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  داعش چه طبقه ای را نمايندگی می کند؟
 

ينده تر امپرياليست ھا ھر چه فزا ۀبيانگر استفاد ھائی از سوريه و عراق،  و اعالم خالفت اسالمی در بخش عروج داعش

بررسی .  از سالح بنياد گرائی اسالمی جھت پيشبرد سياست ھای خود در خاورميانه می باشدامريکاو به ويژه امپرياليسم 

 که اين نيروی ضد مردمی به پيش می برد با وضوح تمام ئیروند ھائی که به قدرت گيری داعش انجاميد و سياست ھا

 امپرياليستی در منطقه و جھان ۀاد گرائی اسالمی ھم چون گذشته وسيله ای جھت گسترش سلطنشان می دھند که چگونه بني

شده است، واقعيتی که تا کنون با استناد به اسناد و مدارک  گوناگون بار ھا از سوی چريکھای فدائی خلق به اثبات رسيده 

 .است

در تقابل با آن چه در مقابل چشم مردم در حال روی به دنبال عروج داعش ، رسانه ھای امپرياليستی ھم چون ھميشه و  

 نقش آشکار امپرياليست ھا در شکل گيری و ھدايت  دادن بوده و ھست کوشيدند با خاک پاشيدن به چشم توده ھا،

" اعتقادات اسالمی"و " باور ھا"ری داعش را به حساب توده ھا و يتروريست ھای اسالمی را به حاشيه رانده و قدرت گ

 بزرگی در مقابل جنبش انقالبی مردم ما و کل منطقه قرار گرفت تا ۀبا اين فريبکاری آشکار ، وظيف. منطقه بگذارندمردم 

با تحليل مشخص از شرايط و نشان دادن سير رويدادھا، دستان کثيف امپرياليسم را در دستکش سياه اسالمی به کارگران و 

بت به توطئه ھای قدرت ھای امپرياليستی عليه توده ھا، سدی در مقابل زحمتکشان نشان داده و با آگاه نمودن آن ھا نس

، جھت  نيرو ھای انقالبی و کمونيست ھا و آزاديخواھان رغم تالش ھای قابل تقديره ب .پيشرفت اين سياست ھا ايجاد نمايند

 تخالف با اين وظيفه ، پاسخ گوئی به اين وظيفه، ھم چون ھميشه شاھد کوشش سازشکارانی بوده و ھستيم که درست در

رسانه ھا و اتاق ھای فکر قدرت ھای امپرياليستی را در لباس چپ و پوشش مارکسيستی اشاعه می  ايده ھا و تحليل ھای

برای نمونه با اين که در اين فاصله صدھا مدرک و سند در رابطه با قدرت واقعی پشت سر داعش منتشر شده و ده . دھند

 به رسانه ھا راه يافته و حتی امريکاوزش و تسليح اين نيروی تروريستی با ھدايت مستقيم دولت ھا گزارش در رابطه با آم

 صحبت می شود؛ باز ھم شاھديم که امريکامردم کوچه و بازار ھم از تنيدگی عروج داعش با سياست ھای  در ميان

) ۶٧٩ ۀ کار شمارۀنشري" (ز بحران و بربريتانقالب کارگری، راه نجات ا" اقليت در مقاله –سازمان ھائی ھمانند فدائيان 

ھای  ا در پول و سالح قدرتتعرضات جديد ضدانقالبی ارتجاع اسالمی ر"است که " نگری سطحی"بسی   که می نويسند

 و يا حزب کمونيست ايران  .، قلمداد نمود" ی و امپرياليسم خالصه کرد و امثال داعش را عروسکی در دست آن ھائ منطقه

در قدرت ": مدعی می شود که )٦٨ ۀحقيقت شمار( "ی و منافع مردمئھای جنگ فرقهدستاِن پشِت شعله "ۀدر مقال) م-ل-م(

و طرح از پيش » توطئه«در عراق و رشد جھش  وار جريان  ھای بنيادگرائی اسالمی در منطقه، ھيچ » داعش«گيری 

وضعيت ": ردن نقش امپرياليسم در اين ماجرا می نويسد و جھت کمرنگ ک."تعيين  شده  ای نقش تعيين  کننده نداشته است
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ل اوضاع وتوان و قدرت سابق را برای کنتر ھيچ يک از دولت  ھای منطقه و قدرت  ھای جھانی دھد که فعلی نشان می

:  کندکيد میأ پرده بکشد تامريکا عامل ۀو در ادامه برای اين که بر واقعيت داعش به مثاب) کيد از نويسندهأت(." ندارند

ل فرآيندھا را از دست داده است و ھيچ اطمينانی به فرجام وتقريباً کنتر... اوضاع برای امريکا بسيار خطرناک است"

اما سرنوشت جمھوری . استيصاِل امپرياليسم امريکا حتا وی را به  سوی اتحاد با جمھوری اسالمی می  راند. ماجرا ندارد

    ".اسالمی ھم روشن نيست

 در علم کردن داعش و به امريکاکار رسوائی امپرياليسم  ی نادرست و غير واقعی در شرايطی بيان می شود کهاين ادعا ھا

ری داعش ي در شکل گامريکاسم ياليدی مبنی بر نقش امپريست که سند جديراه انداختن جنگ به آن جا رسيده که روزی ن

ری داعش شکل گرفته به ي قدرت گۀند که جنگی که به بھانن قدرت جھانی اعتراف نکنيا خود سردمداران ايمنتشر نشود و 

بايد در " : اعتراف می کند اجباراً امريکا ۀدر ھمين رابطه است که جان کری وزير خارج.  آنھاستۀنفع اقتصاد بحران زد

  )وکينگز در مرکز سابان انديشکده برجلسه ایدر سخنرانی در (". خاورميانه درگير باشيم و اين به نفع اقتصاد ماست

نيرو ھائی که به دليل ادعای طرفداری از سوسياليسم، علی االصول می بايست تحليل ھا و استدالالت رسانه ھای 

امپرياليستی را افشاء ساخته و با تکيه بر واقعيات نشان دھند که بر عکس تالش رسانه ھا و اتاق ھای فکر قدرت ھای 

م منطقه عامل اصلی عروج داعش نبوده بلکه منافع و مصالح قدرت ھای امپرياليستی، باور ھا و اعتقادات اسالمی مرد

 چنين ھيوالئی را شکل داده و به جان مردم انداخته تا با بحران سازی و امريکابزرگ و به خصوص امپرياليسم 

ياليسم، عليه  امپرۀبه جای افشای چھر سياست ھای خود را در منطقه پيش ببرند،"  مرج برنامه ريزی شده و ھرج " ايجاد

در شرايطی که خود  .  آن ھا را به سخره می گيرند واقعيت لشکر کشی کرده و کمونيست ھا و تحليل ھای عينی و واقعی

 شکل داده و بر کسی ھم پوشيده امريکائی را واداشته که اعتراف کنند که القاعده را دولت امريکاواقعيات، سياستمداران 

ساخته شده و ...  قطر و عربستان و ۀ با پول و اسلحامريکاالقاعده است که به خواست نيست که داعش خود انشعابی از 

 در اين   را پيش برده، باز ھم، چنين نيرو ھائی نقش امپرياليسم راامريکا چند سال به آشکاری خط  برای نمونه در سوريه

چه ای در يباز  يغات دروغين را نخورده ورويداد ھا الپوشانی کرده و به جای کمک به توده ھا جھت اين که فريب تبل

  . خاک به چشم مردم می پاشند عمالً ،دست امپرياليست ھا نشوند

ن آن بلکه با مسلمان بودن مردم اموجوديت داعش را نه با سياست ھای خالق روشن است زمانی که چنين تحليل ھائی 

تمام ابزارھای انقياد فکری و سرکوب مادی را حی و " :که منطقه توجيه می کنند؛ زمانی که عنوان می کنند رواج اسالم 

در " خرافات مذھبی" ،" ھای عميق و تاريخی ريشه"و  )۶٧٩ ۀ کار شمار فوق الذکر درۀمقال(" حاضر در خود نھفته دارد

 در واقعيت، آن چه که": خاورميانه عامل موجوديت داعش است، به طور منطقی به اين جا ھم می رسند که مدعی شوند

ی ئ وده تۀپاي بقاء و رشد دولت اسالمی داعش را تضمين کرده است و ھيچ دولتی تاکنون قادر به مھار آن نبوده است، يک

ھا  داری به نيازھای آن خورده است که نظام سرمايه ھای فقير، بيکار، ناآگاه، مأيوس، تحقيرشده و شکست متشکل از توده

) ھمان جا)(١ ("اند اصطالح پيکار در راه خدا و نجات اخروی شده عش برای بهپاسخ نداده و اکنون تبديل به سربازان دا

طور منطقی با اين پرسش مواجه می شوند که اگر عدم پاسخ گوئی نظام سرمايه داری ه اما چنين تحليل ھای ايده آليستی ب

 چگونه قرار است به   خود داعشبه سوی داعش کشانده شوند ، باعث آن شده که آن ھا" توده ھای فقير"، " به نياز ھای"

فقير ھم چنان پشتيبانش باقی بمانند؟  مگر نه اين که داعش ھر جا که پا گذارده   پاسخ دھد تا اين توده ھای  اين نياز ھا

 غارت و قتل عام و به صليب کشيدن و دست و پا قطع کردن و مجازات و به بردگی گرفتن زنان ھمين  کاری به غير از

نظام "و نمايش آن به کمک رسانه ھای غرب برای رعب افکنی انجام نداده؟ تازه آيا با عروج داعش " قيرتوده ھای ف"

در قلمرو آن محو گشته و يا داعش ھم با ھر تحليلی باالخره ھمين نظام را نمايندگی می کند؟  از سوی " سرمايه داری

مين شوند ؟ آيا با خمس و ذکات پيکار أاز کجا قرار است تمنابع مالی الزم برای پاسخ گوئی به نياز ھای توده ھا  ديگر 
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مين شوند و يا با کمک ھای مالی توده أپاخاسته اند قرار است اين منابع ته ب" نجات اخروی"که برای " در راه خدا"جويان 

رند که در طبق ھای فقيری که درست به دليل فقرشان ادعا شد به سوی داعش روان شده اند و به ھمين دليل ھم چيزی ندا

. به اميد اين که پاسخ اين نباشد که با فروش نفتی که در قلمرو اشغال شده به دست داعش افتاده است!  اخالص بگذارند

 البته در مقياس - چون بر کسی پوشيده نيست که نفت را نمی شود مثل کاالھای ديگر قاچاق کرد ، و برای فروش آن 

 امريکا جزء ائتالف ساخته شده توسط فروش برسد که يکی رسماً ه ه و يا اقليم کردستان بق ترکيي بايد از طر الزاماً -بزرگ 

و ديگری ھم بدون چراغ سبز ) مين نمی کردأ دشمن داعش بود به اين وسيله منبع مالی برای او تکه اگر واقعاً (می باشد 

 ھر دو  که اتفاقاً -ای مالی قطر و عربستان  و يا شايد ھم گفته شود که با کمک ھ .غرب چنين امکانی را فراھم نمی کند

بھتر است در اين زمينه بيشتر پيش نرويم ، چون چنين تحليل ھائی و !  می باشندامريکاجزء ائتالف ضد داعش به رھبری 

  . خود ندارندۀاالت در چنتؤچنين تحليل گرانی پاسخی برای اين س

ليدی بنيان گذاشته شده که به آن امکان می دھد به نياز ھائی که  دولت داعش بر روی چه مناسبات تواز سوی ديگر اساساً 

وسيعی را برای خود " یئ توده ۀپاي"نظام سرمايه داری پاسخ نداده و قادر به پاسخ به آن ھا ھم نيست ، پاسخ داده و چنين 

و يا طبقاتی را نمايندگی می به وجود آورده و از آن ھا سرباز گيری کند؟ و مھمتر اين که باالخره دولت اسالمی چه طبقه 

کند که منافع آن ھا چنين جنگی را توجيه می کند؟  و به اين دولت امکان می دھد که در شرايط جنگی و در اوضاع و 

  ؟!خود باشد " یئ توده ۀپاي" کشور در حال جنگ می باشد پاسخگوی نياز ھای ۶٠احوالی که به اصطالح با نزديک به 

درست با تکرار تحليل ( الزم است به اين امر ھم توجه نمود که اين نيرو ھا در تحليل ھايشان حال که بحث به جنگ رسيد

اما بنيان  . ھد بودکيد دارند که جنگ با داعش جنگی طوالنی خواأت) ھای خالقان داعش و مناديان جنگ برای نابودی آن

 حاکمه در قلمرو ۀآيا طبق.  وشن نمی کنندی که اين جنگ طوالنی از سوی داعش را ممکن می سازد را رھای اقتصادي

 تنھا در راه خدا و - که البته اين نيرو ھا تاکنون به طور روشن نگفته اند که چه طبقه ای می باشد - خالفت اسالمی 

 اعالم می کند که جنگ با امريکامی جنگد يا دنبال منافع اقتصادی ھم می باشد؟  وقتی که وزير سابق دفاع "شھادت"

 در منطقه توضيح می دھند امريکانگی طوالنی خواھد بود برای آن ھائی که عروج داعش را با مصالح سياست داعش ج

به واقع با اين موضع آن ھا اعالم می کنند که قصد تداوم ناآرامی در منطقه را . روشن است که منظور از اين سخن چيست

کيد دارند أاما تحليل گرانی که داعش را نيروئی وابسته ارزيابی نمی کنند و ت.  خود قرار داده اندۀبه مدت طوالنی در برنام

امپرياليست ھا نمی باشد، بر اساس چه داليلی جنگ در خاورميانه را طوالنی مدت ارزيابی می " عروسکی در دست" که 

ب بھشت در آسمان باشند ، می فھمند که يک جنگ کنند؟  باالخره رھبران داعش ھر چقدر ھم بنياد گرا و در پی تصاح

ادعائی خود را از دست داده و " یئ توده ۀپاي"طوالنی در روی زمين به الزاماتی نياز دارد که اگر به آن ھا پاسخ ندھند 

 ال اين است که از نظر چنين تحليل گرانی که ادعا می کنند تحليل ھايشانؤس. قدرت سربازگيری را از دست می دھند

چگونه می خواھند و می توانند يک جنگ دراز مدت را پيش ببرند و يا واقعيت  است، رھبران داعش " عميق"خيلی ھم 

ادعائی بلکه از طرق ديگری انجام " یئ توده ۀپاي" عکس نظر آن ھا نه از به اصطالح هاين است که اين سرباز گيری ب

  )٢! (می شود

اين واقعيت می باشند که چنين تحليل گرانی قادر به ديدن روندھای واقعی و عينی  ۀ تناقضات بر شمرده در فوق ، نتيجۀھم

ثير گيری از ايده ھائی که رسانه ھای امپرياليستی پخش می کنند می خواھند أ رويداد ھای جاری نبوده و با تۀشکل دھند

 که داعش پرچم اسالم را برافراشته درست است. رويدادھای منطقه را با مذھب و باور ھای دينی مردم منطقه توضيح دھند

تمام زمين "می خواھد ) در مصاحبه با خبرنگار اشپيگل(ول استخدام نيروھای داعش در ترکيه ؤمس" ابو ستار"و به قول 

و حتی به نام اسالم سر می برد و مدعی حکومت هللا در روی زمين می باشد اما بر ھمگان روشن  "فقط هللا را عبادت كنند

ا اسالم اسالم کردن ھای مشتی بنيادگرای ريش رھا کرده ، تجھيزات نظامی و ديگر نيازھای جنگ از آسمان است که ب
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نازل نمی شوند و اگر قدرت ھای امپرياليستی و منابع مالی آن ھا و سالح ھای آن ھا نبود چنين نيروئی حتی امکان نمی 

  . محدود يک گروه کوچک نامربوط فراتر رودۀيافت که از داير

 با ادعاھايش  کسانی که بنيادگرائی اسالمی و گروه ھائی ھم چون داعش را صرفاً   نيرو ھا وۀبا توجه به اين واقعيت ھم

يعنی اسالم و خصوصيات اين دين بررسی و تحليل می کنند و نقش امپرياليسم را در شکل گيری و ھدايت اين جريان نمی 

 ئۀشاره کنند بدون آن که اين واقعيت را در تحليل خود به حساب آورند، قادر به ارا به آن ابينند و يا اخيراً می کوشند صرفاً 

، منافع ئینگری ھا" سطحی" آن ھا در واقع با چنين  .تحليلی عينی و طبقاتی منطبق با واقعيت از اين پديده نمی شوند

  .دای داعشيان مخفی می کنند مشخص يعنی بورژوازی امپرياليستی را در پشت ريش و رۀاقتصادی و سياست يک طبق

اگر بر ژورناليست ھائی که با ديدن فضای عمومی رسانه ھا به ھمين روش به تحليل داعش و بنياد گرائی اسالمی می 

 طبقاتی و تحليل علمی از اين مبارزه ، آن ھم از موضع ۀپردازند ، حرجی نباشد ، بر کسانی که مدعی باور به مبارز

  . روشی خطای نابخشودنی است چنين،کارگران می باشند

 طبقاتی نام می برند اما به بنياد گرائی اسالمی که می ۀاين نيرو ھا در ھر رابطه ای به جا و بی جا از طبقات و مبارز

!  چه طبقه ای می باشندۀ داعش ، نمايند رسند يادشان می رود روشن کنند که باالخره نيرو ھای بنياد گرا و در اين جا

داعش را تشکيل می دھند " یئ  تودهۀپاي"که " خورده ھای فقير، بيکار، ناآگاه، مأيوس، تحقيرشده و شکست توده"باالخره آن 

ھم چون ھر مردم ديگری به اقشار و طبقات مختلف تقسيم می شوند که داعش، بنا به تحليل ھای فوق الذکر با شعار ھا و 

و آرمان ھای آن ھا را منعکس نمايد؛ اما در اين صورت ھم باز بايد برنامه ھايش توانسته نظر آن ھا را به خود جلب کرده 

روشن نمود که خود داعش چه طبقه ای را نمايندگی می کند، و آن طبقه که داعش در عراق و سوريه آن را نمايندگی می 

يش گفته اما نشان  تحليل ھای پۀبه جنگ متوسل شده است؟  مطالع کند چه تضادی با طبقات حاکمه داشته که برای حل آن

 مسائل را با اسالم و ُسنی بودن داعش و ادعاھای خود اين جريان ۀ ما تنھا مايلند ھمۀمی دھد که تحليل گران مورد اشار

آنھم در شرايطی که بخش بزرگی از قربانيان جنايت و آدمُکشی ھای داعش . توضيح دھند و کاری به تحليل طبقاتی ندارند

 پيرو تحليل طبقاتی بودند آنگاه بايد روشن می ھستند؛ و اگر اين گونه تحليل گران، واقعاً " ی ھاُسن"و " مسلمانان"ھمين 

 در اين  و نه تنھا صرفاً –کردند که باالخره بنياد گرائی اسالمی که در خيلی از کشور ھای خاورميانه و شمال افريقا 

 در جنگ است، اين جنگ امريکاظاھر با امپرياليسم و  سياسی فعال است و در ھمه جا علی الۀ ھم اکنون در صحن- مناطق 

 منافع بخشی از بورژوازی اين کشور ھا پيش می ۀمنافع چه طبقه ای پيش می برد؟ آيا اين جنگ را از زاويۀ را از زاوي

می کند؟  اين جوامع را برافراشته و مطالبات و آرمان ھای آن ھا را نمايندگی ۀبرد و يا پرچم خرده بورژوازی سرکوب شد

 کارگر می ۀ خود را طرفدار طبق کارگر نام نمی بريم چون فرضمان اين است که چنين تحليل گرانی چون ظاھراً ۀاز طبق

 اگر تحليل گران ما زحمت روشن کردن اين امر را به خود می  . کارگران جا بزنندۀت نمی کنند داعش را نمايندأدانند جر

چرا راه دور برويم؟ مگر يکی از اولين اشکال بنياد  .  چه بيشتر به نمايش می گذاشتنددادند ، آنگاه اپورتونيسم خود را ھر

 داعشيان را با ۀ سال سلط٣۵ ۀگرائی اسالمی در کشور خود ما رشد نکرده و به قدرت نرسيده است؟ و اگر مردم ما تجرب

 مجموع در کجا ياد گرائی اسالمی درخود حمل می کنند ، پس به راحتی می توان با رجوع به اين تجربه فھميد که بن

در ايران خيلی از " شيعه"به خصوص فراموش نکرده ايم که با قدرت گيری داعشيان ! ش در کجاستايستاده و آبشخور

، در رابطه با ماھيت خمينی و  به بيراھه می روند" ُسنی"نيرو ھای سياسی درست مثل امروز که در رابطه با داعِش 

ھرچند تفاوت ھای غير قابل انکاری در اين دو مورد وجود دارند . ه مردم آدرس غلط می دادندجمھوری اسالمی اش ب

وری اسالمی را تجربه کرده ولی از آن جا که اکثر تحليل گرانی که مورد نظر اين نوشته ھستند خود ، شکل گيری جمھ

  .، مراجعه به اين تجربه برای درک بھتر داعش بی فايده نيستاند
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 خمينی و شروطی که اين دارو دسته ۀ به قدرت رسيدن دار و دستۀاسناد منتشر شده از کنفرانس گوادالوپ و شيونگاھی به 

 عملکرد تا کنونی آن ھا در طول بيش از سه دھه، ، برای رسيدن به قدرت پذيرفتند و مھمتر از آنامريکادر مذاکره با 

 امريکاا نظر و پشتيبانی امپرياليست ھا و به خصوص امپرياليسم گواھی است بر اين واقعيت که خمينی و دار و دسته اش ب

ئی انقالب مردم را سرکوب و نظام سرمايه امريکاراه انداختن ھياھوھای ضد امپرياليستی و ضد ه به قدرت رسيدند تا با ب

 آن ھا در عمل به ھمه تاريخ نشان داد که.  امپرياليست ھا را در ايران حفظ نمايندۀداری وابسته به امپرياليسم و سلط

اين . ار امپرياليسم بودندگعمل کرده و در ھمه جا يار و مدد" بی چون و چرا"تعھدات خود در مذاکره با امپرياليست ھا 

 ۀمقال" (و چرای امپرياليسم  چون  نوکر بی"واقعيتی است که تحليل ھای اپورتونيستی مبنی بر اين که جمھوری اسالمی 

    .ی در آن ايجاد نمی کندتغيير ، نمی باشد )۶٧٩ ۀشماراقليت در کار 

 بنياد گرائی ۀی که به قدرت دولتی دست يافت و چه تجرب بنياد گرائی اسالميۀ جمھوری اسالمی به مثابۀبنابراين چه تجرب

  ، سياست ھای اين قدرت را پيش می بردند و چهامريکااسالمی در افغانستان که دست در دست سازمان ھای جاسوسی 

ھزاران سند و مدرکی که در رابطه با دستان پشت سر القاعده تا کنون منتشر شده است، ھمگی برای کسانی که چشمی 

در تمام اشکالش ابزاری در " بنياد گرائی اسالمی"برای ديدن و گوشی برای شنيدن داشته باشند نشان می دھند که جريان 

با توجه به اين واقعيت که خود داعش ھم از دل القاعده . بوده استدست امپرياليسم و بزرگترين سرمايه داران جھانی 

 در منطقه تجھيز امريکاھای " نور چشمی"ئی آموزش ديده و با کمک امريکا افسران ۀبيرون آمده و نيرو ھايش به وسيل

يدن معاون واقعيت نقش اين نور چشمی ھا در پرورش و رشد داعش آن چنان افشاء شده است که حتی جو با. شده است

ترين مشکل اياالت  بزرگ":  برای الپوشانی نقش دولت خود در اين رابطه در دانشگاه ھاروارد گفتامريکارئيس جمھور 

 عرب شورشيان ۀترکيه، عربستان سعودی و امارات متحد. پيمانان اين کشور ھستند گرايان، ھم متحده در مبارزه با اسالم

ھمه نشان می دھد که بنياد گرائی  ھاتاين واقعي ". ھا رسانده اند  و کمک مالی به آنراديکال سوری را مجھز به سالح کرده

اسالمی و داعش جريانی ست که امپرياليسم ساخته است و به خاطر پيشبرد سياست ھای امپرياليسم خلق شده است؛ و اين 

 غير واقعی و نتيجه ای جز خاک ھر تحليلی جز اين ،.  جريان وابسته ، در عمل در حال پيشبرد آن سياست ھا است

   .پاشيدن به چشم کارگران و توده ھای ستمديده در بر نخواھد داشت

  ١٣٩٣ ]قوس[آذر

  

  :زير نويس ھا

ده است که يجه رسين نتي خود روشن نمی کند که بر مبنای چه اسنادی به اۀچ کجای مقالي مطلب مزبوردر ھۀسندي نو)١(

نی را ي عھایتيل گرانی واقعين تحلياگر چن. بر خوردار می باشد" ھای فقير ز تودهی متشکل ائ  تودهۀپاي " کيداعش از 

رو ھای داعش ينند که ني  آن گاه به راحتی می توانستند بب،الت ذھنی شانيل خود قرار می دادند و نه تمايمبنای تحل

برای نمونه بر اساس . ه می کننديتکار به ھر کجا که وارد شدند و يا می شوند مردم دسته دسته آن منطقه را تخليجنا

 در البته مردمی ھم که اجباراً .  ه کردندي شھر را تخل،می از مردميک به ني داعش به موصل نزدۀبرخی گزارشات با حمل

به گزارش برای نمونه . داعش قلمداد نمود" هيپا"ا نتوانستند شھر را ترک کنند را نمی توان يشھر مانده و نخواستند و 

داعش کسانی را که در نماز جمعه و مراسم بيعت " فه بودن رھبر داعش، ي العالم، بعد از اعالم خلۀری شبکپايگاه خب

و . تی انطباق ندارديچ واقعين ادعائی با ھيل ھم چنين دلي به ھم". ضربه شالق مجازات کرد۵٠شرکت نکرده بودند، با 

ون نفر را شامل می يليچند مم بوده که أگی مردم منطقه توری داعش با موج بزرگی از آوارگی و پناھندي قدرت گ اساساً 

  .شود
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ھر ماه به طور متوسط و به طور مداوم حدود  ھزار جھاد گرای خارجی برای " واشنگتن پست ۀ به گزارش روزنام)٢(

جالب است که به گزارش خبرگزاری .  می شوند" پيوستن به گروه ھای افراطی اسالمی وارد خاک سوريه و عراق

 را پرداخت نکرده بود ، داعش را رھا کرده و حقوقشبه دليل اين که داعش، " جھاد گران"يکی از ھمين " نيووستی"

 به  نفر را کشته است بعداً ۵۵ن شخص که گفته می شود برای داعش يا. ر شده استيه دستگيتی ترکيرو ھای امنيتوسط ن

 ! ل داده شديھندوستان تحو

  


