار مردم زي

دھند که اگر دشمن اصلی يعنی امپرياليستھا حتی يک لحظه سياست تسليح و تقويت و امکانات و حقوق مزدوران 

ت بی ھمتای خود در کوبانی و شنگال و تمام جنايتکار داعش را قطع کنند، مردم مبارز با امکانات اندک کنونی و قدر

  .   اين مزدوران را به سرعت از روی صحنه خواھند روبيدعراق و سوريه سريعاً 

 برای سياستھای جنگی اعالم شده از ئیاما چرا احزاب موسوم به کمونيست کارگری با چنين موضع گيريھای رسوا 

ژی يبا بررسی مواضع آنھا در چھارچوب آنچه که به عنوان ستراتبه اين امر .  عليه داعش ھورا می کشندامريکاسوی 

  . در جنگ با داعش عنوان شده می توان پی بردامريکاامپرياليسم 

 ادعا می کنند خالصه کنيم امريکائی در مبارزه عليه داعش را آنطور که مقامات امريکا دولت یژستراتياگر تحليل و 

در عراق و جنگ داخلی در سوريه " یئفرقه "از نزاع  روه تروريستی ست کهيک گ"داعش می بينيم که به گفته آنھا 

اين گروه ھيچ ديدگاھی غير از .  در دو سوی مرزھای عراق و سوريه به دست آوردئیاستفاده کرد تا سرزمين ھا

 را برای  رھبری يک ائتالف گستردهامريکا" ھمچنين ."کشتار ھمه کسانی که در برابر راھش قرار می گيرند ندارد

 در مبارزه با امريکا دولت یژستراتيسخنرانی اوباما در مورد  (."پس راندن اين تھديد تروريستی به عھده می گيرد

  )داعش

وجود آمده در اثر ظھور داعش در چشم انداز  ه  و رسانه ھای وابسته به آن، بحران بامريکامطابق خط تبليغاتی دولت 

 يک برنامه جنگی طوالنی عليه داعش را طراحی کرده امريکاست و در نتيجه " نیمشکل طوال" يک امريکاامپرياليسم 

کيد اوباما أدر عين حال ت. است طرحی که يک مبنای بزرگ آن تعقيب و ضربه زدن به منافع داعش در سوريه می باشد

 در نتيجه تقويت و . به جنگ و در عوض ارسال نيروھای آموزشی به عراق استامريکابر عدم ارسال نيروھای زمينی 

 نقش سربازان صف مقدم نبرد عليه داعش را داشته باشند بسيار مھم می امريکا که در طرح ئیتسليح و کمک به نيروھا

 مبنی بر عدم ارسال نيروی زمينی نظير جنگ امريکاباشد و به ھمين دليل اوباما ضمن دادن قول به مردم ناراضی 

. کيد کرده استأ بر روی زمين بجنگند نيز تامريکا که در اتحاد با ائتالف ئیھاافغانستان و عراق بر حمايت از نيرو

 که در عراق و ئی بدانند که اين تالش ھا تا چه اندازه با جنگ ھاامريکابا اين حال می خواھم مردم "اوباما می گويد 

 نخواھد بود که در کشوری اامريکاين تالش ھا در برگيرنده نيروھای رزمی . افغانستان صورت گرفت، متفاوت است
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 و حمايت از نيروھای زمينی متحدانمان در ھر ئیھدف ريشه کن کردن داعش با قدرت نيروی ھوا .خارجی می جنگند

 را که با اين تروريست ھا مبارزه می ئیما حمايت خود از نيروھا "و . نقطه ای ھست که اين گروه حضور داشته باشد

   ."کنند افزايش می دھيم

 نيز امريکاستھای مھم طبقه حاکم در يژستراتيين رابطه بد نيست به سخنان کی سينجر يکی از سياستمداران و در ھم

نبايد در موقعيتی قرار "کيد می کند متذکر می شود که أت" طوالنی بودن مشکل داعش"او در حالی که بر . اشاره شود

بلکه ما بايستی اھدافی . ر نيروی زمينی منتھی شودبگيريم که اين گروه بتواند ما را ھدايت کرده و به استقرا

. ھا را خنثی کند  شده از سوی آنتعيين خود تمامی اھداف ئی کرده تا با استفاده از توان برتر ھواتعيين را ستراتيژيک

 دراين صورت ھای محلی را برای نبرد زمينی ترغيب کرد، برخی کشورھای ديگر و گروهپس از آن نيز اگر بتوانيم 

  " . نابود کردھا را واقعاً  امکان دارد که آن

 در مبارزه امريکا دولت یژستراتيبدون شک نمی توان شباھت و ھمسانی غير قابل کتمان فی مابين ملزومات پيشرفت 

نمی " محکوم" به عراق را امريکا که حمله ئیحکمتيستھا. عليه داعش با مواضع طيف طرفداران حکمت را انکار کرد

شعار جنگ جنگ تا  و عربده کشی اوباما ھنگام سر دادن امريکا که در پژواک صدای دولت ئیيستھاکنند، حکمت

 که ئیحکمتيستھا پيروزی دولت او، به بھانه تاختن بر طرفداران خيالی صلح با داعش علناً از جنگ طرفداری می کنند،

 کف می زنند و "اسالم راستين"اعشی مدافع  در عراق با توجيه مبارزه با آدمکشان دامريکابرای حضور ماشين جنگی 

می نامند، !) گوئی که بايد پرو امپرياليست بود و نه ضد امپرياليست" (ضد امپرياليست"و " چپ سنتی"ن آن را امخالف

چنين .  داعش فرا می خوانند با در مبارزهامريکا که ھمه را به پيوستن به صف مقدم جبھه امپرياليسم ئیحکمتيستھا

برای برنامه جنگی " کمونيسم کارگری"عمل کرده و زير نام " به وظيفه خود" پر و پا قرصی می توانند نامدافع

که باشند مشمول شرايط " ھر جا"قرار بگيرند تا " نيروھای روی زمين" در مبارزه با داعش، در چھارچوب امريکا

توجه به واقعيات باال می توان ديد که چگونه با .  نسبت به متحدينش گردندامريکاھای وعده داده شده توسط " حمايت"

 يک نيروی پرو امپرياليست ھنگام ئیدر بحران اخير چيزی جز  رسوا" کمونيسم کارگری"کمپين طيف ھای مختلف 

  .  در چنته نداشته استامريکاتبليغ جنگ با داعش در مسير برنامه ھای جنگی 

  

  ! و متحدينش نيستامريکارياليسم بنياد گرائی اسالمی جز ابزاری در خدمت اھداف امپ

ات ناشی از پيشروی ھای اين دار و دسته ساخته و پرداخته امپرياليسم و تغييرعروج داعش و بحران خانمانسوزی که با 

وابستگانش بر عراق و سوريه و به طور کلی در سراسر منطقه پرتو افکند، سيمای سياسی اين منطقه را دگرگون کرده 

تمامی شواھد . امنی و دور جديدی از جنگ و جنايت را بر زندگی مردم محروم منطقه انداخته استو سايه وحشت و نا

 و شرکاء بر بستر اين بحران و عملکردھای ضد خلقی امريکاموجود نشان می دھند که قدرتھای امپرياليستی يعنی 

مبارزه "رنامه جنگی طوالنی زير اسم  که خود، آن را خلق، تجھيز و تقويت کرده اند در صدد سازماندھی يک بئینيرو

  . می باشند" با تروريسم

 بسياری أگستردگی و سرعت اين تحوالت بزرگ به نوبه خود باعث نشر حجم زيادی از تحليلھا و مواضعی شده که منش

ردد و اين از آن به اتاقھای فکر بورژوازی امپرياليستی و ارتشی از مروجان آن ايده ھا و قلم به مزدان شان باز می گ

يکی از .  شبانه روزی آن ايده ھا در افکار عمومی ھستندۀ در حال اشاعامريکای در رکاب ماشين جنگی ئارتش رسانه 

وظايفی که نيروھای پرو امپرياليست در اين کارزار به عھده گرفته اند بازتوليد و نشر ايده ھای توليد شده در اتاقھای 

  .فکر بورژوازی در جنبش انقالبی ست
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و " سرطان"مطابق اين تبليغات، داعش يک نيروی مستقل، يک جريان تروريست و بسيار خطرناک است که ھمچون 

ھيچ ديدگاھی "داعش فاقد برنامه و يا پالتفرم سياسی است و . است" بشريت"برای تمام ) از سخنرانی اوباما" (تھديدی"

فرانک "داعش به مصداق داستان ). ھمان منبع." ( نداردغير از کشتار ھمه کسانی که در برابر راھش قرار می گيرند

 به وسعت ئیکه خلق کرد، اکنون از اوضاع بحرانی عراق و سوريه استفاده کرده و سرزمينھا" ئیھيوال"و " اشتاين

اما . صاحب زمين و ارتش و اقتصاد گشته است" تروريسم"انگلستان را به تسخير خود درآورده و برای اولين بار 

دارد در مبارزه با داعش رھبری مبارزه با ) ھمان منبع" ( وليتی دائمؤخيری بی پايان و در عين حال مس " کهاامريک

 در مقايسه با ھر امريکا"خواھد کرد، چرا که " رھبری"، "به بھترين شکل"داعش را دردست گرفته  و اين مبارزه را 

  ) ھمان منبع". ( بھتری برخوردار استکشور ديگری در دنيا برای به دست گرفتن آينده از موقعيت

در نتيجه تحليل صحيح از اين بحران و ماھيت نيروھای درگير در آن پيش از ھر چيز مستلزم رجوع به خود واقعيت و 

ی ست که از سوی رسانه ھای امپرياليستی و مطبوعات و قلم به مزدان  تبليغات عوامفريبانه و ضد خلقينشان دادن پوچی

  . ساعته منتشر می شود٢۴اده از امکانات نامتناھی شان در سطح جھان آنھا با استف

طور برجسته ه  اسالمی در تمام اشکال آن جريانی بوده که که بئی اخير حاکی از آنند که بنياد گراۀتجارب عينی چند دھ

رت تاچر جھان به عنوان دشمنی جديد که به گفته مارگا محسوب می شد،" دشمن"پس از فروپاشی اردوگاه شرق که 

 پس از پايان جنگ ۀغرب نيازمند آن است توسط خود امپرياليستھا و در جھت پيشبرد مقاصد ضد انقالبی آنان در دور

از اخوان المسلمين مصر گرفته تا جھاد اسالمی و حزب هللا لبنان، از . سازماندھی و تقويت سياسی و نظامی شد

عده در افغانستان و پاکستان و از الشباب و بوکو حرام در سومالی و نيجريه مجاھدين افغان گرفته تا طالبان و سپس القا

اين جريانات، سوای تفاوت ھای مشخصی . گرفته تا  دار و دسته ھای اسالمی چچنی و باالخره جبھة النصره و داعش

ر جھت پيشبرد اين نيروھا در ھمه جای جھان به عنوان ابزاری د. ، عملکردی مشابه داشته اندادر شکل و محتو

سياستھای ضد کمونيستی امپرياليستھا و سرکوب و منحرف ساختن جنبشھای ضد امپرياليستی دمکراتيک عمل کرده و 

ثير در معادالت و تضادھای غارتگرانه فی مابين قدرت ھای أبه مثابه پارامتری برای تھمچنين از سوی اربابان خود 

  .  رقبايش بر سر تقسيم و باز تقسيم بازارھای جھانی به کار گرفته شده اند با سايرامريکاجھانخوار امپرياليستی نظير 

گری ھای ارزشمند ء در اثر تشديد تضادھای بين محافل مختلف امپرياليستی و ھمچنين افشایانبوه شواھدی که بخش

ر جريان ظھور داعش در ويژه ده نيروھای آزاديخواه و انقالبی راجع به ماھيت اين دار و دسته ھا در سالھای اخير و ب

باقی نمی گذارد که نشر تبليغات امپرياليستی و نيروھای پرو ار عموم قرار گرفته است شکی در اين واقعيت ياخت

مخلوقش که " ھيوالی"خالق و " فرانک اشتاين"بودن داعش و يا تکرار داستان " مستقل"امپرياليست در مورد 

شواھد انتشار .  توده ھاستا به مسلخ بردن حقيقت و خاک پاشيدن به چشمش از دست سازنده اش خارج شد ، تنھکنترول

 خلق شده و در جريان تحوالت امريکا ست که بدون ھيچ ترديدی توسط امپرياليسم ئیيافته نشان می دھند که داعش نيرو

ل و ترکيه ئيفته تا اسراو رشد خود به طور دائم توسط شبکه ای از دولتھای وابسته به امپرياليسم از قطر و عربستان گر

و اردن به لحاظ مالی تقويت و به لحاظ نظامی تسليح و از نظر لجستيکی نيرو و امکانات و آموزش در اختيارش قرار 

انتشار گزارشات متعدد از سوی نيروھای اپوزيسيون درونی حکومت و يا نيروھای نزديک به طبقه . داده شده است

طور مثال رھبران اين گروه، تحصيلکرده ه ثابت کرده است که چگونه ب... روسيه و، اردن، ترکيه، امريکاحاکمه در 

 و يا آموزش يافته سيا و موساد بوده و يا چگونه قطر منابع مالی ھنگفت برای سرباز گيری و آموزش اين نيروی امريکا

و چگونه ترکيه راه ) برده می شود که از داعش به عنوان فرزند قطر نام ئیتا جا(جانی در اردن در اختيار آن گذاشته 

ل تحت ئينامحدود تردد و امکانات ترابری و درمانی در اختيار داعش می گذارد و يا چگونه مجروحان داعش در اسرا

در "  اسالمیئیبنياد گرا"و " مبارزه با تروريسم"درمان قرار می گيرند؛ ھمچنين درست در شرايطی که فريادھای 
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...  و ترکيه و المان نظير انگلستان و نروژ و ئیاست، دار و دسته داعش در کشورھاکشورھای غربی در جريان 

ليس پخش می وآزادانه مراسم می گذاشتند، کمک مالی و نيرو جمع می کردند و اعالميه ھايشان را در مقابل چشم پ

ال هللا الی " پرچم سياه ی ھستند که از وجود محافل بزرگ قدرت در پشتين ھا گوشه کوچکی از شواھد عينيا. کردند

  .داعش حکايت می کنند" هللا، محمد رسول هللا

ھمين قدرت واقعی است که شرايط رشد يکباره داعش و پيشرويھای برق آسای آن در عراق و سوريه را فراھم کرده و 

د ھا ميليون حجم بزرگی از سالح را بدون شليک حتی يک گلوله از ارتش دست ساز عراق به دست آنھا می رساند و ص

 چاه نفتی در سلطه آنان ٧ پول نقد را در اختيار آنان قرار می دھد و البته يادش نمی رود که  نفت ارزان حاصل از دالر

اتی که نشان می دھند قالده اين نيرو، تحرکات و عملکردھايش و يواقع. در خاک سوريه را نيز در بازارھای سياه بخرد

  .رياليستی ست آن در دست قدرتھای امپکنترول

ھيچ تحليلی حتی اگر با راديکالترين کلمات و بدترين دشنامھا به آدمکشان داعش و تروريستھای اسالمی مزين شده باشد 

در صورتی که وابستگی آشکار اين دار و دسته مزدور به امپرياليسم را الپوشانی نمايد قادر نيست کالمی از حقيقت را 

  . کندءداعش نقشی ايفا" سرطان"رزه برای برانداختن به توده ھا بيان کرده و در مبا

اما در حالی که نشان دادن وابستگی اقتصادی و سياسی و نظامی داعش به امپرياليسم و يا سگان زنجيری آن در منطقه 

دام اين که دار ودسته داعش مشغول پيشبرد ک. ال مھم پاسخ دادؤوظيفه يک نيروی انقالبی است، در اينجا بايد به يک س

 ست؟ چه اوضاع مشخص اقتصادی سياسی باعث ظھور برق آسای اين ئیسياست و منافع طبقاتی و پاسخ به چه نياز ھا

  جريان شده است؟

در ادبيات طيف نيروھای سازشکار و متزلزل و ھمچنين طيف رنگارنگ نيروھای پرو امپرياليست نظير احزاب 

 امپرياليستی عنوان می شود که گويا ھم و غم داعش برقراری به تأسی از تبليغات" کمونيست کارگری"منتسب به 

در حالی .  سال پيش در دوران محمد و الطائالتی از اين زمره می باشد١۴٠٠و يا بازگرداندن جامعه به " اسالم واقعی"

وت می تواند يک ايدئولوژی و لفافه است که در شرايط متفا" اسالم"که يک نيروی مسلح به آگاھی انقالبی می فھمد که 

اما آيا مناديان اين گونه تحليلھا .  سياسی آن طبقه قرار گيرد- توسط طبقه مشخص در خدمت توجيه منافع اقتصادی

 که خود و عملکردھای جنايت کارانه اش را با اسالم و از آن محدودتر يک ئیکوچکترين سخنی از ماھيت طبقاتی نيرو

 خير چرا که چنين تحليلی اگر بخواھد بر واقعيت منطبق باشد، نمی تواند جز شاخه اسالم تزئين می کند ارائه داده اند؟

چھره سياه طبقه بورژوازی بحران زده و انحصارات جنگی امپرياليستی متشکل از بزرگترين گروه ھای مالی و 

  .  دولتھای وابسته را در پشت عبا و ريش داعش نشان دھد

 جز کشتار مردم، اعدام و سربريدن، تجاوز و به  که ظاھراً ئیتمند، نيروعروج داعش و تبديل آن به يک پارامتر قدر

 که حتی اخبار حضورش در يک منطقه بحران و نا امنی می آفريند، ئیبردگی کشيدن زنان و کودکان ھدفی ندارد، نيرو

 به عنوان ريکاام  توجيه گر ضرورت حضور نظامی امپرياليسم امريکاغاتی يبه طور روزافزونی از سوی دستگاه تبل

  . فرشته نجات توده ھاست

اين واقعيات و نقشی که داعش در اين بحران با حمايت امپرياليسم بر عھده گرفته نشان می دھد داعش نه يک نيروی 

  .ستامريکامستقل بلکه زائده ماشين جنگی 

مبر، به  سپت١١ فاجعه که ھمچون مقطعات مھلک آن ياز سوی ديگر در جريان بحران کنونی نقش آفرينی داعش وجنا

 با تروريسم منجر شده، فرصت ديگری جھت از سر گيری دور جديدی از جنگھای خانمان امريکااعالم جنگ بی پايان 

جنگ با داعش که .  قرار داده استامريکابرانداز و کشتار و بمباران و ويران ساختن حيات و ھستی توده ھا در اختيار 

 می گويند يک امريکائی خود مقامات  فراھم نموده ھمانطور کهامريکای را برای زمينه و توجيه چنين عرض اندام
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در واقع به معنی برنامه طوالنی مدت است که دامنه آن تنھا به عراق ختم نمی گردد و امروز که سوريه را در برگرفته، 

 می رياليستی روسيه در اين منطقهه و منافع دولت امپي عليه دولت سورامريکاايجاد يک جبھه جديد از طرف امپرياليسم 

  . باشد

واقعيت اين است که در شرايط تداوم بحران اقتصادی مزمن گريبانگير نظام امپرياليستی از يک سو و غيبت وجود 

طور طبيعی تضادھای غارتگرانه فی مابين ه  اقتصادی از سوی ديگر، بئیشواھد معتبر مبنی بر آغاز رشد و شکوفا

ی رشد ھر چه بيشتری يافته و بر بستر اين تضاد گرايش به جنگ و ميليتاريسم ھر چه بيشتر به جلو قدرتھای امپرياليست

نگاھی به وضع اقتصاد جھانی و شرايط رکود مزمن در اقتصاد قدرتھای اعظم سرمايه داری . صحنه رانده شده است

 ميالدی تاکنون، اين بخش نظامی و ٩٠ ۀنشان می دھد که از مقطع آغاز موج بحرانھای متناوب اقتصادی از اواخر دھ

در واقع .  ميليتاريسم ھستند که ھمچنان رونق يافته و به سود آوری مشغول بوده اندۀخدمات و رشته ھای وابسته به توسع

وجود آوردن جنگ و نياز به مصارف نظامی ه تداوم رونق بخشھای نظامی که تنھا با تشديد سياستھای جنگ طلبانه و ب

ه ر می باشد در اين سالھا در نقش کاتاليزوری برای تحرک دادن به ساير بخشھای راکد اقتصادی در جھان و بامکان پذي

عروج داعش .  تسليحات نظامی عمل کرده اندۀ به مثابه بزرگترين توليد کننده، صادر کننده و مصرف کنندامريکاويژه 

 و بار توليد و فروش سالح از سوی انحصارات نظامی  ديگری برای رونق دادن به کارۀ بازار گرسن،و بحران کنونی

ل و ئيه خليج فارس و اسراي و شرکا نه تنھا در اين منطقه بلکه تا شعاع ھزاران کيلومتری آن در کشورھای حاشامريکا

  . ايجاد کرده است... 

 در جنگی ست که امريکام به اين ترتيب اوضاع کنونی و تشديد بحران در عراق و سوريه بيانگر آرايش جديد امپرياليس

در شرايط تداوم بحران اقتصادی گريبانگير نظام سرمايه داری در سطح جھان عليه کارگران و خلقھای تحت ستم و 

ساير قدرتھای متنازع امپرياليستی برای تشديد استثمار و غارت آنان و ھمچنين گسترش سلطه از طريق تصرف 

اکنون انحصارات تسليحاتی و نظامی . ر از دست رقبای ديگر بر پا شده استسرزمين و منابع و بازار ھای ھر چه بيشت

 ھستند که که تنور آنھا از سوزاندن خون و پوست و گوشت توده ھای تحت ستم گرم می ئیبزرگترين برندگان جنگھا

  . شود

ت امپرياليسم و دار و  تشديد جنايامسلماً .  ھم ھستندئیاما بحرانھا ھميشه به جز نابودی و ويرانی حاوی فرصت ھا

دسته ھايش در جريان بحران اخير به ناگزير نه فقط باعث تشديد ھر چه بيشتر تضاد بين خلقھای منطقه خاورميانه با 

امپرياليستھا خواھد شد بلکه تضادھای خاص خود را در جبھه خود امپرياليست ھا ھم ايجاد کرده و برای مبارزات 

اين زمينه . داعش گرفته تا نيروھای امپرياليستی ديگر زمينه به وجود می آوردمستقل مردم عليه دشمنانشان از 

بستری برای کار و تالش مبارزاتی انقالبيون و کمونيستھای واقعی است که نطفه ھای بلند کردن پرچم يک جنگ 

  .            مردمی عليه امپرياليسم و تمام نيروھای مرتجع و وابسته را در خود دارد

*****    

  :زيرنويس

از سياستھا و تبليغات جناح ھای اولترا راست " کمونيسم کارگری"ن ابراستی که دنباله روی حيرت انگيز مدافع: ١ 

سف أو مسلمان ستيزی آنھا، گاھی آنھا را در موقعيت ھای بسيار رسوا و ت" اسالم سياسی"امپرياليستی در مورد 

ست، " اسالم واقعی"نماينده " داعش" نظر نويسنده مبنی بر اين که طور مثال ھمين اظھاره ب. برانگزی قرار می دھد

بيشترين قربانيان داعش " که داعش را به زعم خودش و با اين استدالل که امريکاس جمھور ئيوی را در مقايسه با ر

  .مسلمان نمی داند، در موضع عقب مانده تری قرار می دھد" مسلمانان ھستند

  


