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   پنتاگون–بازنويسی بيانيه مأموريتی وزارت دفاع امريکا 
   داعش–و ظھور دولت اسالمی عراق و شام 

 

کسانی که به .   ھای مختلف صحبت از جنايات وحشيانی به نام داعش ھست رسانه ھای کشورۀاين روز ھا در ھم

راحتی اعدام ھای دسته جمعی صحرائی می کنند، زنان را به بردگی می گيرند ، بيرحمانه سر می برند و سر ھای بريده 

ور داعش ، شاھد ھستيم ھم چنين به دنبال ظھ.    قربانيان خود را به وحشيانه ترين وجھی به نمايش عموم می گذارندۀشد

 نو ظھور داده و اين نيرو را به عنوان دشمن ۀکه ھمه رسانه ھای امپرياليستی در تالش اند تا ھويت ويژه ای به اين پديد

برای درک چرائی شکل گيری و رشد داعش و ماھيت آن و دست ھائی که .  اصلی بشريت به افکار عمومی معرفی کنند

  . است کمی به عقب برگرديمپشت سر آن می باشند ، الزم

 ۀ جلوگيری از اشاعۀ به بھانامريکا ، امپرياليسم ١٩۴٧در سال " جنگ سرد"بعد از پايان جنگ دوم جھانی و آغاز 

ر خرج ارتش عريض و طويل خود می کرد و تا فروپاشی ال، ھر ساله ميليارد ھا د" سرخ"و دفع خطر " کمونيسم"

و ده ھا جنگ ديگر و با ...  ، ويتنام ، الئوس و کامبوجکوريا با تجاوز به خاک  ،١٩٩١اتحاد جماھير شوروی در سال 

ريختن ھزار ھا تُن بمب بر سر مردم آن مناطق ، کارخانه ھای اسلحه سازی و صنايع وابسته به آن کمپانی ھا را برای 

که تا آن زمان از طرف اما با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی .  سال ھای سال غرق در سود ھای کالن می نمود

 ، امريکاتبليغ می شد و زمانی که با ارزيابی جديد امپرياليسم " کمونيستی"امپرياليست ھا به عنوان سمبل يک کشور 

" دشمن شماره يک" آن ھا پيوست ، شھرک پنتاگون به ۀروسيه نه به عنوان دشمن بلکه به عنوان يک رقيب به جرگ

 ، بيش از ٢٠١٣ خود را که تنھا در سال گذشته ، يعنی در سال ۀسمی و علنی ساالنديگری نياز داشت تا بودجه ھای ر

ئی ھا در امريکابه خصوص که .  اين دشمن جديد بنيادگرائی اسالمی بود.  توجيه کند،ر بوده استال ميليارد د٧١۶

اھدين اسالمی و دسته ھای  ھشتاد ، يعنی قبل از سقوط شوروی با مسلح کردن مجۀ ھفتاد ميالدی و آغاز دھۀاواخر دھ

  . گوناگون اسالم گرايان در پاکستان و افغانستان ، آن ھا را برای مبارزه با شوروی پرورش داده و مسلح کرده بودند

برای اين که نام اين دشمن جديد در افکار عمومی جا بيفتد و توجيه جنگ ھا و لشکر کشی ھای بعدی برای امپرياليسم 

 نياز بود که در طی آن دو آسمانخراش ٢٠٠١مبر  يازدھم سپتۀدد ، به رويداد بزرگی چون حادث امکان پذير گرامريکا

 امکان امريکاو چھار ساختمان ھم جوار آن ھا ، ھم زمان از بين رفتند و به اين بھانه به دولت " مرکز تجارت جھانی"

به دنبال .  ا در صدر اھداف پنتاگون قرار دھدو مبارزه با بنيادگرائی اسالمی ر" تروريسم جھانی"داده شد تا جنگ با 

مبر معرفی کرده و در تاريخ  يازدھم سپتۀحادث" ولؤمس" ، اُسامه بن الدن را امريکااين رويداد دولت بوش و امپرياليسم 
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تان  دستگيری او به افغانسۀبر ھمان سال ، يعنی بعد از گذشت کمتر از يک ماه از وقوع آن حادثه ، به بھانوھفتم اکت

  طالبان، ضمن حضور نظامی مستقيم در اين کشور به تدريج دولت ۀلشکر کشی کرد و با سرنگونی دولت دست نشاند

ژيک خود در افغانستان و منطقه ، ھم چنين شرايط را يحامد کرزی را شکل داد تا ضمن پيشبرد سياست ھای سترات

 معادن مواد فلزی کمياب از قبيل لی تيوم ، نيوبيوم ، برای غارت ھر چه بيشتر منابع زيرزمينی افغانستان که شامل

، ُکبالت ، آھن ، طال ، مس و سنگ ھای با ) که در ساختن قطعات کامپيوتر از آن فلزات استفاده می شود(موليب دنوم 

 رالمنابعی که ارزش آن ھا تا بيش از يک تريليون د.  ارزشی مثل زمرد، ياقوت و فيروزه می باشد، فراھم سازد

روشن است که سلطه بر افغانستان شرايط را برای استفاده از منابع زغال سنگ ، گاز طبيعی و نفت .  ارزيابی شده اند

  .سرشار آن ناحيه نيز تسھيل می کند

 امريکااگر چه لشکر کشی به افغانستان منجر به دستگيری اُسامه بن الدن نشد اما بر آتش بحرانی دميد که امپرياليسم 

برد سياست ھای خود که حاال تحت عنوان جنگ بی پايان با تروريسم و بنيادگرائی اسالمی آن ھا را تعريف برای پيش

 به رھبری بوش، اين بار به امريکايک سال و نيم بعد از حمله به افغانستان ، امپرياليسم .  می کرد ، به آن نياز داشت

، ولی در واقع برای پيشبرد " ق با القاعده و اُسامه بن الدنارتباط دولت عرا"و " سالح ھای کشتار جمعی" وجود ۀبھان

 در قرن بيست و يکم و تحکيم سروری اين کشور بر جھان و به حاشيه راندن رقبائی مثل روسيه ، امريکاسياست 

رچ سال لمان و ھم چنين دستيابی به سھم ھر چه بيشتر از منابع نفتی و گازی عراق برای خود ، در نوزدھم ماافرانسه و 

 به عراق حمله کرد و رژيم ديکتاتوری صدام را در يک جنگ بيست و يک روزه از ميان برداشت و چندی بعد ٢٠٠٣

 سه ماه پس از -جرج بوش در اول ماه مه ھمان سال ، يعنی فقط دو . ھم ، دولت دست نشانده ای را بر سر کار آورد

رفت و در زير يک بنر بزرگ که بر روی آن " براھام لينکلنيو اس اس آ" ناو ھواپيمابر ۀشروع جنگ ، بر روی عرش

. ، اعالم کرد که بخش اعظم جنگ در عراق به پايان خود نزديک شده است" يت به اتمام رسيدمأمور"نوشته شده بود 

ل ئی در عراق نادرستی اش در مقابامريکاادعائی که خيلی زود با درخواست پنتاگون مبنی بر افزايش شمار سربازان 

 ، يعنی چھار سال بعد ، پنتاگون خواھان اعزام سی ھزار سرباز تازه ٢٠٠٧تنھا در سال .  چشم ھمگان قرار گرفت

ل شھر ھای ديگر عراق ھم چون فلوجه ، رمادی و حديثه در ناحيه انبار را به دست ونفس ديگر شد تا بتواند کنتر

 شود که اگر چه جنگ در افغانستان و در عراق ، ھر کدام به با رجوع به اين واقعيات ، اين حقيقت آشکار می.  بياورد

شکلی با دستاويز مبارزه با تروريسم و بنيادگرائی اسالمی توجيه شده اند ، اما در عمل باعث تقويت و گسترش آن پديده 

  .ھا گشته اند

ی از شروع اشغال عراق توسط البته آمار دقيقی از کّل تعداد کشته شدگان مردم افغانستان و عراق در دست نيست ، ول

 ، يعنی برای مدت نُه سال ، در تخمين محافظه کارانه ای که ٢٠١٢ تا خروج آن در سال ٢٠٠٣ در سال امريکاارتش 

چه بسا تعداد واقعی حتی .   تا ھفتصد ھزار نفر اعالم شده است- زده شده است، آمار کشته شدگان در عراق بين ششصد 

 رامزفيلد – گروه ِچينی ۀزن و مرد و کودک باشد که جان خود را در برنامه ھای جنگ طلبانبيشتر از يک ميليون نفر 

اين رقم در .  نفر بوده است۴۴٩٣ئی که در جنگ عراق کشته شده اند تا به حال امريکاآمار سربازان .  از دست دادند

ده در جنگ ھای افغانستان و عراق را اگر چه پنتاگون تعداد دقيق سربازان زخمی ش.   نفر می باشد٢٣۵٠افغانستان 

 اين تعداد را بيش از پنجاه و دو ھزار نفر اعالم کرده امريکامخفی نگاه می دارد، ولی سايت اينترنتی وزارت دفاع 

  .    است

در شھر فلوجه کشته شده و اجساد " بلک واتر" ، وقتی که چھار سرباز قراردادی کمپانی ٢٠٠۴ در سی و يکم مارچ 

 دستور قتل عام مردم امريکا آن ھا به دار آويخته شدند ، بوش در انتقام از اين کار ، به تفنگداران دريائی ۀشدسوخته 

گلوله ھای اورانيوم تُھی شده ای .  يميائی فسفر سفيد را دادک آن ھا با مواد ۀفلوجه و سوزاندن پوست و گوشت زنده زند
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ردند برای چندين نسل ، سرطان زا بوده و باعث ناھنجاری ھای که ساختمان ھای شھر فلوجه را با خاک يکسان ک

  . باروری و زايمانی و ناقص به دنيا آمدن نوزادان در ميان مردم فلوجه و ساير شھر ھای عراق شده است

با طرفداران القاعده و باقی مانده ھای طالبان در " مبارزه"اما در جنگ بی پايان با تروريسم جھانی و به اصطالح 

عراقی که بيشتر آن ھا از بعثی ھای باقی مانده از ارتش " شورشيان"با به اصطالح " جنگ"فغانستان از يک طرف و ا

 ، يک امريکا ُسنی مذھب ھستند ، از طرف ديگر ، برای پنتاگون و ماشين ارتشی  صدام حسين و عمدتاً ۀشکست خورد

وريسم بنيادگرائی اسالمی را در صدر اھداف خود قرار چرا که آن ھا ادعای جنگ با تر.  ايجاد کرد" ماھوی"معضل 

 نمی توانستند با تانک ھای برادلی و آبرامز و موشک ھای تاماھاوک ، ساخت کارخانه ھای مک دانلد دادند ولی عمالً 

داگالس ، ِری تيان و جنرال دايناميکس که برای جنگ ھای متعارف ساخته می شوند ، به جنگ با به اصطالح 

.  ھای غير نظامی بمب سازی که در ميان جمعيت شھر ھا و ساکنين آن کشور ھا زندگی می کنند ، بروند" تتروريس"

البته در اين راستا ، نقش دُرون ھا يا ھواپيما ھای بی سرنشين در کشتار مردم بی گناھی که در ھمسايگی فرد به 

اما به زعم پنتاگونی ھا ، برای .   ، باال گرفتخصوصی زندگی می کردند ، با بمب ھائی که با ليزر ھدايت می شوند

ھای ناشناس و به دنبال آن ھا در به در ، در پستو ھا و زيرزمين ھای خانه ھای ِگلی دھکده ھا و " تروريست"نابودی 

 که بر مبنای جنگ با توپ و تانک و امريکا افغانستان و عراق گشتن ، با نقش و ساختار ارتش ۀروستا ھای دور افتاد

ھواپيما ھای بمب افکن برای جنگ ھای متداول و متعارف با دشمنی که مجھز به وسائلی مشابه تجھيزات خودشان می 

  . باشد ، ساخته و پرداخته شده است ، ھمخوانی ندارد

ه دارای  نظامی با طالبان کۀبا لشکر کشی امپرياليست ھا به افغانستان ، جنگی که تا ھنوز ھم ادامه دارد ، آن ھا با مقابل

ارتش به اصطالح ۀ رو نبوده و نيستند و ھم چنين سقوط سريع بيست و يک روزه ارتش منسجمی بوده باشد ، روب

صدام حسين ھم اگر به کنار گذاشته شود ، رشد تاکتيک ھای مبارزاتی پارتيزانی  منسجم عراق با گارد رياست جمھوری

تری برای تعريف   مناسبۀکه به خاطر عدم واژ(ستان و عراق در افغان" تروريست ھا"و " شورشيان"اين به اصطالح 

که شامل بمب ھای ) ياد می شود" تروريست"و يا " شورشی"ماھيت واقعی آن ھا ، در اين نوشته از آن ھا به ھمان اسم 

ياری از دست ساز کنار جاده ای ، کارگذاری و انفجار بمب در اتوموبيل ھا ، بمب گذاری ھای انتحاری می باشند ، بس

و بيان تعريف جديدی از " ضد شورشی" در جنگ ھای امريکاايده لوگ ھای پنتاگون را به بررسی مجدد نقش ارتش 

    . ماھيت و عملکرد اين ماشين عظيم نظامی وادار کرد

اب ست که تا به حال سه کتامريکا ارتش ۀ يک سرھنگ بازنشست- يکی از نظريه پردازان پنتاگون ، به نام جان ناِگل 

درس ھای ضد شورشی از مااليا و : ياد بگيريم با چاقو سوپ بخوريم"کتاب اول او به نام .  نوشته و چاپ کرده است

 ۀغير متداول ارتش انگلستان در مبارزه و سرکوب وحشيان"  ضد شورشی"، درس گيری از شيوه ھای ) ١" (ويتنام

و ھم چنين تجربيات حاصله ) ١٩۶٠ – ١٩۴۶( به نام مااليا  آن زمان بريتانياۀ در مستعمرازييچريک ھای کمونيست مال

وی فارغ التحصيل .  ، می باشد) ١٩٧۵ – ١٩۵٩( با ويت کنگ ھای کمونيست در ويتنام شمالی امريکااز جنگ ارتش 

 و دانشگاه آکسفورد انگلستان است که بعد از ھشت سال مطالعه و تحقيق و کسب امريکا نظامی وست پوينت ۀمدرس

يک سال بعد از چاپ آن .  ، کتاب مذکور را چاپ کرده بود" شورشيان"يا " پارتيزان ھا" در مورد جنگ با تخصص

شرکت کرد و برای " وفاِن صحراط" با عراق به نام عمليات امريکا ، وی در جنگ اول ١٩٩١کتاب ، يعنی در سال 

 فرمانده يک گردان تانک در شھر خالديه که  به عنوان٢٠٠۴ تا ٢٠٠٣از سال " آزادی عراق"بار دوم ھم در عمليات 

در ناحيه انبار واقع شده است با ُسنی ھا يا با دشمنانی که به قول "  مثلث ُسنی"بين فلوجه و رمادی ، در جائی که به نام 

ستند وی و ھم نظران او در پنتاگون معتقد ھ.   ھويدا نبود ، جنگيدامريکااو حتی صورت آن ھا برای ما سربازان ارتش 

وی در .   را تھديد می کند جنگ نامتعارف با تروريست ھا و شورشيان استامريکا ارتش ۀکه بزرگترين عاملی که آيند
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 توسط پل ولفوويتز که در آن زمان با سمت معاونت وزير دفاع ، در پنتاگون به سر می برد ، به پنتاگون فرا ٢٠٠۴سال 

يت مأمورنرال ديويد پترائوس جن يکی از ايده لوگ ھای پنتاگون از طرف در آن جا ، جان ناِگل به عنوا.  خوانده شد

زانی گذشته نه  خود در مورد جنگ ھای ضد پارتيه از تخصص آکادميکگرفت تا با ھمکاری فرد ديگری ، با استفاد

نی عراقی ، سُ " شورشيان" جنگی شخصی خود با ۀو تجرب) ئی ھا در ويتنامامريکا ھا در مااليا و انگليس(چندان دور 

 ۀاو قسمت ھای منّزه شد.   را بازنويسی کند" ضد شورشی "ۀ در رابطه با مبارزامريکا ارتش ۀنقش و وظيف" دکترين"

 به ٢٠٠٧، در سال " ئیسپاه تفنگداران دريا/راھنمای ميدان نبرد ضد شورشی ارتش" ارتش را در کتابی به نام ۀکتابچ

رای پنتاگون ، بعد از بازنشستگی او از ارتش ، در کتاب سوم او تحت عنوان ُکنه نوشته ھای او ب)   ٢.(چاپ رساند

به چاپ رسيده است که انعطاف در عملکرد ) ٣" (خاطراتی از جنگ مدرن، در تئوری و عمل: جنگ ھای چاقوئی"

با " رشیضد شو "ۀ به عنوان بزرگترين ارتش جھان با قابليت جنگی کالسيک و توانمندی آن در مبارزامريکاارتش 

  .   بمب ساز را توضيح می دھدیتروريست ھا

که در ميان جمعيت شھر ھا " شورشيانی"جنايتکاران برنامه ريز پنتاگون معتقد ھستند که برای شکست و نابودی خيل 

افراد " ھويدا نيست ، اول بايد به آن ھا ھويت نظامی داد تا بتوان امريکا آن ھا برای ارتش ۀزندگی می کنند و چھر

چه نياز البته ، اگر .   را از غير نظاميان تشخيص داده ، تا با آن ھا به مبارزه برخاست و آن ھا را نابود کرد" دشمن

بعدی ، " دشمن شماره يک"باشد ولی تا ايجاد " بی پايان"امپرياليست ھا اين ھست که مدت اين مبارزه با تروريست ھا 

به زعم نظريه پردازان خون ريز !   به طول بکشددست و پنجه نرم کردن با آن ھا حداقل برای چندين و چند سال عمالً 

ھم - از-ب ساز و دار و دسته ھای بی نام و نشان تروريستی موجود و پراکندهوزارت دفاع ، بايد برای عناصر منفرد بم

 آن تروريست ھا رھبری يک نفر را قبول کرده و در زير پرچم او ۀآن ھا ، آن چنان ظرف و َمحِملی ايجاد شود که ھم

ظھور داعش به عنوان يک .  پيدا کنند" دشمن واحد" آن ھا ھويت مختص به خود را به عنوان يک ۀگرد ھم بيايند تا ھم

گروه بنيادگرای اسالمی و پيوستن ساير نيروھای اسالمی ديگر به آن ، چه به صورت فردی و چه به صورت گروھی و 

  .  يا ھمان سوريه را از اين منظر می توان توضيح داد" شام" سريع لشکر دولت اسالمی در قلمرو عراق و رشد نسبتاً 

اليسم به روشنی می توان ديد که ھمواره جنگ افروزی از طريق مناقشات مرزی ، قومی  امپريۀبا نگاھی به تاريخ سلط

 بوده است که گروه ھای مرتجع دو امريکا امپرياليست ھا به سرکردگی امپرياليسم ۀو مذھبی از راه و رسم ھای خبيثان

اين امر حتی در مورد مردم يک . دديگر انداخته و از قِبَل اين معرکه سود ھای سرشاری برده ان کشور را به جان يک

. سرزمينی که ممکن است دارای زبان يا آداب و رسوم متفاوتی باشند و از مذاھب مختلفی پيروی کنند نيز صادق ھست

 ۀئی به کشور ھای ديگر در سال گذشته ، ھمواره وجود و ادامامريکار اسلحه ال ميليون د٧۵٩ فروش بيش از ۀالزم

 از بودجه ھای کشور ھای درگير که خود به نوبه از استثمار دالروده است تا ميليارد ھا جنگ يا خطر وقوع جنگ ب

.  کارگران و زحمتکشان و يا از غارت منابع طبيعی و زيرزمينی آن کشور ھا حاصل شده ، به يغما برده شود

 ديگر ، باعث نفاق و جنگ ۀامپرياليست ھا با انواع حيله ھا ، با دامن زدن و اھانت به مقدسات يک فرقه عليه فرق

ه افروزی بين آن ھا شده تا بتوانند به راحتی سالح ھای مرگبار خود را به دو طرف منازعه و ميان ھمسايگان آن ھا ب

  .فروش برسانند

 انبار که ۀئی از عراق ، وقتی مردم شھر ُحويجه در ناحيامريکا ، يعنی يک سال بعد از خروج سربازان ٢٠١٣در سال 

 اصلی ۀُسنی مذھب ھستند ، با الھام از تظاھرات در ميدان تحرير در قاھره ، پايتخت مصر ، با چادر زدن در جاد عمدتاً 

شھر ُحويجه ، مسير حرکت کاميون ھائی که محصوالت وارداتی را به شھر بغداد می بردند ، مسدود کردند تا بدين 

 ، ارتش و ٢٠١٣ اپريلشان داده باشند ، در بيست و سوم  نوری مالکی نۀوسيله نارضايتی خود را به دولت دست نشاند

ليس راه و زخمی شدن چند تن ديگر از آن ھا که در آن حادثه، اسلحه ھای و کشته شدن يک پۀليس عراق ، به بھانوپ
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ن را به رگبار گلوله بستند و چندين صد نفر را بيرحمانه به ھالکت اخود را ھم از دست داده بودند ، تجمع معترض

 مردم شھر ُحويجه پايان بخشيدند ، اما برای سه ۀبعد از آن ھم با به آتش کشيدن چادر ھا ، به تجمع چھار ماھ.  رساندند

قتل عام مردم شھر ُحويجه .   صورت گرفت" شورشيان"روز  متوالی درگيری ھای مسلحانه ای بين نيروھای ارتشی و 

 ۀليس عراق ، نفرت و انزجار مردم آن نواحی از دولت دست نشاندو تظاھر کنندگان توسط ارتش و پۀو کشتار بيرحمان

  .  و ارتش دست ساز امپرياليسم اشغالگر در عراق را چندين برابر کردامريکا

ئی امريکا عليه مردم عراق ، زمانی که ھنوز امريکارغم اشغال عراق و ھزاران جنايت بزرگ و کوچک ارتش  علی

 اشغالگری شان را در اين کشور نابود کنند ، چندين خيزش مردمی در کشور ھای عربی ھا نتوانسته بودند مقاومت عليه

 و متالشی کردن رژيم ابعد از يورش مستقيم نظامی امپرياليست ھا به ليبي.  که به بھار عربی معروف شدند اوج گرفتند

ت به ھمين ھدف، بار ديگر برای سرنگونی ديکتاتور سوريه و در خدم.  ديکتاتوری قذافی نوبت به سوريه رسيد

در ھمين راستا بود که دار و دسته ھای اسالم گرای .  فرستاده شدۀبنيادگرائی اسالمی به خدمت گرفته شده و به صحن

تا به کمک آن ھا شعار . تجھيز و به سوريه اعزام شدند... تروريست از طريق عربستان ، قطر و امارات عربی و

  .اين فرصتی بود برای رشد روز افزون داعش. رددمتحقق گ" بشار اسد بايد برود"

 کمک ھای نظامی به نيروھای به اصطالح معتدل ارتش آزاد سوريه ، افراد داعش را که ۀپنتاگون تحت پوشش ارائ

 و ساير کشور ھای عربی ھستند ، با کمک املغمه ای از جنايت کار ترين و خطرناک ترين افراد سوريه ، عراق ، ليبي

تان سعودی ، کويت و شيوخ امارات عربی ، در اردوگاه ھائی در قطر ، اردن و ترکيه ، آموزش ھای مالی عربس

بعد ھا وقتی به دستور فرماندھان ارتش عراق ، سربازان عراقی در موصل با تسليم شدن در مقابل .  نظامی می داد

 اختيار داعشی ھا قرار دادند ، ديگر به ئی خود را درامريکاداعش ، تمام وسائل نظامی و اسلحه ھای سبک و سنگين 

جای حمله ھای شبانه و قرار داشتن دشمن در تاريکی ، يک حکومتی اسالمی ، با ارتشی در خور آن با تانک و کاميون 

 مشخصی ايجاد می شود که پرچم و ھويت مشخص ی سبک و سنگين در سرزمين و قلمروھای نظامی ، با اسلحه ھا

 طور دسته جمعی تيرباران می ل اگر سربازان عراقی بعد از تسليم شدن به داعشی ھا ، بهحا.  خاص خود را دارد

اگر جمعيت شھر ھای مختلفی در سوريه و عراق که پيرو مذاھبی به غير از اسالم وھابی !  ، پنتاگون را چه باکشوند

 می آيند ، تجاوز شده و آن ھا را به ل داعش دروھستند ، يا کشته يا بی خانمان شده و به زنان شھر ھائی که در کنتر

عنوان کنيز به فروش می رسانند و داعشيان ، کودکان را ھم چون گرگان ھاری که در ميان گله گوسفندان افتاده باشند ، 

  !  از بين می برند ، پنتاگون را چه باک

می کردند که در آن ويديو ھا با لم ھای ويديوئی در اينترنت پخش ز خود فمدت ھا قبل ، در جنگ سوريه ، داعشی ھا ا

ی و يا خوردن قلب آن ھا در جلو دوربين ، وحشيگری جنون آميز خود را برای ايجاد ئبريدن سر سربازان اسير سوريه 

  .دادند ترس و وحشت در ميان مردم نشان می

ی ئ" القاعده"، " صدام حسينارتش بعثی " از باقی ماندگان افرادی که به گروه داعشيان پيوسته اند ، در عراق ، عمدتاً 

 سرکوب شده و ھم به دست رژيمی که توسط امريکاھای سابق و ُسنی ھائی ھستند که از زمان اشغال عراق ، ھم توسط 

 از ُسنی افراد اين گروه تروريستی در سوريه ھم عمدتاً .  به قدرت رسيده است، مورد تعرض قرار گرفته اندامريکا

 شان توسط حافظ اسد و بعد ھا به دستور پسرش ۀيا خود سرکوب شده اند و يا افراد خانوادھائی ھستند که ساليان سال 

  ھم اراذل و اوباش و انگل ھای جامعه به عنوان بنياد گرايان اسالمی که قبالً ادر ليبي.  بشار اسد ، سر به نيست شده اند

سلح شده بودند ، به خيل داعشی ھای جنايت  برای سقوط حکومت ديکتاتوری قذافی تمرين داده شده و مامريکاتوسط 

) ١٩٧٩ (١٣۵٧ياد دارند که در سال ه آن ھا ب.  مردم ما با کيفيت اين نوع اراذل و اوباش آشنا ھستند.  کار پيوسته اند

 خمينی در کنفرانس گوادلوپ و با قبول سه شرط اصلی حفظ ارتش و ۀبعد از توافق امپرياليست ھا بين خود و دار و دست
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خمينی به قدرت برسند و از ھمين ۀ فروش نفت و سرکوب کمونيست ھا و آزاديخواھان ، اجازه دادند که دار و دستۀداما

  .نوع اراذل و اوباش و لومپن ھای جامعه بودند که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را بنيان گذاری کردند

ودکانی که از مذاھب ديگر ھستند ، دست به آن چنان داعشی ھای سوريه و عراق با بريدن سر دشمنان خود ، با کشتن ک

اعمال وحشی ترين جنايات ھولناک ھمان .  جنايات بی شماری زده اند که در تاريخ جديد بشريت کم سابقه بوده است

آن ھا با ايجاد رعب و وحشت ، .  چيزی بود که پنتاگون در واقع روی آن برای به وجود آمدن داعش حساب کرده است

لم جنايات م جوار کرده اند ، بلکه با ضبط ف کشور ھای ھۀھا مردم شھر ھای مختلف در سوريه و عراق را آوارنه تن

ئی در ديد ھمگان امريکاقسی القلبی که مرتکب می شوند و در اينترنت به نمايش می گذارند ، سعی می کنند تا سربازان 

اين .  به سر ببرند" ناجی زمانه"تظار ورود آن ھا به مثابه ديده شوند و ھمگان در چشم ان" فرشتگان نجات"به عنوان 

 امريکاارتش " بھبود روابط عمومی"درست ھمان چيزی است که نظريه پردازان پنتاگون به دنبال ايجاد آن تحت عنوان 

  .با مردم محلی ھستند

 ۀد که مبارزه با داعش يک مبارز بر اين امر متفق القول شده انامريکا سخنگويان امپرياليسم ۀتعجب آور نيست که ھم

طوالنی مدت خواھد بود و جنگ پنتاگون با داعش نمی تواند فقط از طريق بمباران ھای ھوائی موفقيت آميز باشد بلکه 

چرا که ازدياد پرواز ھواپيما ھای بمب افکن بی سرنشين ، نمی !  نياز ھست" شر"به پياده کردن سرباز با مقابله با اين 

ی پنتاگون برای خريد آخرين و مدرن ترين دالرھائی جوابگوی ريخت و پاش ھای چندين صد ميليارد تواند به تن

 وزير سابق دفاع معتقد -  لئون پانه تا -به ھمين دليل ھم از حزب دموکرات .   باشدامريکاتجھيزات نظامی برای ارتش 

 ، نيجريه ، سومالی ا کشورھای ديگر مانند ليبياست که جنگ با داعش ، دامنه ای سی ساله خواھد داشت و می تواند به

 معتقد است که برای از بين بردن ساختار داعش و نه – وزير سابق امور خارجه –ھنری کيسينجر .  و يمن کشيده شود

از حزب جمھوری خواھان ، سناتور .   نياز ھستامريکاپخش کردن افراد آن به مناطق مختلف ، به سربازان ارتش 

در سنا خواھد شد ، کميته ای که چند " نيروھای مسلح" با نفوذ ۀ جان مک کين که به زودی رئيس کميت–ونا ايالت آريز

کند ، خواھان فرستادن سربازان چکمه  ن میيي وزارت دفاع و نيروھای نظامی را تعۀ ساالنۀ بودجدالرصد ميليارد 

ين سناتور مجری برنامه ھای پنتاگون را می بدون شک ا.  داعش می باشد" شکست"ئی به منطقه برای امريکاپوش 

دفتر سناتور مک کين بار ھا مجبور شده است .  توان از جمله دست ھای نامرئی دانست که پشت سر داعش قرار دارند

که در مورد عکس ھائی که از او در اينترنت پخش شده اند که در سفر ھای متعدد او به منطقه و در نشست و برخاست 

با نيرو ھای ضد بشار اسد به منظور مسلح کردن آن ھا گرفته ، توضيح بدھد که فالن کسی که در عکس ھائی که وی 

  !ديده می شود و يکی از کسانی است که در کنار مک کين ايستاده اند ، به داعش نپيوسته و از رھبران داعشی نيست 

 ، طبق برنامه از پيش امريکانظران امپرياليسم لئون پانه تا ھا ، ھنری کيسينجر ھا ، جان مک کين ھا و ديگر صاحب 

با .   با داعشی ھا آماده می کنندامريکاريخته شده پنتاگون ، افکار عمومی را برای يک جنگ طوالنی مدت بين ارتش 

 وجود اين ھمه کشتار و جنايات داعشی ھا از مردم بی گناه ، پنتاگون اجازه می دھد تا داعشيان آدم خوار ، سر فرصت ،

چنگ و دندان خونين خود را بيشتر در قلب سوريه و عراق فرو بکنند و با سر بريدن ھا ، با به رگبار گلوله بستن 

ناگھانی مردم بی گناھی که در خيابان ھا و اتوموبيل ھا در حال حرکت ھستند ، با اعدام ھای دسته جمعی بيابانی ، با 

 از باالی کوه ھای سنگی به پائين ، آن چنان محيط ترس و وحشتی پرتاب کردن اسيرانی که دستشان از پشت بسته شده

ئی به سرزمين آن ھا وارد می شوند ، به آن ھا نه به عنوان سربازان اشغالگر امريکاايجاد بکنند که وقتی سربازان 

الئل شکل گيری و به واقع اين واقعيات د.  خارجی بلکه به عنوان ناجيان دلسوز و فرشتگان نجات دھنده نگاه کرده بشود

رشد داعش را روشن می سازد و نه تبليغات دروغين ماشين تبليغاتی امپرياليست ھا که به ھر وسيله ای متوسل می 

  . شوند تا نقش خود را در رشد و گسترش بنيادگرائی اسالمی و داعش الپوشانی نمايند
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 پيش بينی ۀ محاسبات پنتاگون با مقاومت و مبارز  اما در پيشبرد برنامه ھا و مقاصد شوم امپرياليست ھا در منطقه ،

آن ھا اميدوار بودند که کوبانی ھم ھمچون موصل ، .  ھم ريخته شده نشده زنان و مردان مبارز و دلير در کوبانی ، ب

ولی مقاومت .  ل و جزء قلمرو داعشی ھا در بيايدو سقوط کرده تا در کنترتلعفر ، سامره ، سعديه و تکريت سريعاً 

ن ُکرد ، به خصوص زنان مسلح و شيردل ُکرد در دفاع از کوبانی ، باعث افشای نقش و ا مبارزۀيرانه و قھرماناندل

 گروه شصت و ۀ به عنوان سرکردامريکا کشور ھائی ھمچون ترکيه با داعشيان شد و دست امپرياليسم ۀرسوائی رابط

فرياد کوبانی ، کوبانی در سراسر جھان ، باعث .  موددو کشوری ائتالفی در به اصطالح مبارزه با داعشيان را رو ن

 خلق ھائی شد که به عينه ديدند که بدون چشم داشت به دست قدرت ھای امپرياليستی و تنھا با اتکاء به ۀدلگرمی ھم

ده حتی اگر کوبانی در آين.   نيروھای مردمی ، می توان با سياه ترين ارتجاع جنگيد و تسليم آن نشدۀ مسلحانۀمبارز

نزديک سقوط ھم بکند ، ھنوز توانسته است با مقاومت حماسه آفرين خود در مقابل نيروھای ددمنش داعشی ، پيام خود 

   .را به گوش جھانيان رسانده باشد و اين برای مردم کوبانی پيروزی محسوب می شود

  ٢٠١۴مبر بيست و يکم نو

  

  :زيرنويس ھا

) 1  (Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and 

Vietnam 

و جنگل ھای ) حلبی(مااليا دارای معادن غنی فلز قلع   .ر نام داديي تغازيي مالۀمااليا کشوری است که بعد ھا به شبه جزير

ک ھای  چريۀارتش انگلستان در مبارزه و سرکوب وحشيان.   آن الستيک گرفته می شود ، بودۀدرختی که از شير

از شيوه ھای ) ١٩۶٠ – ١٩۴۶( آن زمان خود به نام مااليا ۀدر مستعمر) ارتش آزاديبخش ملی مااليا (ازييکمونيست مال

  .  متضاد بود"  بين المللی ژنوۀتوافقنام"ی استفاده کرده بود که با "ضد شورشی"

The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual (2) 
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)3 (Knife Fights: A Memoir of Modern War in Theory and Practice      

 

  


