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  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٠
  

  »عمو سام «ۀداعش، نيروی زمينی چند منظور
  

ولين پرواز جنگی داعش ا«: داد بر گزارشو اکت١٧ی روز ئ ناتوی رسانه ۀخبرگزاری رويترز، يک از اعضای برجست

  .» تصرفی انجام دادۀخود را با جنگند

» گروھک تروريستی«تصور کنند که يک  ، اين خبر، يک خبر ساده نيست و فقط ساده انگاران می توانند چنينطبيعتاً 

اشغال نمايد و نفت را می تواند به تسليحات سنگين مسلح شده، کشورھا  در مدت کوتاھی پس از تشکيل خود نه تنھا

 ئیکارشناسان جنگ و نيروی ھواکه چه . نموده و آنھا را به پرواز درآورد» تصرف«حتی ھواپيماھای جنگی  فروشد،ب

 کافی و تربيت و جنگنده برای پرواز و آموزش خلبان آن به وقت نسبتاً  بسيار خوب می دانند که مراحل آماده سازی يک

 کشور و ۵۶چرا ائتالف  نکته بشدت قابل توجه است کهدر ھمين رابطه، اين . متخصصان ماھر نياز دارد آموزش

 نيز نتوانست و يا نخواست ،»عليه داعش «امريکافاشيستی  سردمداری رژيمه نيمچه کشور مستعمره و نيمه مستعمره ب

  .جنگنده داعش را در جا ناکام بگذارد اولين پرواز

 ۀ بزرگ، توطئۀ ساتر يک توطئۀپرد داعش» نگندهپرواز ج« گانه در مقابل اولين ۵٧خبر فوق و عدم واکنش ائتالف 

   ثروتمند و از منظر ژئوپليتيک، بسيار مھمۀ عليه منطقامريکاامپراتوری  سرکردگیه تکميل برنامه ھای جنگی غرب ب

ی امر، نه برای مقابله با داعش، بلکه برا روشنی ثابت می کند که اين ائتالف در واقعيته خاورميانه را کنار می زند و ب

  ، دخالتھای نظامی ھر چه بيشتر و علنی تر آن و نوچه ھايشامريکاامپراتوری  » بزرگۀخاورميان«اجرای طرح 

 استعماری عليه جمھوری - امپرياليستی  نظامی مستقيم غرب در جنگۀويژه، مداخله در امور کشورھای منطقه، ب

  .استاين منطقه تشکيل گرديده   سياسی کنونیۀر نقشييمستقل سوريه و تغ

که پيشتر در دو نوشتار، تحت عناوين  رژيمھای امپرياليستی غرب با داعش را» پدر و پسری «ۀاين خبر، ھمچنين رابط

  که داعش بيان شده، ثابت می کند و سند ديگريست دال بر اين) ٢(»غريبی است زمانه«و ) ١(»ده سؤال و يک نتيجه«

تروريستی، بلکه، » گروھک«ی، نه يک ئ  ناتوی رسانهۀو مزورانخالف تبليغات ھدفمند ) دولت اسالمی عراق و شام(

 و يکی از امريکا امپراتوری -»ضد داعش« ائتالف ۀ سرگردۀمنظور يک ارتش تروريستی منظم و يک نيروی چند

  .بخشھای نيروی زمينی آن است خشن ترين

 ۀانداخته اند، قصد دارند در پس پرد هراه  خطر داعش جار و جنجال بۀ و متحدانش که از چند ماه پيش در بارامريکا

  اگر چنانچه آنھا اھدافی غير از اين را دنبال. را بمباران و نابود سازند با داعش، زيرساختھای سوريه» مبارزه«

ً ه  داعش ب-می کردند، اوالً  که از ميلياردھا انسان، حتی از مقامات  امريکااسوس ج رژيم - طور کلی پديد نمی آمد، ثانيا

محض روشن شدن موتور جنگنده ھای داعش، ه  آنھا را زير نظر دارد، بۀھم کشورھای متحد خود جاسوسی می کند و
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جنگنده ھای تصرفی در  فرض محال، داعشه که اگر ب خصوص اينه ب. آنھا را بمباران و نابود می ساخت در جا

  گانه، از جمله،۵٧ آنھا ھيچ نيازی به ائتالف ۀاست و از بين بردن ھم  تعداد آنھا بسيار محدوداختيار داشته باشد، يقيناً 

مواضع داعش ه  حمله ب- ثالثاً . اقيانوسھا نبود ائتالف با استراليا، کانادا يا نيوزالند، مستعمرات سنتی انگليس در آن سوی

دم «ترتيب،  بدين. سوريه و در ھمآھنگی با آن انجام بگيردبا اجازه و توافق دولت   می بايستیدر خاک سوريه، مطلقاً 

 - که اين ائتالف به سردمداری رژيم تروريستی داعش خيلی زود از زير ردای عمو سام بيرون زد و معلوم شد» خروس

ن افروزا  جنگۀ بزرگ جبھضد داعش و افراطگرائی اسالمی، بلکه، يک ائتالف نسبتاً  ، نه يک ائتالفامريکافاشيستی 

 تشکيل گرديده است و امريکا ۀزمينی چند منظور مثابه نيرویه بين المللی است که برای پشتيبانی و تقويت داعش، ب

المللی، بدون  در نظر دارند با زير پا نھادن موازين و قوانين بين» مبارزه با داعش« ۀرژيمھای مھاجم غربی پشت پرد

اصطالح امنيت سازمان ملل متحد، اھداف سلطه ه ب موانع شورایتوجه به منشور سازمان ملل متحد و با دور زدن 

  . خود را متحقق سازندۀجويان

و چشم فرو بستن بر ماھيت و اھداف  ھر گونه بحث و اظھار نظر با ھدف انکار اين واقعيت روشن، و ھمچنين، کوتاھی

 و متحدانش را در برافروختن آتش امريکادقيق تر، دست رژيم مھاجم  عبارته ، ب»جامعه جھانی«آن می تواند دست 

خاکی را به جھنم واقعی  ۀعالم سوز جديد و بسيار وحشتناک تر از جنگھای جھانی پيشين باز گذشته و کر يک جنگ

  . ساکنانش بدل سازدۀبرای ھم

نی افزون بحران ساختاری نظام ضد انسا  امپرياليسم جھانی در شرايط تشديد و تعميق دمۀرويکردھای جنگ افروزان

   مستمر رژيمھای فوق ارتجاعی غرب را در اولويت مطلقئیمبارزه عليه سلطه جو سرمايه داری در اقصا نقاط جھان،

 دولتھا، ملتھا و ۀفوری و تأخير ناپذير ھم ۀقرار داده و پيکار برای تأمين و تضمين صلح و امنيت جھانی را به وظيف

  .بدل نموده است تمامی نيروھای ترقيخواه جھان
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