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 غرب فاشيستی  -امپرياليستی رژيمھای جنگی جنون
  ميانه خاورميانه در »داعش« پوشش تحت

 
 ھای ويرانی و کشتار و »داعش« سريع پيشروی از روزھا اين معیج ھای رسانه ساير آن، استناد به و یئ رسانه ناتوی

 سقوط از جمعی ھای رسانه که حالی در .دھند می خبر عراق و سوريه لبنان، ،اليبي کشورھای در آن آميز جنون

 تاراج آنھا، ساکنان کشی نسل کشورھا، اين ديگر شھرھای برخی و سوريه پالمير عراق، رمادی ،اليبي سيرت شھرھای

 را زمين ۀکر ساکنان انگار دھند، می خبر الوصفی زايد تاب و آب با داعش دسته ب تاريخی ۀابني و آثار نابودی و

 .شود نمی مشاھده اعتراضی حداقل واکنش کمترين گرفته، ابدی خواب

 مريکاا تفاشيس امپراتوری سردمداریه ب غرب امپرياليستھای دسته ب ٢٠١۴ سال در» داعش« آنکه از پس وقايع اين

 در امپراتوری اياالت ساير و سعودی عربستان ترکيه، مانند آن یئ منطقه مستعمرات ترين سرسپرده طريق از و ايجاد

 .پيوندند می وقوعه ب شود، می پشتيبانی و تجھيز جھان، مناطق ديگر و فارس خليج ۀحوز

 -یئناتو کشور ۶٠ از متشکل ائتالفی ۀگل يک پيش سال يک از که است اين تر توجه جالب ھمه از خصوص اين در

 عليه»جنگ«برای مريکاا امپراتوری زعامته ب آنھا جديد و سنتی مستعمرات ۀاضافه ب غرب سلطنتی  -فاشيستی

 مشغول ھم آن با مبارزهه ب عراق و سوريه ،اليبي ارتشھای با ھمراه گله، سران ادعای به بنا و يافته تشکيل »داعش«

 انسانيت و انسان سالخی به کند، می اشغال را بيشتری مناطق تازد، می پيش ھچنان داعش ما،ا وجود اين با  .ھستند

  ...کند می ويران است، مشغول

 ۀگسترد تھاجمات پی در خاورميانه انگيز رقت اوضاع ويژه،ه ب جھان، جاری احوال و اوضاع روی توجه عطف با

 آنھا، رأس در و جھان کشور نيمچه و کشور ۶٠ چرا نيست تأمل قابل آيا که شود، می مطرح سؤالی چنين ،»داعش«

 پايگاه ٩٠٠ قريب و آفرين مرگ و ويرانگر تسليحات و تجھيزات ترين پيشرفته داشتن اختيار در با مريکاا وریتامپرا

  آيند؟ بر »تروريستی« خودشان ادعایه ب گروه يکۀ عھد از توانند نمی تابعه اياالت و مستعمرات ۀھم در نظامی

 يا و ديگريست نيروی يک بلکه نيست، تروريستی گروه يک »داعش« يا :ندارد پاسخ دو از بيشتر ً،طبيعتا سؤال، اين

 اين از خارج در  .بشريست جامعه عمومی اذھان انحراف و فريب برای و ساختگی ائتالف يک »داعش« عليه ائتالف

 نگھداری برای ملی ثروتھای کردن ھزينه ختم پيشنھاد دولتھا به و خواند را نظامی قدرتھای تمام ۀفاتح بايد يا حالت، دو

 ديده آموزش خوب بسيار و مجھز العاده فوق ارتش يک داعش پذيرفت بايد يا و داد را تسليحات توليد و خريد و ارتش

 ۀوسيل هب و يافته تشکيل جھانی مخفی دولت تابعيت تحت گانه ۶٠ ائتالف گله ھمين زمينی نيروھای از که است ای

 گروه چه اين گرنه، و  شود می پشتيبانی و ھدايت نيز آنھا ساالران جنگ و اطالعاتی مؤسسات ھوائی، نيروی
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 کرده تصرف را عراق و سوريه کشورھای اکخ نصف آن، با کشور ۶٠ »ۀمبارز« رغم علی که است تروريستی

 غيره و سعودی عربستان اردن، اسرائيل، ترکيه، بيمارستانھای در ھايش زخمی که است تروريستی گروه چه اين !است

  ...!دارد ھم خريدار و فروشد می نفت که است تروريستی گروه چه اين !شوند می مداوا

 .است واقعيت عين لهأمس دوم شق که دارند آن از نشان» داعش« فتوحات گستردگی و خاورميانهۀ منطق واقعيتھایۀ ھم

 تجاوزات و ھوائی حمالت اثر در غرب فاشيستی- امپرياليستی رژيمھای که رسد می نظره ب صحيح سبب بدين مدعا اين

 ويران و مردم ميليونی کشتارھای و فريقاا شمال و خاورميانه نفتخيز ۀمنطق به ويژه،ه ب مختلف، کشورھای به گسترده

 حتی نگرفتند، را خود مطلوب ۀنتيج تنھا نه ،)يمن ً،اخيرا و سوريه ،اليبي عراق،( منطقه کشورھای از برخی کامل کردن

 زمينی نيروی زده، دست جديد جنگی نيرنگ به شدند، رسواتر و رسواتر چه ھر نيز جھان بشريت عمومی انظار در

 آنھا زبان به را »آگبار آ« عبارت درآورده، خودساخته تروريستی گروھھای ھيبت و شکل در را خود ارتشھای

 با فريقاا شمال و خاورميانه خلقھای عليه ويژه،ه ب جھان، خلقھای عليه خود ریاستعما آميز جنون جنگ به و گذاشته

 .دھند می ادامه سابقه بی قساوت و شدت

 زمينی نيروی بلکه، نيست، بومی »تروريستی گروه يک«ً صرفا »داعش« که گفت اطمينان با توان می توصيف، اين با

 غرق خون در را فريقاا شمال و خاورميانه ۀمنطق کل که است تونا ارتش از بخشی و مريکاا فاشيست امپراتوری ارتش

 ۀمنطق وحشت و رعب ايجاد با تا زند می دست بشری تصور فوق توحشات به خود ماھيت و خصلت به بنا و ساخته

 ۀسلط نموده، قطعه -قطعه شرقی اروپای کشورھای و شوروی اتحاد جمھوريھای ھمچون را خاورميانه نفتخيز

 کنگره، در »جھانی مخفی دولت« پادوھای و گماشتگان که اين کما  .نمايد اعمال ابد تا منطقه کل در را ودخ استعماری

 منابع دارای سرزمينھای ساکن جمعيتھای مالکيت عدم ألۀمس بر ھمواره اروپائی کشورھای ساير و مريکا ادولت و سنا

 .اند داشته تأکيد خاورميانه ۀمنطق جمله، از گاز، و نفت غنی

 .است شده تشکيل یئ حرفه مزدوران از کلی طوره ب امپرياليستی ارتشھای ساختار تمام که نيست ای پوشيده واقعيت اين

 تغييری ھيچ و نبوده نادریۀ پديد ارتشھا، اين صفوف در غيره و عربی زبانی يا ملی تعلق دارای افراد وجود اين، بر بنا

  .دآور نمی وجوده ب آنھا ضدانسانی ماھيت در

 جنگی مناطق اخبار انتشار ھنگام بايد آزاد کارشناسان و تحليلگران مستقل، ھای رسانه رسد می نظره ب اوصاف، اين با

 تبليغاتی بازيھای حقه و یئ رسانه ناتوی القائات به توجه بی جنگی، و سياسی مسائل بررسی و تحليل حين در يا و

 مختلف عناوين تحت که را صھيونيستی  -امپرياليستی جنگی وھاینير واقعی ماھيت ،»جھانی مخفی دولت« پادوھای

 نشان مستدل طوره ب و ساخته روشن ھستند، مشغول منطقه کشورھای عليه غرب استعماری جنگھای به» تروريستی«

 در تروريستی گروھھای تمامی کلی طوره ب و ... و »العدل جبش« ،»جبھةالنصره« ،»القاعده« ،»داعش« که دھند

 .ديگر چيز نه ھستند امپرياليستی ارتشھای زمينی نيروی ھمان خود، يتواقع

 ١٣٩۴ جوزا -خرداد ٧

 


