
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 شفق. ع
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  !ی داعش"راز بقا"
  

بيش از يک سال از عروج داعش و تحوالتی که با جنايات غير قابل توصيف اين نيروی مزدور و تبھکار عليه توده ھا 

 خاور ميانه به کانون تنشی مضاعف و بحرانی ۀدر اين شکی نيست که با ظھور داعش، منطق. ده، می گذردرقم خور

با اين حال به رغم نفرت عميق توده ھای تحت ستم و . خطرناک تبديل شده که بيش از گذشته در آتش جنگ می سوزد

 ارتجاعی، به رغم ادعای يک بسيج جھانی آگاه در سراسر جھان از داعش و خواست آنھا مبنی بر نابودی اين جريان

به رغم تشکيل يک   عليه اين جريان،امريکارأس آنھا   سياسی امپرياليستی غرب و در-ھای اقتصادی توسط قدرت

 کشور برای جنگ با داعش، ھيچ نشانی مبنی بر اضمحالل و نابودی اين جريان ۶٠ائتالف بی سابقه از قدرت نظامی 

عکس، شواھد ه ب. و از آن کمتر تضعيف حضور و قدرت کنونی داعش به چشم نمی خورد نزديک ۀکوچک در آيند

اش در عراق و سوريه خبر داده و ھر از چند گاه "خالفت اسالمی"موجود به طور روزمره از قدرت گيری داعش و 

در داخل سوريه و " بنيادگرايان اسالمی"توسط ساير دار و دسته ھای موسوم به " آتش بس"نيز گزارشاتی مبنی بر 

می کنند و " عتيب"عراق و پاکستان و يمن و افغانستان با داعش منتشر شده و آنھا نيز با حکومت اسالمی اعالم 

 . نيروھای خود را در اختيار آن می گذارند

اق  منطقه، به ويژه در سوريه و عرۀ در طول اين مدت، حيات و معاش ميليون ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديد

 جنگ و ناامنی و مرگ، ھر چه بيشتر بر ۀ جنايات و فجايع آفريده شده توسط داعش و حاميان آن سوخته و سايۀدر کور

در عين حال انتشار سيستماتيک اخبار و گزارشات جنايات جنون آسا و نفرت . سراسر منطقه سيطره افکنده است

سلمان و غير مسلمان، نمايش قطع سر و اعضای بدن ادگرا و افراطی عليه مردم عادی ميبرانگيز اين نيروی بن

 ابه اقصستی ياليکه توسط رسانه ھای امپر... قربانيان، به بردگی کشاندن زنان، اعدام ھای دست جمعی تھوع آور و 

طور انکار ناپذيری تاکنون به امر بزرگ نمائی چھرۀ سياه داعش به عنوان يک دشمن ه ِنقاط جھان رله می شود، ب

 .   ی در افکار عمومی خدمت کرده استاھريمن

داعش که ھم اکنون سرزمينی به وسعت نيمی از عراق " خالفت اسالمی"ولی فراتر از اين فضای تبليغاتی، می بينيم که 

ش در عراق و سوريه در حالی لو زير کنترۀل دارد، در محدودوو سوريه با تمام منابع انرژی و انسانی آن را در کنتر

 شان را بر جای گذارده و از ترس سالخی شدن به دست اين نيرو ۀا تن از مردم مسلمان، خانه و کاشانکه ميليون ھ

داعش با " خالفت اسالمی"می بينيم که . رو ھای ائتالف پابرجاستيگريخته اند، ھمچنان به رغم به اصطالح مخالفت ن

صد البته -، قادر به فروش نفت ئیی و اروپابھره گيری از يک مکانيزم پيچيده و با وساطت سرمايه داران انگليس

 و تضمين يک جنگ طوالنی به دست ء بقاۀمی شود؛ تسليحات مکفی برای ادام"  اروپاۀاتحادي" به دولت ھای -ارزان
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ليس دولت ھا ومی آورد؛ صفوف خود را به طور روزمره با نيرو گيری در زير چشمان تيز دستگاه ھای اطالعاتی و پ

ر سطح بين المللی گسترش می دھد؛ با پرداخت مزدھای چشمگير، مزدوران جديدی شامل مسلمانان و آموزش آنھا د

ً خليج فارس که به داعش می پيوندند، به دست می آورد و در ھمين حال ظاھرا ۀ و کشورھای عربی حاشي اتباع غرب

 . ی مديريت می نمايد را به خوبامريکامؤتلف به رھبری "  کشور۶٠"جنگ در چندين جبھه با ارتش ھای 

 و شرکاء با داعش تاکنون نشان داده که اين دار و دسته، پيش از ھر ھجوم وسيع برای به امريکا" جنگ طوالنی "ۀتجرب

درست در زير ) نظير تجمع اخير برای تسخير شھر رمادی عراق(آتش کشيدن شھرھا و روستاھای عراق و سوريه 

 به تجمع نيرو و ماشين آالت جنگی پرداخته و سپس به گونه ای برق آسا ئیاروپا-امريکائیچشم ماھواره ھای مدرن 

اھداف مورد نظر را مورد حمله قرار داده است؛ بدون آن که با ھيچ مقاومت و يا عکس العمل جدی ارتش ھای تا بن 

ی داعش در  ھم که نيروئیپس از اين پيشروی ھا در اکثر جاھا. رو گردده روب"  کشور۶٠ائتالف "دندان مسلح 

ِ قرار گرفته، اين حمالت بنا به اعترافات خود نيروھای ضد داعش ء و شرکاامريکا جنگنده ھای ئیمعرض حمالت ھوا
 صبر حکومت دست ۀ چنين روندی حتی کاسۀمشاھد. موفق نشده اند تا ضربات نابود کننده ای به اين جريان وارد سازند

ائتالف ضد " عدم قاطعيت"ً که دولت و پارلمان عراق اخيرا نسبت به یئتا جا.  عراق را ھم لبريز کرده استۀنشاند

انگليسی - امريکائیھواپيماھای " اشتباھی"داعش در برچيدن اين جريان مخوف و آذوقه رسانی و کمک ھای تسليحاتی 

نگاه . (اند شکايت کرده ًا داعش در خاک عراق به مراجع بين المللی رسمۀدر جبھه ھای جنگ به نيروھای محاصره شد

، دی ماه ١٨٧ ۀ شمارئیپيام فدامندرج در " امريکارسوائی افشای تسليح سيستماتيک داعش توسط ارتش "کنيد به 

١٣٩٣  ( 

 اين اوضاع به طور طبيعی به سؤالی دامن می زند که از اولين روز عروج اين نيروی تبھکار و پيشروی ھای ۀمشاھد

 به يک قدرت مخوف ذھن انسان ھای آگاه در سراسر جھان را به خود برق آسای آن در تسخير موصل و تبديل آن

و آن اين که به راستی راز بقای داعش در چيست؟ چرا داعش به رغم قدرت محدودی که از چند . مشغول ساخته است

پرياليستی  بزرگترين ارتش ھای امۀھزار تا حداکثر سی ھزار مزدور تخمين زده می شود، در مقايسه با قدرت نابود کنند

به ويژه اين که تمامی اسناد و . در جريان يک سال جنگ بی وقفه نه تنھا از بين نرفته بلکه حتی تضعيف ھم نگشته است

داعش فاقد ھر گونه پايگاه عام انجام شده توسط اين نيرو نشان داده اند که ھای مدارک تا کنونی و ازجمله جنايات و قتل 

بی دليل نيست که ھر جا ھم که قدرت اين جريان ضد مردمی و .  از مردم منطقه استی در ميان ميليون ھا تنئتوده 

 منطقه برای ۀ از سوی مردم آزادًا و ضربات مرگبار دريافت کرده، اين ضربات عمدتزير سؤال رفتهمزدور به واقع 

 . مثال در کوبانی اتفاق افتاده است

 قابل انکار که ھر روز با انبوھی از مدارک و اسناد جديد مورد اين مثال ھا و بسياری ديگر از شواھد مستقل و غير

 ضد مردمی و مزدور ئید قرار می گيرند، نشان می دھند که داعش نه يک جريان مستقل و قائم به ذات بلکه نيروئيأت

که ) امريکام امپرياليس(ًاست که تا کنون اساسا با برخورداری از حمايت ھای مستقيم و غير مستقيم يک قدرت بزرگ تر 

 که با استفاده از اين امکانات قرار ئینيرو.  و رشد يافته استء ايجاد می کند امکان حيات، بقاء امن و فضاۀبرايش حاشي

است تا مدت ھای مديد در شطرنج سياسی جھان توسط بازيگران عمده به عنوان يک عامل به کار گرفته شده و حضور 

آن بلکه درست مطابق " نابودی" تروريستی داعش نه برای ۀ متحدينش با دار و دست وامريکابه واقع جنگ . داشته باشد

پيش . " از ابتدای عروج داعش به اصطالح پيش بينی کرده بودندامريکائیبر ھمان نقشه ای پيش می رود که مقامات 

 قرار داشت که سال ھا قبل،  يعنی بوشامريکا ۀت حاکمأ در انطباق با اظھارات اسالف اوباما در ھيًای که کامال"بينی

ژی، بسياری از مناطق جھان را به يسخن گفت و مطابق آن سترات" تروريسم" با امريکا" جنگ بی پايان"ژی ياز سترات

با داعش، يعنی " طوالنی" از جنگ امريکاھمانطور که می دانيم برخی از مقامات دولت . ورطۀ آتش و ناامنی کشاند
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طراحی شده توسط " بی پايان" جنگی ۀن گفته اند که اين در واقع بخشی از ھمان نقش سال سخ٣٠جنگی به مدت حتی 

 .  می باشدامريکاھمکاران اوباما در دولت ھای سابق 

 به حکم يک امريکا رشد تضادھای درونی و فشار برخی سازمان ھای حقوق مدنی در ۀً در ھمين رابطه اخيرا در نتيج

 ٧اين سند . می باشد) پيش از عروج داعش (٢٠١٢ون انتشار يافته که مربوط به سال دادگاه اين کشور، سندی از پنتاگ

 يعنی چند ٢٠١٢پنتاگون در سال رغم انتشار، بخش ھای زيادی از آن سانسور شده نشان می دھد که  یصفحه ای که عل

الفت اسالمی متحد  يک حکومت خئیامکان بر پا"سال قبل از رشد سرطانی داعش، با ارزيابی اوضاع سوريه از 

دستيابی به اھداف اياالت "در راستای " ژيکيفرصت سترات"سخن گفته و از آن به مثابه يک " القاعده در شرق سوريه

ًدقيقا ھمان چيزی است که حاميان اپوزيسيون خالفت اسالمی " مطابق سند منتشر شده، .نام می برد" متحده در منطقه

در منطقه می " امريکاژی يسترات" مستقيم ۀنش خواھان آن بوده اند و داعش نتيجيعنی اياالت متحده و متحدا" سوريه

 در لينک زير ٢٠١۵ ماه می ٢۶رخ ؤم) Junge Welt(ی دنيای جوان المانرجوع شود به نشريه . (باشد

http://www.jungewelt.de/2015/05-26/032.php 

ژيک خود در ي سال قبل برای پيشبرد سياست ھای سترات از چندامريکااين سند نشان می دھد که چگونه امپرياليسم 

در " خالفت اسالمی" کوچک ارتجاعی به وضعيت کنونی، سودای ايجاد ۀمنطقه از تبديل داعش از يک دار و دست

ن و ھدفمند، با پروراندن داعش، با ي معۀ مطابق يک نقشامريکادر نتيجه، امپرياليسم . سوريه را در سر داشته است

تغذيه و نيرو رساندن به آن از کانال ھای مختلف به رشد اين نيروی ضد خلقی کمک نموده و آن را به موقعيتی تسليح و 

 و امريکاامپرياليسم " اھداف"مورد نظرش برقرار شده و اين بخش از " حکومت اسالمی"سوق داده که سرانجام 

  .متحدينش متحقق گشته است

وجود ه  حيات داعش از ھنگام بۀّنگاھی به اين سند در کنار تمامی شواھد و مدارک ديگر مبين آن می باشد که پروس

 ھدفمند ۀتا مقطع تبديل به موقعيت کنونی، يک پروس)  سيا ساخته القاعدهۀًبه عنوان ظاھرا انشعابی از دار و دست(آمدن 

 آسمانی بلکه ابزاری برای پيشبرد سياست ھای معين توسط ۀ الساعداعش نه يک نيروی خلق. ل شده بوده استوو کنتر

ھر بار با تاخت و تازھا و جنايات سھمگين اين نيرو سياست ھای   است کهامريکاستی به ويژه ياليقدرت ھای امپر

اھريمنی ژيک خود را به پيش می برند و درست به ھمين دليل منافع آنھا نه در نابودی اين نيروی ارتجاعی و يسترات

 سند منتشر شده از اسناد پنتاگون به طور خالصه صحت اين واقعيت که داعش .عکس در حفظ آن می باشده بلکه ب

طی که اين يآن ھم در شرا. د قرار می دھديکأانه می باشد را مورد تي خاورمۀ در منطقامريکا" ژیيسترات"بخشی از 

ن ھای اقتصادی و حفظ موقعيت خويش، نيازمند بحران سازی قدرت جھانی بيش از ھر زمان ديگری برای تخفيف بحرا

ضرورت برآوردن اين سياست ھا و منافع طبقاتی حاصل از آن است که امکان .  بين المللی استۀو جنگ در عرص

 تبھکار و ۀموجوديت، بقاء و تسليح داعش و رشد و گسترش آن در شرايط کنونی را موجب می گردد و اين دار و دست

 .  را به جان مردم منطقه می اندازدوابسته 

.  آن روشنگر حقايق بسياری استۀدر چنين اوضاع و احوالی، کنکاش در نقش داعش و نتايج عملکردھای جنايتکاران

اگر روندھای عينی را بررسی کنيم و نقشی که داعش و عملکردھای ضد خلقی آن برای تسھيل اجرای سياست ھای 

ً  درک کنيم خواھيم ديد که چگونه اين نيروی دست ساز و وابسته از زمان پيدايش خود دقيقاستی بازی می کند رايامپريال

 . در سطح منطقه و جھان حرکت کرده استامريکاژی يدر جھت تحقق سترات

ژی امنيت ملی يسترات" به ويژه پس از انتشار سند امريکا ۀ سياست ھای اعالم شدۀبررسی روند ھای عينی و مطالع

جنگ "دنبال پايان ه  بامريکا حاکمه در ۀنشان می دھد که طبق)  ٢٠٠١منتشر شده در سال " (٢١ای قرن  برامريکا

ًبا ھدف تامين ھژمونی خود بر ساير قدرت ھای " نظم نوين جھانی"و فروپاشی شوروی سابق در پی ايجاد يک " سرد
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 چه در زمان امريکاياست اعالم شدۀ دولت ژی، سيستراتاين . بوده و می باشد" رھبر جھان"امپرياليستی به عنوان 

ّبرای تحقق گام به گام اين ھدف، در دھه ھای اخير دولت . حکومت جمھوری خواھان و چه دمکرات ھا بوده است

در اين .  در يک مسير تمايل فزاينده به جنگ و گستردن فضای ميليتاريستی در سراسر جھان حرکت کرده استامريکا

 ۀيش کوشيده تا با چنگ اندازی به حوز"بی ھمتا"برای استفاده از به قول خويش، قدرت نظامی  با تالش امريکامسير 

 خويش بر بازارھا ۀبه تقويت مواضع و تحکيم سلط)  اروپاۀبه ويژه روسيه، چين و اتحادي (ءنفوذ و بازارھای ساير رقبا

سياستی که لشکر کشی ھای . يم نمايدسياسی خود را تحک-ژيک جھان بپردازد و موقعيت اقتصادیيو مناطق سترات

ه، نمونه ھای ي و امروز سورا نظامی و چند جنگ خونين منتھی به اشغال افغانستان و عراق و فروپاشاندن ليبيۀوحشيان

 .  بارزی از آن را به نمايش گذارده اند

 داری در سطح جھان و نياز بانگير کل نظام سرمايهيھمچنين در طول اين مدت، تداوم و تعميق بحران ھای اقتصادی گر

 شدت و امريکا دولت ۀبه جنگ برای تخفيف اين بحران ھا و انتقال بار آنھا به خارج به سياست ھای جنگ طلبان

ن در معرض ي امپرياليسم کمتر اينچنۀر جھان تحت سلطيدر واقع در طول سال ھای اخ. گستردگی بيشتری بخشيده است

 تسليحاتی و ۀپرياليستی، تضاد بين قدرت ھای اعظم جھانی، جنگ و ناامنی، مسابقه ھای اميتشديد تنش ھای بين سرما

 اسالمی تحرک ئی بنيادگراۀعروج داعش به عنوان تازه ترين پرد. خطر ترکيدن از تراکم انبار باروت قرار داشته است

 . داده و در چنين متنی قابل فھم استامريکا" جنگ بی پايان"بی سابقه ای به سياست 

داعش نه تنھا در يک . تايج نقش آفرينی ھا و جنايات داعش در سوريه برای تمامی اذھان حقيقت جوی دنيا آشکار استن

 اسد و اربابانش را از صحنه ۀپروسه جنبش انقالبی خلق ھای تحت ستم منطقه و از جمله مردم سوريه عليه رژيم وابست

د انقالبی به طور انکارناپذيری در يک جنگ نيابتی به عنوان خارج کرد، بلکه اکنون به موازات تعقيب ھمان ھدف ض

سودمند بودن .  عليه منافع رقبای جھانی و به طور مشخص دولت روسيه در منطقه به کار گرفته شده استامريکاابزار 

ورک نيوي"و " يوم السابع" به گزارش خبرگزاری مصری ًداعش و انعطاف اين نيروی دست ساز تا حدی است که اخيرا

، داعش شماری از نيروھای خود را برای جنگ عليه نيروھای وفادار به روسيه به اوکراين فرستاده امريکا" تايمز

االت مکرر، اعالم کرده است که جنگ ؤ در حالی است که داعش در مقابل سامريکااين ارسال نيرو عليه رقبای . است

 !  ل در اولويت آن نيستئيبا اسرا

 عامه پسند برای حفظ و تداوم گسترش حضور مستقيم ماشين ً داعش دستاويزی کامالۀت جنايتکاراناز سوی ديگر تحرکا

 در منطقه بوده و از آن فراتر توجيه سيل صدور سالح به يک بازار مطمئن با مشتريانی شامل امريکاجنگی 

 . گذارده استامريکاثروتمندترين دولت ھای نفتی در کل منطقه را در اختيار 

 در خارج از مرزھا نمی تواند با مخالفت به حق افکار عمومی امريکاژی توسعه طلبانه و تھاجمی يشک ستراتبدون 

 گسترش صفوف آن در جوامع غربی ۀدر ھمين رابطه حضور داعش و ساي. رو نشوده مردم آزاديخواه در غرب روب

 امريکارس و نا امنی را بر سر مردم اروپا و  تۀ پيدا کردن توسط خود دستگاه ھای ارتباط جمعی که سايءھمراه با فضا

زير نام مبارزه .  طبقات حاکم به حقوق و آزادی ھای مدنی در اين جوامع منتھی شده استۀپھن کرده، به ھجوم بی سابق

 قوانين ۀ، دولت ھای غربی برای تصويب روزمر"ايدئولوژی ھای افراطی"و " گسترش تروريسم اسالمی"با 

در حالی که در اين کشورھا کمونيست ھا در ھمه جا .  کارگر و مردم خويش صف کشيده اندۀبقسرکوبگرانه عليه ط

ليس کشورھای غربی اعالميه ھای خود را وآماج ضرب دستگاه سرکوب حاکم ھستند، نيروھای داعش در زير چشمان پ

ُنين لو لو خرخرۀ داعش به رشد ھمچ). الماننمونه ھای انگلستان و (پخش می کنند و تظاھرات و تجمع بر پا می کنند  ُ

  .  سياست ھای فاشيستی و نژاد پرستانه و ضد مھاجر و ضد مسلمان در اين کشورھا منجر شده استۀبی سابق
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ولی سخت خواھد بود که با توجه به اين واقعيات و اسناد و شواھد بی شماری که ؤآيا برای ھر ذھن حقيقت جو و مس

ستی را درک يعملکردھای مخوف داعش با منافع نظام سرمايه داری و قدرت ھای امپريالتاکنون انتشار يافته رابطه بين 

ن است که در پشت ھر يک از ادعاھا و تبليغات افراد و نيروھای اجتماعی منافع مشخص طبقاتی يت اينمايد؟ واقع

 تبليغاتی که می کوشند آن را داعش خالف تمام. تنھا تبھکاران و نادانان چنين حقيقتی را منکر می شوند. خوابيده است

است و بررسی تاريخ "  اسالمیئیبنياد گرا"يک نيروی مافوق طبقات و آسمانی جلوه دھند، شکلی از انواع متنوع پديدۀ 

 به بعد نشان می دھد که در ھمه جا بند ناف اين جريان ارتجاعی با ٧٠ اسالمی از دھه ھای ئیو عملکرد بنياد گرا

 .ه استامپرياليسم گره خورد

ً اسالمی است که با تازه ترين مخلوق جنايتکارش يعنی داعش تماما در جھت منافع ئیامروز نيز ھمين بنياد گرا

 سرمايه ۀاگر به اوضاع جاری نظام بحران زد.  کارگر و توده ھای محروم قرار گرفته استۀ ضد طبقهامپرياليسم ب

 ضد انقالبی و ۀ در اين بحران، داعش يک پروژامريکا امپرياليسم ژیيداری دقت کنيم، خواھيم ديد که با توجه به سترات

 به آن پر و بال امريکا القاعده برآمده، توسط ۀاين نيرو از دل جريان سيا ساخت. ستامريکابخشی از ماشين جنگی ارتش 

 در خاک اردن ريکااملی و ئيداده شده، با پول قطر و عربستان تقويت و تسليح شده، توسط سازمان ھای اطالعاتی اسرا

 دولت ترکيه برخوردار بوده و در کل در پناه درمانی و لجستيکآموزش داده شده از امکانات ترابری و ... و ترکيه و 

 اين قدرت بزرگ رشد يافته به ۀ و رژيم ھای متحد و دست نشاندامريکا حفاظتی شامل دستگاه ھای اطالعاتی ۀيک شبک

، برای امريکاس آن أ امپرياليستی و در رۀ اھريمنی  که برای گسترش سلطئینيرو. جان مردم منطقه انداخته شده است

 کارگر و خلق ھای تحت ستم ھمچون يک سگ زنجيری ھار در ميدان رھا شده ۀتشديد تعرض سرمايه داران به طبق

 .است

 امريکاس آن أ در ررياليسم و امپۀژی توسعه طلبانينياز سترات: به طور کلی، راز بقای داعش در اين واقعيت نھفته است

ژی و منافع امپرياليسم مفيد باشد، ما يتا زمانی که حضور داعش و جنايات و اعمال آن به حال سترات! در شرايط فعلی

 ۀاما به محض آن که به ھر دليلی از جمله به دليل رشد مبارز.  و حتی رشد و گسترش آن خواھيم بودءشاھد تداوم و بقا

مخوف و " آسمانی"ژی امپرياليسم ضرورت وجودی داعش از بين برود، اين نيروی ير ستراتيي يا تغطبقاتی توده ھا و

تبھکار و بی نظير در وحشی گری و جنايت پيشگی ھمچون دانه ھای برف در مقابل آفتاب آب خواھد شد و سرنوشت 

ن از سوی ارباب منقضی اعالم يعنی ساير دار و دسته ھای مزدوری را خواھد يافت که تاريخ مصرفشا" برادرانش"

  .شده است

 


