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  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٩

 ! راِه امپرياليستیۀداعش، نقش
  

پيش سنايور را پيشا. ، افزوده  شده استامريکا کشور و به سر کردگی امپرياليسم ۴٠بر تنش منطقه و با ائتالف بيش از 

ھای  اند تا شعله  را انتخاب نموده-وره  اين د-اصلی گران  اند و بازی ھا را تدارک ديده اند، صحنه را آماده و سالح نوشته

يکی پس از .  از جانب جانيان بشريت نيستئیھا نظر به پايانِی چنين جنگ. تر نمايند ھای ارتجاعی را گسترده جنگ

جات  باز توليِد عناصر، نيروھا و دسته. کند  خاورميانه سنگينی میۀ منطق ان و بر جوامع محرومۀديگری بر فضای خان

خوار و مزدور، به  المللی ھم تمام شدنی نيست و ھر از چند گاھی حاميان جيره مداران بين ارتجاعی از جانب قدرت

گويم که چنين اگر ن. نمايند  ايفای نقش میتی،ھای امپرياليس سياستۀ برند دار و پيش عنوان ميدان شان به دستور اربابان

ۀ ورکه ھر يک از آنان، در دتوان گفت  جات ارتجاعی، تاريخ مصرفی داشته، بلکه و به جرأت می جريانات و دسته

  .اند  متفاوت داران جھانی در منطقه و در جوامع گير منفعت سرمايه ھا و پی معينی، صحنه گردان اصلی سياست

دار نقض دمکراسی و زير پا گذاشتن  عنوان پرچم عنوان دشمن اصلی مردم، و به اند و به لم نمودهبار داعش را ع اين

اند تا   انسانی به صف نموده گان جوامع بار داعش را در مقابل سازند نمايند؛ اين ھا به دنيا معرفی می ی انسانئ حقوق پايه

ترين شک و  ھاست و کم سليحاتی آن، از جانب امپرياليستمالی و تۀ ھای شوم خود را پی گيرند؛ داعشی که تغذي نقشه

اند که القاعده و  گويند و بارھا و بارھا اعالم نموده شان می ھای خودی. ھا نيست باالئیۀ ترديدی، از تعلق وی، به طبق

 و اھداف  يشپُر واضح است که تاريخ پيدا. اند  خاصی علم شده منظور منفعت و منافع  ماھاست و بهۀدرپرو داعش، دست

ه آخری، بل از دارد و طبعاً، داعش ن ن- نداشته و - گی  خاورميانه تازۀ جات مسلح و ارتجاعی در منطق دست، دسته اين

. باشد  در منطقه می-ھا  ھای کنونی امپيرياليست ھم از نقشه راه  و آن-ھای امپرياليستی   سياستۀوردگر اين  جمله بازی

ھای ارتجاعی و مخرب، فروکش شود؛ قرار نيست تا مردم منطقه، روی آرامش و  جنگۀ چرا که قرار نيست شعل

. ھای محروم باشد داران، آينده از آن توده زعم سرمايهه  خود لمس نمايند؛ قرار نيست تا  بۀآسايش را در زندگی روزمر

ھا و   سياستدھند تا چرخش ترين شکل ممکنه مورد تعرض و يورش قرار می کش را به فجيع کارگر و زحمت

  . ايستدبخواه باز ن اخالل نگردد و از مسير دلالمللی، دچار  داران بين ھای سرمايه خواھی زياده

گذارد که در چنين  ھای ارتجاعی، بر اين حقايق آشکار صحه می در حقيقت نگاه به تصاوير مخابره شده از ميادين جنگ

ھا،  اين جنگ. آيند  می- آمده و - ھا به حساب  ن بازندگان واقعی آنعنوا  نيستند و به- نبوده و -، مردم ذينفع ئیھا جنگ

تر  ع طبيعی و ايجاد رعب و وحشت گستردهبتر منا ھای رقيب، بر سر ھژمونی و بر سر چپاول ھر چه بيش جنگِ جناح

نده، فجيع و دھ چنان تکان  کوتاه مدت آن نيست و آندر پاياناندازی  ھا و ُکشت و ُکشتاری که چشم جنگ. مردم است

شان به  جانيان بشريت و حاميان رنگارنگ. ھا بر آمد توان از در توضيح آن می نمیوھو مف هدردناک است که با ھيچ کلم
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چپاول، ستم، . گيرند خود می  بشری را به سازندگان جوامعۀ نمايند و قياف دروغ خود را منادی و ناجی مردم معرفی می

را  شان یئ  وظايف اوليه و پايهۀھای ارتجاعی از زمر اندازی جنگ چنين راه مردم و ھمۀ استثمار و تخريب خانه و کاشان

سازند نه آنانی  آينده متعلق به کسانی است که می"که  دھد و کار و بارشان و خالف اراجيف اوباما مبنی بر اين تشکيل می

   سرشار از منابع اند تا اموال عمومی جوامع هش آمدقطاران ليل که اوباما و ديگر ھمبه اين د. نيست" کنند که خراب می

جھت خود را در  کشان را به جيب زنند؛ بنابر اين و بی ھای کارگران و زحمت اند تا تتمه  را غارت نمايند؛ آمده طبيعی

را اند و امروزه، داعش  ميدان آمده ديروز با بازی و با برگ القاعده به. دھند مقام و منصب ناجيان بشريت قرار می

رفت پيشۀ عنوان يک نيروی باز دارند آری، داعش را به. اند شان به صف نموده ھای ناتمام عنوان صحنه گردان سياست به

گان به  مرتجعين و وابستئینھا" تالشی"و " مبارزه"نمايند و نيروی بس عظيمی را در جھت  انسانی به دنيا معرفی می

، بر روند و بر ئیسو شدن با چنين فضا جا نيست که ھمموضوع به ناب ر يککيد بأه و تيدر حاش. دھند سرمايه سازمان می

أخير و در حقيقت به ھای اعتراضی خالص اثر منفی خواھد گذاشت و امر انقالب را، به ت  جنبشۀمسير رو به بالند

ر آن و ييمنظور تغ سو و تالش به تشخيص چنين موردی از يک.  و دست چندمی مبدل خواھد ساختئی موضوع حايشه

ديگر، از  گيری عملی، به سمت مبتکران و مولدان چنين وضعيتی از سوی سو دادن جھت اصلی مبارزه و نشانه و سمت

  .ھاست ضرورت

که خالف بلندگوھای امپرياليستی، داعش، در دنيای سراسر رشد و تکنولوژی سرمايه، و در دنيای  واقعيت اين است

ھمه لشکرکشی و تبليغات؛ نياز به  نيروئی غير قابل کنترل نيست؛ نياز به اينھای مدرن و کشف کننده،  حاکميت سالح

ھا مبارزه با  سالۀ باشد؛ نياز به آن نيست تا نقش  نمی- نبوده و -ھمه بسيج انسانی و سرازير نمودن تسليحات به منطقه  اين

تر نمود؛ نياز به آن نيست تا  يزهساز را در دستور کار خود قرار داد و فضای منطقه را ميليتار اين نيروی دست

 ديگری از سرمايه را، از ۀعناصر سرمايه را در منطقه به صف نمود تا تفال" کارآمدترين"ھا و  ترين سالح رفته پيش

المللی و گردانندگان اصلی جنگ، نه  مداران بين به بيانی ديگر، ھدِف قدرت. ھای سياسی منطقه دفع و خارج نمود بازی

ھای  سالحۀ اندازی ھواپيماھای جنگی و استفاد چنين راه تر نيروی سرمايه و ھم عش، بل گسيل ھر چه بيشمبارزه با دا

 مبارزه با تروريست و داعش است؛ ھدف تثبيت مجدد ۀھم به بھان مدرن امپرياليستی و قرادادھای کالن تسليحاتی و آن

و ھا ست که ، نقشه  ست و بر بستر چنين اھداف و سياستیامريکاخاورميانه از جانب امپرياليسم ۀ ھژمونی دنيا و منطق

  .دھند ھای گوناگون را در مقابل خود قرار می راه

، فاقد مديريت و ئیھا ، پرسش آن است که آيا چنين اوضاع و آشوبئیھا به ھر حال و فارغ از ماھيت چنين جنگ

ر ساخت و سياسِت جنگی يائين، روندکنونی را متغھای ميليونی طبقات پ رغم مخالفت توان علی ست و آيا می گری ھدايت

توان مسير و شکل  چنين به مبتکران و گردانندگان اصلی آن تحميل نمود؟ آيا می  زير ستم و ھم ديگری را، به جوامع

  المللی را بر گرداند و جامعه را به سمت جنگی انقالبی و ثمربخش ھدايت نمود؟      داران بين  سرمايه بخواه دل

ۀ نخست، به انجام کارھای مھم و اساسی، و به توضيح و تشريح ھمه جانبۀ ھای فوق در درج اً پاسخ به پرسشطبع

ھا و   ، و در ثانی در اقدام عملی انقالبيون و کمونيست-  کوبانی -ھا و ماھيت طرفين درگير در جنگ کنونی  سياست

شان بر  ھای  و ديگر دار و دسته امريکاويژه امپرياليسم ه المللی و ب داران بين داشت و کمک از سرمايه ھم بدون چشم آن

ھم در   و آن-عمل گذاشت و با مرزبندی عملی و قاطع ۀ ورطه گردد تا سياست مستقل خود را ب به آن بر می. گردد می

ھای  انازمانتخاب چنين رفتار و کرداری از جانب نيروھا و س. داعش زد" مخالفين"ۀ ، دست رد به سين- صفی جداگانه 

گام، صف  ھای امپرياليستی در منطقه را ُکند، و در ادامه و گام به رفت و روند کنونی سياستمردمی و کمونيستی، پيش

ھای  مند و به صف جنگ ھای روشن و ھدف مند را، به صف جنگ روشن و ھدفۀ ھای ارتجاعی و بدون برنام جنگ

توان گفت که از زمان  ور، ولی و به جرأت میدھای  وئيم در دھهگاگر ن. قالبيون مبدل خواھد ساختانقالبيون با ضد ان
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  ھا و مردمی عليه کمونيستۀ يافت گی و تعرض سازمانتر شاھد بر انگيخت کمفروپاشی کامل بلوک شرق، دنيای انسانی، 

ھای  ين اولويتچن  و ھم-ھا دليل   و بنابه ده- ھای مبارزاتی  ھاست که شاخصه دھه. ضد انقالب حاکم و مسلح بوده است

ر يافته يي تغ- المللی  داران بين سرمايهۀ کاران ھای فريب  و به دليل اتخاذ سياست-  خاورميانه ۀويژه منطقه مردم دنيا و ب

ھاست که  مدت. شود سوی ديگری ھدايت می و شان، به سمت رغم تمايل باطنی است و مسير اعتراضات مردمی علی

را بر دوش ميلياردھا انسان محروم سرشکن  شان است و بار بحران ناعالجداران صد چندان شده  تقالی سرمايه

 و اروپائی، در چند سال اخير، بر امريکائیھا بانک  گی دهورشکستايم که چگونه  ھا شاھد بوده  آن به تبع. نمايند می

گری   و باعث وحشیچنين بر فضای زندگانی ميلياردھا انساِن محروم اثر گذاشته فضای اقتصاد دنيای کنونی و ھم

 اقصا نقاط ۀديد ھای ستم تر کارگران و توده سو، و اعتراضات و نارضايتی ھر چه بيش المللی از يک داران بين سرمايه

اعتراضات و اعتصاباتی که دمار از روزگار جانيان بشريت در آورده و باعث . ديگر گرديده است جھان، از سوی

چنين با علم نمودن جريانات ارتجاعی و  ھای تازه و ھم ھا و تاکتيک خاذ سياستھا، با ات گرديده است تا امپرياليست

مخالفتی در آن نيست که اوضاع جھان بسيار وخيم و در .  مردم تحميل نمايندرچنان ب خود را ھمۀ وابسته، مناسبات گنديد

ر شدن مردم و به مصاف طلبيدن ھا ھر لحظه در انتظار سرازي خيابان. ھم ريخته، پُر آشوب و به تار موئی بند است

ی، رغم چنين اوضاِع و در ھم ريختگي یبحران بر تار و پود سرمايه ريشه دوانده است و عل. ست داری  سرمايهۀطبق

توأم با ھجوم " کشی رياضت"آيند؛ با انتخاب سياست  ميدان می المللی با نقشه و با مديريت روشنی به مداران بين قدرت

بخشند و عناصر، نيروھا و  ناحق خود تداوم میه سوز و مخرب، بر حيات ب ھای خانمان اندازی جنگ افسار گيسخته و راه

سياست و منفعتی که . کنند شان به صف می ژيکيمنفعت ستراتۀ جات مسلح و ارتجاعی جديدی را در چھارچوب دسته

 زير سلطه و   بعضاً جوامعئی روبنار صوری وييگران تازه، و منوط به تغ ھا، منوط به بازی رفت آن  و پيشئیاجرا

  . ديکتاتورھاستئیجا جابه

ھا داعش، در خدمت به انجام چنين راه  گی المسلمين و النصر و غيره و به تاز هللا، اخوان بنابر اين، طالبان، القاعده، حزب

داشته ديگر ن يک با  ھویھای مسلح، تفاوت ما ت و گروهجا دست دسته ای، اين ترين شک و شبھه ست و بدون کم ای و نقشه

. اند خاورميانهۀ المللی در دنيا و در منطق مداران بين ھای قدرت ھا و خواسته گير ھمان سياست و يکی پس از ديگری، پی

يک از آنان مدافع   و ھيچ خواھان يک از آنان در صف آزادی اند و ھيچ ھا از يک تبار و از يک قماش اينۀ در حقيقت ھم

ترسيم جھان . ھا انسان دردمند نيستند ھای بديھی ميليون خواستهۀ چنين تأمين کنند ازندگی و آبادانی و ھم سۀو تضمين کنند

در يک . اند آنان مستحق نابودی و دفنۀ آنان نيست و ھمۀ ھا، بر عھد چنين محترم شمردن حقوق انسان سراسر آزاد و ھم

ويژه  به  و -رغم تسليح مردمی و زنان و جوانان علیمتأسفانه بايد اذعان نمود که صفوف جنگ کنونی، کالم و 

ۀ ھم با برنام  و آن-  داعش را  عليهۀ  با درايت و با ھوشياری تمام، جبھدباي ، پِر ابھام و ناروشن است و می- ھا  کوبانی

بدون . يل نمودکاران و گردانندگان اصلی آن در منطقه تبد  تمامی جنايت تر و عليه ای وسيع ، به جبھه-سنجيده و دقيق 

 -ھای اعتراضی  دھی جنبش گوئی و در سازمان خروج از چنين وضعيتی در پاسخترين ترديدی، چرخش اوضاع و  کم

 کمونيستی در تقابل - ھای اعتراضی  که جنبش تا زمانی. ھاست ھم در بستر جنگی انقالبی توسط کمونيست مردمی، و آن

خاورميانه، ۀ ويژه مردم منطقه شوند، اوضاِع مردِم دنيا و ببه صف نا ھ ھای گوناگون امپرياليست ھا و راه با نقشه

  .تر خواھد شد تر و وخيم دردناک

  ٢٠١۴بر و اکت
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