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 Political سياسی

 
 شيری. م. ا

 ٢٠١۴ اکتوبر ١١

 ! غريبی استۀزمان
  !ناميده می شود و الل، ذکرهللا  در اين زمانه، کور، عين هللا

ھمه چيز بر جھان است و در آن   و سلطه کامل امپرياليسم  آخرين مرجله گنديدگی سرمايه داریۀاين زمانه، زمان

 آغازين زوال نظام ضد انسانی سرمايه داری است ۀ دور- احتضار امپرياليسمۀاين زمانه، زمان. وارونه است و واژگونه

. شته اندبدل گ» ارزش«ارزشھا، بی ارزش و ضد ارزشھا به . نام خودش ناميد نمی شوده و در اين نظام ھيچ پديده ای ب

يش به آرزو بدل گشته، بمباران و کشتار ازشتيھا و پليديھا، جای لطافت و زيبائی را گرفته، صلح و صفا، امنيت و آس

جای آنھا، جعل و دروغ، حقه بازی و فريبکاری ه جمعی انسانھا ميدانداری می کند؛ حقيقت و حقانيت سالخی شده، ب

ارتجاع جھانی، دمکراسی و حقوق » ھدف«نسل کشی مردم کشورھای قتل انسانھا، کشتار جمعی و . عرضه می شود

و » دمکراسی«نام ه تاريخی، انسان بۀ  اخير بيش از ھر دورۀکه در خالل دو و نيم دھ طوریه ب. بشر ناميده می شود

  :توجه کنيد) اگر واقعی باشند(فقط به بخشی از آمارھای اعالم شده . کشته شده است» بشردوستی«

 -  ھزار نفر، افغانستان٢٢٨ -، يوگسالوی)اروپای شرقی معلوم نيست( ھزار نفر؛ صد يک ميليون و دو-روی اتحاد شو

 ھزار نفر ٨٠٠، دو و نيم ميليون نفر کشته،٢٠٠٨مبر سال  تا ماه دس٢٠٠٣ سال چ از ماه مار- نيم ميليون نفر، عراق

 ١۵٠، » القاعده-انقالب ناتو «ۀمبارانھای غرب در دور در اثر ب-اليبي ،)رقم کشته ھای بعد از آن معلوم نيست(ناپديد 

در اين زمانه، بردگی و برده داری در تمام اشکال و ابعاد آن . خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل... ھزار نفر و

 و مدرنيزه شده و برده وار انديشيدن، نوانديشی خوانده می شود؛ ويرانه و خالی از سکنه ساختن کشورھا از راه جنگ

 منطبق  کامالً امريکا» سرزمينھای بی صاحب «ۀ خود اين آخری با پروژکشتار، توسعه و ترقی تعريف می شود و اتفاقاً 

  .است

 تھاجمات - صورت آشکار و مرئیه ی بئگسترده، در بخشھايک جنگ جھانی . امروز سراسر جھان درگير جنگ است

 -ويژه تبليغاتیه  اقتصادی، سياسی، فرھنگی و بھایبا روش -طور پنھان و نامرئیه مسلحانه و در بخشھای ديگر، ب

 آن دو ۀ و تجزي١٩٩٩ و سپس، به يوگسالوی در سال ٨٠ ۀ نھائی به اتحاد شوروی در اواخر دھۀروانی که از حمل

ام نه  جھان را به جھنم ساکنانش بدل سازد، بۀاين جنگ جھانی نيز در حالی که می رود تا خان. کشور آغاز گرديده است

  . ناميده نمی شود، جنگ جھانی چھارم»سرد«جنگ جھانی سوم، با احتساب جنگ کثيف  -خودش

، به حباب روی آب نيز  در آننظام سرمايه در گرداب بحران فراگير ساختاری خود گرفتار آمده و از ھول فرورفتن

نجات و بقای آن می پندارند و قصد در چنين حالتی، سران نظام، جنگ جھانی را تنھا راه ممکن برای . زدانداچنگ می 

  .نابود سازند» نظام«دارند بدين سياق تمامی ارزشھا و دستاوردھای تمدن بشری را ھمراه 
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 و متحدان ريز و امريکا ]امپرياليزم[ اخير، در اثر جنگھای استعماری امپراتوریۀدر اين زمانه، در خالل دو و نيم دھ

يران گرديده، چندين ده ميليون نفر انسان، کشته و مجروح شده يا از ميھن کلی وه درشت آن، چندين کشور تاريخی ب

 اخير را ۀ تمامی مھاجران دو دھت می توان گفت که تقريباً أجره بدن ترتيب، ب. آباء و اجدای خود فراری گشته اند

، »جنگ با تروريسم«: ی تشکيل می دھد که امپراتوری آنگلوساکسونی در آنھا در حال جنگ استئفراريان از کشورھا

، ايان و مھاجران از کشورھای افغانستان، پاکستان، عراق، سوريه، اوکراين، ليبيرفرا. »بشردوستانه«جنگھای 

 ]ميزان[ مھر١٨(ھمين امروز . سومالی، ساحل عاج، نيجريه، مالی و ساير کشورھای جنگ زده از اين قبيل ھستند

، بيش از ا اخير در طرابلس، پايتخت ليبيۀر جنگ و درگيری سه ھفت، سازمان ملل متحد گزارش داد که در اث)١٣٩٣

  ... ھزار نفر آواره شده است١٠٠

ھائيتی نيروھای نظامی خود را به اين کشور ١٣٨٩ سال ۀ زلزلۀ در حادثامريکا ]امپرياليزم[امپراتوریھمانطور که 

 گذشته اعالم کرد که چھار ھزار نظامی خود ۀمفلوک اعزام کرد، بارک اوباما، سخنگوی امپراتوری نيز در ھمين ھفت

شايد کمتر کسی از ياد برده باشد، که فيدل . فريقا گسيل می داردارا برای مبارزه با ويروس ابوال به کشورھای غربی 

 ھائيتی اعالم کرد، که ما گروھھای امداد و نجات، ۀ، بعد از زلزلامريکاعکس ه کاسترو، رھبر کوبای انقالبی درست ب

با اين وصف، آيا درست نام نھادن اين واقعيت . يمھای پزشکی برای کمک به زلزله زدگان ھائيتی اعزام می کنيمو ت

جای تيم پزشکی، نيروی نظامی اعزام می کند؟ چرا اين ه  برای مبارزه با ويروس ابوال، بامريکامشکل است که چرا 

  فريقا نمی نامند؟ا در امريکاتقويت حضور نظامی  - نام خودشه کشنده را ب» برای مبارزه با ويروس«لشکرکشی 

اما واقعيتھا . فرياد می زند)  اسالمی عراق و شامخالفت(» گروھک تروريستی داعش«از چند ماه پيش جھان از خطر 

زيرا، يک گروھک . داعش يک ارتش منظم است» گروھک«. نشان می دھد که داعش يک گروھک تروريستی نيست

خوب سازمانيافته و ورزيده، حداکثر می تواند به مقدار محدودی مواد منجره و سالحھای کمری تروريستی ھر چند ھم 

آما .  ايذائی انجام داده، انسانھا را از کمينگاه خود ترور نمايد-و تفنگھای نفری مجھز باشد و چند عمليات انفجاری

غال می کند؛ داعش به اروپا نفت می داعش به پيشرفته ترين تسليحات سنگين مسلح است؛ داعش سرزمينھا را اش

علت فعاليت ھای مخفی و خرابکارانه، ھرگز نمی تواند به تسليحات ه که ھيچ گروھک تروريستی ب حال آن... فروشد؛

سبک و سنگين، به تانک و توپ و زره پوش، به تسليحات ضدھوائی و يا تسليحات کشتار جمعی مجھز شده، ارتش 

 طرفه اين...  تاريخی را زمينگير ساخته، سرزمينھای آن را اشغال نمايد، نفت بفروشدمجرب و آموزش ديده يک کشور

  ...داعش، يک ارتشی تروريستی است که با نام خود تعريف نمی شود. که خريدار ھم داشته باشد

 ۀجامع«، سخنگويان »خطر جھانی داعش«بی سبب نيست که ھمزمان با شروع جنجال تبليغاتی غرب پيرامون 

جنگ  «ۀ و دولتھای دنباله رو آن، بار ديگر بر طبل عوامفريبانامريکاسخن صريحتر، مقامات امپراتوری ه ، ب»نیجھا

  . برای مقابله با داعش شدند» ائتالف جھانی«کوبيده و خواستار تشکيل » عليه تروريسم

 ۀآمده، تشکيل اين گل ردھم  در پاريس گ٢٠١۴مبر  سپت١۵در تاريخ » بارزان ضد داعشم«در ھمين راستا، گروھی از 

 آنھا استراليا؛ نيوزلند؛ ۀ کشور و نيمچه کشور مستعمره و نيمه مستعمره از جمل۵۶ائتالف را اعالم نمودند که تاکنون 

 ۀ قطر؛ تايوان؛ عربستان سعودی؛ ترکيه؛ امارات متحد  جنوبی؛وريایکانادا؛ بحرين؛ کويت؛ لوکزامبورگ؛ اردن؛ ک

لبانی؛ کرواسی؛ استونی؛ گرجستان؛ کوزوو؛ لتونی؛ ليتوانی؛ مقدونيه؛ ا، )ات سنتی غربمجموعه مستعمر(عربی 

آمادگی خود را برای   )١()مجموعه مستعمرات جديد غرب(مولداوی؛ مونتنگرو؛ لھستان؛ رومانی؛ اسلوانی؛ اوکراين 

ما بر آنيم ! ، نامی غيرواقعی»ائتالف جھانی عليه داعش«.  اعالم کرده استامريکاسردمداری ه عضويت در ائتالف ب

  .نام واقعی اين ائتالف را پيدا کنيم
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و ماشين تبليغاتی جھنمی آن در خصوص خطر داعش، تجارب » امپراتوری جھانی«گذشته از تمام مدعيات مقامات 

ويژه، ه  امپرياليسم جھانی از يوگسالوی تا سوريه، ب اخيرۀبيش از دو نيم دھ» ضد تروريستی و بشردوستانه«جنگھای 

 مدعيات راجع به جنگھای ضد تروريستی، ۀ مبارزه با تروريسم ثابت می کند که ھمۀجنگ عليه افعانستان تحت بھان

دمکراسی بخشی و بشردوستی، چيزی جز خاک پاشيدن در چشم توده ھای ميليونی، فريب افکار عمومی و در مجموع، 

ئی کردن جھان، و يا تعبير درست، جھانی سازی امريکا امپراتوری آنگلوساکسونی برای ۀتوطئه و دسيسچيزی جز 

 اينھا، گوشمالی ۀئی، دستيابی و سلطه بر منابع مواد خام جھان و ايجاد سرزمينھای بی صاحب و مقدم بر ھمامريکا

  . و با نام خودش تعريف نمی شوداين واقعيت نيز ناديده گرفته می شود. نيست» نافرمان«دادن کشورھای 

فراموش نکرده ايم، که بارک اوباما، سخنگوی امپراتوری فاشيستی .  برجسته اين مدعاستۀجنگ عليه سوريه نمون 

 استعماری عليه جمھوری عربی سوريه، با تمسک به انواع لطايف الحيل،  - از ابتدای گيراندن آتش جنگ نيابتیامريکا

عنوان خط قرمز امپراتوری، ھمواره سعی داشت ه ب» ی عليه مخالفانئيمياکربرد تسليحات کا«از جمله، با اعالم 

، ا نظامی قرار داده، آن را به سرنوشت شوم و فاجعه بار افغانستان، عراق، ليبيۀ اين کشور را مورد حملمستقيماً 

  .سومالی و ساير کشورھای اشغال و ويران شده دچار سازد

ی ئيمياک آن، چندين بار از سالح ۀدست نشاند» متحدان« و امريکاه تروريستھای تحت امر در اجرای اين ھدف بود ک

ی فاش شد، ئرسوا صھيونيستی با - ئیامريکاه ھر بار اسرار اين توطئه  با وجود اينک. عليه مردم سوريه استفاده کردند

از  که امريکامتعاقب آن، . يميائی کردکالح سناچار خود را خلع به  غرب، باالخره سوريه ۀاما برای مقابله با اين توطئ

 مرگ يد طوالئی داشته و دارد و در عين حال، بعد از تشکيل ۀی و جوخئ در کار تشکيل باندھای مافيایتاريخلحاظ 

 ھفتاد قرن گذشته ميالدی به اين سو، تروريسم را به سطح سياست ۀگروھھای تروريستی القاعده و طالبان در اواخر دھ

 ارتقاء داد و ھمچنان بر اين سياست پای می فشارد، اما با احتياط از فشار افکار عمومی، ھمانطور که در رسمی خود

 خالف لشکرکشی و جنگ عليه افغانستان و عراق، ترجيح داد از ارتش چند مليتی و فرامليتی مزدور استفاده اجنگ ليبي

 جنگ عليه ۀعليه مردم، دولت و کشور سوريه نيز تجربنموده، به پشتيبانی ھوائی بسنده کند، تصميم گرفت در جنگ 

  .کار بگيرده  را باليبي

طور اخص، ه طور کلی، در سوريه به  و پيروانش در خاورميانه بامريکابا اين اوصاف و با توجه به ھدف امپراتوری 

  .ارائه داد و نام واقعی آن را مشخص کرد» گروه داعش«توان تعريف روشن از  حاال می

گروه «، يک ائتالف ضد داعش است و نه »ائتالف ضد داعش«ترتيب، بار ديگر الزم به تکرار است که نه بدين 

 و غيره که به انواع تانک و توپ و زره پوش مدرن مسلح ھستند، ةو ساير گروھای جھادی مانند جبھةالنصر» داعش

گروه داعش تروريستی و امثالھم نيز ائتالف ضد داعش برای حمله به سوريه تشکيل شده و . گروھکھای تروريستی

 دولتھای آنگلوساکسونی ھستند که در ۀخوبی آموزش ديده و خوب مسلح شده نيروی زمينی چند مليتی و فرامليتی ب

، ترکيه، قطر، عربستان سعودی، اردن و غيره از سالھا پيش برای امريکاپايگاه ھای آموزش تروريستی در خاک 

يميائی کليح شده و امروز پس از خلع سالح ه، با تجھيزات جنگی پيشرفته تجھيز و تسشرايط خاورميانه آموزش ديد

 دولتھای پيرو آن، نصف خاک عراق و سوريه را تصرف کرده و ۀ و ائتالف گلامريکاسوريه، با پشتيبانی ھوائی 

ی کند؛ آنھا را از ارتش تروريستی داعش در اراضی تحت اشغال خود، مردم را قتل عام م. ھمچنان پيشروی می کند

  ... سکنه خالی می سازد؛ نفت می فروشد

 آدمخوار ۀ، برای فريب و ارعاب توده ھای ميليونی، چھرامريکاسردمداری امپراتوری ه رژيمھای امپرياليستی ب

طور واقعی ترسيم نموده و ه ی بئنيروھای زمينی خود را، يعنی ارتش تروريستی داعش را با کمک ناتوی رسانه 

سخن ديگر، ه ب. ويژه، به سوريه قرار داده انده  آن را مستمسک حمالت ھوائی به عراق و سوريه، بۀ فوق العادخشونت
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در خاک عراق و سوريه، در ھم کوبيدن ) داعش(برای پشتيبانی ھوائی از نيروھای زمينی خود » مبارزان ضد داعش«

، سومالی و ات فالکتبار افغانستان، عراق، ليبيخصوص، سوريه و دچار ساختن آن به سرنوشه کامل اين کشورھا، ب

  .تصاحب ثروتھا و سلطه بر منابع طبيعی آن ائتالف کرده اند

اگر غير از اين می بود، يکسره کردن کار يک گروھک تروريستی، کار روزھا و ھفته ھا يا حداکثر، چند ماه يک 

دست ه  از اشغال و نابودی اين کشور بارتش مجرب، مانند ارتش جمھوری عربی سوريه و يا ارتش عراق قبل

 ۵۶مرکب از » ائتالف ضد داعش« است و ھيچ نيازی ھم به تشکيل ٢٠٠٣نيروھای اشغالگر آنگلوساکسونی در سال 

  . نبودامريکازعامت امپراتوری ه کشور و نيمچه کشور ب

 ساختگی مرزی ۀحمل «ۀدر پی توطئاين واقعيت نيز که به آن نام جعلی داده اند، يادآور جنگ جھانی دوم و شروع آن 

  .است که در ادامه به جنگ عليه اتحاد شوروی و اشغال بخشھای وسيعی از قلمرو آن فراروئيد» لمانا به پولنداز خاک 

 کوبانی آن، ۀ استعماری غرب عليه سوريه، جنگ کبير ميھنی و شھر محاصره شد- جنگ کنونی دولتھای فاشيستی

  . را در خاطره ھا زنده می کند لنينگرادۀ روز١۴١٨ ۀمحاصر

باشد که در اثر دفاع و مقاومت زنان و مردان کوبانی و حمايتھای پيگير ملتھا و خلقھای جھان از مدافعان شھر و ميھن 

  .خود، کوبانی سوريه، نبرد سرنوشت ساز استالينگراد را يک بار ديگر در تاريخ بشر ثبت نمايد

  ـــــــــــــ

   :امريکا ۀ، منتشره از سوی وزارت خارج»ائتالف عليه داعش«ای عضو رمه ــ فھرست نام کشورھ١

مجارستان؛  ؛جيملمان؛ يونان؛ بحرين؛ بلا؛ اردن؛ جاپاناستراليا؛ اتريش؛ امارات متحده عربی؛ : مستعمرات سنتی* 

لند؛ اه؛ انگلستان؛ مراکش؛ ھ؛ تايوان؛ ترکيه؛ فنالند؛ فرانسيدننمارک؛ مصر؛ عراق؛ کويت؛ ايرلند؛ ايتاليا؛ اسپانيا؛ سود

  جنوبی؛ کانادا؛ قبرس؛ وريای ال؛ قطر؛ کگ؛ عمان؛ عربستان سعودی؛ لبنان؛ لوکزامبورگ؛ پرتاروینيوزلند؛ ن

جمھوری چک؛ بلغارستان؛ استونی؛ کرواسی؛ گرجستان؛ کوزوو؛ ليتوانی؛ لتونی؛ مقدونيه؛ : مستعمرات جديد* 

  . اسلونی؛ اوکراين ومانی؛ صربستان؛ اسلواکی؛؛ رپولندلبانی؛ امولداوی؛ مونتنگرو؛ 

کويت؛ بحرين؛ اسلونی؛ استونی؛ کرواسی؛ گرجستان؛ کوزوو؛ ليتوانی؛ لتونی؛  لوکزامبورگ؛ قطر؛: نيمچه کشورھا

  .مقدونيه؛ مونتنگرو

    ١٣٩٣ ميزان -  مھر١٨

  


