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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ جوالی ٠٢
  

  داعش اھرم اعمال سياستھای امپرياليسم در منطقه است
  

د تا برای داعش تبليغ کنند و سرباز جمع آوری ماشينھای خبری انحصاری افکار عمومی سازی امپرياليستی راه افتاده ان

به فعاليت مشغولند و به عمليات تروريستی ... ، افغانستان، پاکستان، نيجريه ااينھمه تروريستھای جنايتکار در ليبي. نمايند

  . کدام از آنھا پوشش خبری داعش را ندارند دست می زنند، ولی ھيچ

 اسالمی را در يک بخش از کشور مستقر ۀ حتی حکومت رسمی خليفادر ليبي امپرياليسم ۀاين تروريستھای دست پرورد

مين می أ به ممالک امپرياليستی می فروشند و از آن نيازھای تروريستی خويش و امپرياليسم را تًساخته و نفت را رسما

 روی اخبار آشوبھای  را به خود نمی دھند و حتی برا اين خليفه گری در ليبيیخبرگزاری ھای جھان زحمت افشا. کنند

داعش مرتب در بوقھای تبليغاتی می دمند و اعالم می " اليزال"ولی در مورد نيروی . اين کشور سرپوش می گذارند

 بخش بزرگی از سوريه زير سلطه اش قرار دارد و با فتح تسخير کرده،کنند که داعش داوطلب می پذيرد و موصل را 

راه ورود به سوريه و عراق نيز از طريق ترکيه و ھمدستی ناتو . يران استعراق در چھل کيلومتری مرز ارمادی در 

تصاوير تجاوز اين قوم وحشی به رمادی نشان می دھد که آنھا در . و اسرائيل و امپرياليستھا بر روی آنھا باز است

رکتند و از نظر نظامی ماشينھای پشت سر ھم قطار شده و مملو از آدم و اسلحه در جاده ھای منتھی به رمادی در حال ح

 و متحدانشان در عراق می توانند باشند که با چند پرواز مستمر امريکا گلوله ھای ھواپيماھای جنگی ۀبھترين طعم

 و متحدان عرب و ناتوی آنھا اين کار را نمی کنند امريکاولی .  اين تروريستھای واراداتی راحت کنندّرَخودشان را از ش

در مورد تھاجم " نسايگهاکلنر اشتات "لمانی زبان ا ۀنشري. ذارند تا رمادی را اشغال کندو دست داعش را باز می گ

داعش به شھر تاريخی پالميرا که ميراث فرھنگی جھان است و تا کنون در دست نيروھای نظامی دولت رسمی سوريه 

زيرا اين مداخله به نفع بشار اسد تمام  متفقين در جنگ پالميرا مداخله نکردند، ۀھواپيماھای جنگند: "... بود، می نويسد

 سنی عراق نيز به بيعت با ۀ قبيل۵٠حال از طريق خبرگزاری رويتر خبر می دھند که ). ٢٠١۵ ی ماه م٢٢"(می شد

ھا معرفی می کنند متحد شده و به جنگ " صفوی" ضد ايرانی ھا که آنھا را هابوبکر البغدادی پرداخته و حاضرند ب

 و قدرت رو به افزايش داعش می پردازند تا با جنگ جلسات امپرياليستھا به بزرگ کردن اين خبرگزاری. بپردازند

  . تجاوز به بغداد را فراھم کنندۀروانی و ايجاد دلھره زمين

 و متحدانش حکومت قانونی و رسمی صدام حسين را با دروغ سرنگون کردند و امريکا جالب اين جاست که امپرياليسم 

نفت عراق را بدون حساب و کتاب .  را نابود نمودند و کشور عراق را به صدھا سال عقب رانده انديک ميليون عراقی

می دزدند، موزه ھای عراق را غارت کرده اند، اموال نقد و دارائی بانکھای عراق را به سرقت بردند و از درآمد نفت 
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اجازه و مطلوب ايران  عراق ۀيم دست نشاندرژ.  مشغولندامريکامين مخارج ارتش أعراق به کويت کمک کرده و به ت

 کادر ديپلماتيک که مصونيت قضائی دارند حضور ۀئی به بھانامريکا ھزار نظامی ١۵ سبز بغداد ۀداده است که در منطق

 ھرگز خاک عراق را ترک نکرده است و بخشی از نيروی خود را که ھر لحظه مترصد ورود به امريکا. داشته باشند

  .نگھداری می کنددر خليج فارس ئی امريکا کويت، بحرين، قطر، عربستان سعودی و ناوھای عراق ھستند در

 مداخله گران و ۀ ملی و ضد امپرياليستی برای رھائی عراق و قطع دست ھمۀ خلقھای عراق يک مبارزۀماھيت مبارز 

 عامل اجرای سياست ، داعشِآنوقت اين وحوش. ست و نه جنگ شيعه و سنیامريکادر درجه نخست امپرياليسم 

 و ارتجاع منطقه که گويا رويدادھای عراق محصول نزاع امريکا، به ھمان سياست تبليغاتی امپرياليسم امريکاامپرياليسم 

 برای رھائی ملی عراق و ايجاد وحدت ميان امريکامبارزه عليه امپرياليسم ميان شيعه و سنی است، دامن می زنند و 

که آنھا  ی شيعهايرانی ھاميان اختالفات مذھبی را  را نفی نموده و آن ملیای کسب استقالل عراق برملتھا و اديان  ۀھم

  .ھا می خوانند، جلوه می دھند"صفوی"را 

 متحدان مصلحتی ، عراقی نيز که ھمدست جرج بوش در نابودی کشور عراق بودندۀکردھای خودفروختاز  بسياری 

 جدا ۀکه تافت نيست، زيرا که اعراب کشته می شوند و اين ربطی به اکراد از نظر آنھا نابودی عراق مھم. داعش ھستند

 خلقھای ۀ ضد ھمه اين سياست اکراد سياست امپرياليستھا و صھيونيسم در منطقه و بًطبيعتا. ندارد ،بافته ای ھستند

ده و با آن مبارزه نمايند و خلقھای منطقه بايد اين اسرائيل دوم در منطقه را افشاء نمو. منطقه است و بايد افشاء گردد

آنھا با صحنه سازی انبارھای اسلحه و آذوقه ھای فراوانی را که با . عمال ايرانی آنھا را نيز در ايران بی اعتبار کنند

ياری ممالک امپرياليستی از قبل ذخيره کرده بودند با يک عقب نشينی ساختگی در اختيار داعش گذاردند و اين سياست 

ھمين روش رھبران داعش و اکراد عراقی نشان می دھد چه سياست کثيفی برای انحراف . يز ادامه داردتا به امروز ن

  .  مردم عراق در راه رھائی ملی و طرد امپرياليسم در عراق در کار استۀمبارز

ن است سی  زودرس نيست به زمان نياز دارد و ممکۀئی ھا بارھا اعالم کرده اند که مبارزه با داعش يک مبارزامريکا

نی ولفي از طريق پيام تامريکا ۀ، جان کری وزير امور خارج)لماناخبرگزاری (آ.پ.به گزارش د. سال طول بکشد

 که در کاخ اليزه تشکيل شده بود، ٠٢/٠۶/٢٠١۵حاضر در کنفرانس پاريس در تاريخ " ضد داعش"تلفان ؤخطاب به  م

است و اين اعتراف خود گويای سياست راھبردی " چند ساله ۀمبارز "ألۀ ضد داعش يک مسهاظھار داشت که مبارزه ب

اردن و تروريستھای قطر، اکراد عراقی، اسرائيل، ترکيه، عربستان سعودی، .  در منطقه استامريکاامپرياليسم 

  .جھاديست ھمه و ھمه در خدمت اين سياست امپرياليستی عمل می کنند

متحدانشان اعالم داشتند که پيروزی بر داعش تنھا از طريق ئی ھا و امريکادر پاريس " داعش" در کنفرانس ضد 

داعش .  و اين کنه مطلبی است که در منطقه در جريان است بايد اين مشکل را سياسی نيز حل کرد. نظامی مقدور نيست

 مردم ۀ جھان و حتی ممالک غربی و مزدوران جھانی است و ربطی به مبارزۀيک ھنگ بين المللی تروريستی از ھم

 در منطقه تا سياستھای امريکا وارداتی ھستند و اھرم فشار امپرياليسم ،اين تروريستھا. عراق برای رھائی ملی ندارد

  .خويش را از طريق شل و سفت کردن اين سگھای وحشی به پيش ببرد

راه اعمال  آن راه حل سياسی که امپرياليستھا از آن صحبت می کنند، راه رھائی ملت عرب و يا کرد عراق نيست، 

در آن صورت است که .  بر سر پاره ای مسايل کنار آيندامريکافشار به ايران، روسيه و چين در منطقه است تا با 

اشت و يکشبه خدمت مزدوران داعش با قطع کمکھای مالی و يا دبرامپرياليستھا از اين جنگ فرسايشی دست خواھند 

  .بمباران مناطق تجمع و يا جلوگيری از ورود آنھا به عراق می رسند

در غير اين .  راه حل سياسی امپرياليستھا وادار کردن رقيب به مصالحه و بند وبست و سازش با امپرياليستھاست

 خبرگزاری ھای امپرياليستی جھان نيز يک صدا ۀش خواھد بود و ھمصورت سيل تسليحات است که سرازير دامن داع
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. سربازگيری کرده و آنھا را به سوی ايران کيش دھند" جبھه"به تبليغ برای داعش دست خواھند زد تا برای اين 

آيا : " به پرسش خود چنين پاسخ می دھد٢٠١۵ ی ماه م٢٣/٢۴ۀدر شمار" نسايگهاکلنر اشتات "لمانی ا ۀروزنام

پيروزی بر داعش زمانی ممکن است که شرايط اساسی سياسی . پيروزی بر داعش از نظر نظامی مقدور است؟ خير

و اين نشريه که با موذيگری سياست امپرياليستی در منطقه را جنگ شيعه و سنی جلوه می دھد خواھان ". ر کنندييتغ

اين .  و مقاومتر در مقابل ايران باشدامريکاای که مطلوبتر بر ر رژيم درعراق به طوریييسرنگونی بشار اسد و تغ

  ". آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته"ر کند در غير اين صورت داعش يياست آن شرايط اساسی که بايد تغ

باره لحنش در مورد اعراب که تا کنون آنھا را دشمنان سوگند خورده و تاريخی خود می  يکه دولت اسرائيل نيز ب

: الميادين گزارش داد: "ببينيد مطبوعات و خبرگزاريھای جھان چگونه خبر می دھند. عوض شده استدانست به کلی 

به  .افسر سابق سازمان اطالعات عربستان سعودی با دستيار نخست وزير رژيم صھيونيستی در واشنگتن ديدار کرد

 يکی از دستياران بلندپايه )Dore Gold(» دوری گلد«، انور ماجد عشقی با »انتخاب«گزارش سرويس بين الملل 

 در واشنگتن ميزبان آن بود، ديدار امريکابنيامين نتانياھو در ھمايشی در پشت درھای بسته که شورای روابط خارجی 

ی ّرِ پنج ديدار سۀ نتانياھو، ادامۀديدار اين افسر سابق اطالعاتی سعودی با دستيار بلندپاي: بلومبرگ نيز نوشت .کرد

 شورای روابط خارجی ۀاين دو در جريان کنفرانسی در انديشکد . تاکنون بود٢٠١۴رف از ابتدای سال پيشين بين دو ط

" دشمن مشترک خود ايران "ۀدر واشنگتن فاش کرده اند که نمايندگان دو کشور ديدارھای محرمانه ای برای بحث دربار

  .داشته اند

 منطقه بين اسرائيل و عربستان به ويژه در تنگنا قرار دادن  مسايلۀھدف از اين ديدارھا توافق دربار: بلومبرگ افزود

   ....ايران است

شيمون شاپيرا از شرکت کنندگان در اين . کيد کردأطرف اسرائيلی ھم در اين ديدار بر گرم شدن روابط بين دو طرف ت

سيديم که مشکالت مشترکی ما به اين نتيجه ر:  اسرائيلی است به خبرنگار بلومبرگ گفتمتقاعدنرال ج ھا که يک جلسه

  . مشترک و پاسخ ھای مشترکی داريممشکالتداريم، 

 راه ھای ۀبار بنابه اين گزارش شاپيرا اين مشکالت را فعاليت ھای ايران در منطقه دانست و گفت که دو طرف در

ی منشه امير صھيونيست حال به سخنان آقا". .سياسی و اقتصادی برای مھار ايران بحث کرده اند اما جزئياتی ارائه نداد

  : گوش فرا دھيد

  تبليغات اپوزيسيون خودۀ ھماھنگ کنندۀراديو اسرائيل و عامل موساد که وظيف فارسی ۀبرنام مجری ،نشه اميرَم

گو در مورد اعراب و روابطشان با اسرائيل از دل شيوخ  و ، در يک گفتداشت را به عھده امريکا ايران در ۀفروخت

بتونند دل اعراب را به دست بيارن، ولی آقای دکتر تقی زاده تصور می کنند : "...  رانده و آوردعربستان سعودی سخن

که کشورھای عرب امروز نمی خواھند اسرائيل نابود بشه، دوست   نتيجه معکوس می گيرند، برای اينًکه اينان کامال

 اسرائيل باشه که از امنيت آنھا در منطقه دفاع بکنه، دارند اسرائيل را، به اسرائيل احتياج دارند، آنھا دلشون می خواد که

اياالت متحده دوره، بريتانيا دوره، کشوری که ميتونه از امنيت کشورھای عرب منطقه دفاع بکنه اسرائيله، اينکه در اين 

ک رژيمی مند به ھمکاری با اسرائيل ھستند، يه دورانی که اعراب از مرگ بر اسرائيل دست برداشتند و حاضر و عالق

مين ھدفھا و آرمانھای خودش می آيد و أدر ايران به روی کار آمده که برای منحرف کردن افکار مردم ايران برای ت

  ."اسرائيل را به نابودی تھديد می کند

معلوم می شود که پشت پرده توافقات پنھان ميان . ر جھت سياست ضد عرب صھيونيستھا ديگر قابل انکار نيستيياين تغ

ِ صورت گرفته است تا با يک جنگ فرسايشی نيابتی در منطقه با ايجاد امريکا، عربستان سعودی، اسرائيل، ناتو و ترکيه
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 از ايران ،آشوب و تضعيف ممالک خاور ميانه به منابع منطقه بدون مزاحم دست پيدا کنند و با نظارت و پائيدن منطقه

  .يند ضد چين و روسيه استفاده نماه به عنوان سکوی پرش ب

 برای تحقق اھداف استعماری است و برای رد گم کردن و پوشش جنايات ، امپرياليسم در منطقهۀ داعش دست دراز شد

صحبت می کند که گويا محصول " معارضان بشار اسد"ِضد بشری اين قوم وحشی، راديو اسرائيل از آنھا به عنوان 

 ھرگز داعش متولد نمی ،المسلمين در سوريه مستقرمی شداستبداد بشار اسد در سوريه اند و چنانچه حکومت اخوان 

 ۀست محصول مقاومت مردم سوريه در مقابل اپوزيسيون خودفروختلد داعش که نوزادی ناقص الخلقه اتو. گرديد

آنھا بر اين پندار واھی بودند که .  تبديل کندا ھمدستی می کرد و می خواست سوريه را به ليبيامريکاسوريه بود که با 

وقتی . کومت قانونی و رسمی بشار اسد را در عرض دو ھفته با دخالت و رخنه گری و خرابکاری سرنگون می کنندح

امپرياليستھا که تا کنون ھر مخالفی را با . مردم سوريه به مقاومت دست زدند و تيرشان به سنگ خورد داعش را آفريدند

قيت راه حل نظامی بدون در نظر گرفتن راه حل سياسی باره از عدم موف يکه برچسب تروريست منکوب کرده اند ب

در سودان، مالی، نيجريه، ھوادار . معلوم نيست که چرا ھمين سياست را در ھمه جا در نظر نمی گيرند. سخن می رانند

ند؟ دنبال راه حل سياسی نبودند و تجاوز نظامی را ترجيح داده چرا با صدام حسين و معمر قذافی ب. راه حل نظامی اند

وشی سياست راھبردی امپرياليستھا بر اساس پراه حل سياسی و يا نظامی عبارات بی ارزشی ھستند که برای پرده 

ضعيت وريه و عراق گشتن يعنی کش دادن وبه دنبال راه حل سياسی در س. وری قرار می گيرنده رھشرايط روز مورد ب

  .ی تحقق اھدافشان از ھيچ جنايتی رويگردان نيستندامپرياليستھا برا. ر کندييکنونی تا وضع به نفع آنھا تغ

صھيونيستی دارد و متمم - ئیامريکاجنايات داعش مھر .  خوب است که مردم ايران اين واقعيات تاريخی را بدانند

 تجاوز راه مقابله با. می باشد...  وارجنتاينيلی، چ، ا، کامبوج، الئوس، ويتنام، کنگو، اندونزيورياجنايات امپرياليسم در ک

رسميت شناختن حقوق مسلم و قانونی و انسانی مردم ه امپرياليستی تکيه به مردم، بسيج مردم، جلب اعتماد مردم با ب

  .ايران است

 بايد مافيای سارقان را در ايران نابود کرد و به مطالبات دموکراتيک مردم توجه کرد و آنوقت است که مردم در مقابل 

علم شده اند خواھند " اسالمی"و ضد " انقالبی "ۀ ايرانی که در البسۀ عمال خود فروختۀدسيسه ھای امپرياليسم و ھم

حکومتی که از مردمش بھراسد سرانجام در دامن امپرياليسم خواھد بود و سياستھای اقتصادی و امپرياليسم پسند . ايستاد

  . و نئوليبرالی را اعمال خواھد کرد

  ٢٠١۵ سال جوالیـ ١٣٩۴  ]سرطان[اه تير م١٨۴بر گرفته از توفان شـماره 

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 


