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  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١۵ دسمبر ١۵
  

  جنايت پاريس،
  "!جنگ بی پايان"بھانه ای تازه برای گرم کردن تنور 

  
 تن از اھالی بی ٣۵٢ تن و زخمی شدن ١٣٠ه به کشتار فجيع مبر در پاريس ک نو١٣ ۀحمالت تروريستی و جنايتکاران

دفاع فرانسه انجاميد، موجی از خشم و نفرت تمام انسان ھای با وجدان و آزاديخواه را نسبت به عاملين اين جنايت 

عب تمامی شواھد نشان داد که اين حمالت ھماھنگ در قلب اروپا به منظور ايجاد نھايت وحشت و ر. مخوف بر انگيخت

چند ساعت بعد و . برنامه ريزی شده بود و به ھمين دليل مستلزم يک برنامه ريزی دقيق و تشکيالتی سازمان يافته بود

ال اذھان عمومی را فرا ؤدر حالی که افکار عمومی ھنوز در شوک و بھت ناشی از اين رويداد به سر می برد و اين س

 امپرياليستی اروپا به سھولت ۀته در پاريس يعنی يکی از دژ ھای اتحاديگرفته بود که چه قدرتی و با چه اھدافی قادر گش

 تحقيقات ۀو زير چشم مقامات امنيتی چنين جنايتی را سازمان دھد، مقامات فرانسوی بی آن که منتظر روشن شدن نتيج

م نيز در سراسر جھان رسانه ھای طبقات حاک. ليس باشند، به صحنه آمده و اين جنايت را به داعش نسبت دادندواوليه پ

البته . ات آن سنگ تمام گذاردندئيدر حالی که ھمين ادعا را تکرار کردند، در نمايش صحنه ھای فجيع اين قصابی و جز

تا .  آگاه بوده اندً از احتمال انجام اين حمالت از قبل کامالامريکائیگزارشات بعدی نشان داد که مقامات فرانسوی و 

در واشنگتن گفت " انجمن امنيت جھانی "جلسۀ، سيا، در امريکائيس سازمان اطالعات مرکزی ر" جان برنان" که ئیجا

 داعش برای اجرای چنين حمالتی به ۀھا يا توطئ ما از برنامه"نداشت چون " جای شگفتی" تروريستی پاريس ۀکه حادث

ای نيست که فقط يک بار رخ   حادثهحمالت پاريس"وی با اطمينان خاطر اضافه کرد که  ." ويژه در اروپا مطلع بوديم

  ."انتظار حمالت بيشتر توسط اين گروه وجود دارد. دھد

ّدر اين ميان، در حالی که اطالعات مربوط به عاملين و سرنخ ھای اين جنايت با خست تمام و به صورت قطره چکانی 

دم و احساس عدم امنيت قربانيان اين ات و داستان ھای مربوط به ترس و وحشت مرئيو ابھام آميز انتشار می يافت، جز

يکی از واقعياتی . جنايت با آب و تاب تمام به گونه ای بی وقفه تا چند روز صفحات رسانه ھای عمومی را اشغال کرد

که در اين طوفان تبليغاتی نظر ھمگان را به خود جلب کرد اين بود که اگر انعکاس جزئيات اين کشتار بيرحمانه و ترس 

 بشر دوستی و مخالفت با تروريسم و غيره صورت گرفت، ۀی از آن به خاطر ھمدردی با مردم و از زاويو وحشت ناش

پس در اين صورت چرا ھنگامی که در ھمان روزھا در يک رشته اقدامات مشابه در عراق و لبنان صد ھا تن از توده 

 که کشتار پاريس را سازمان ئی ھمان نيرو انفجار بمب ھای ويران کننده توسطۀھای بی گناه عرب و مسلمان در نتيج
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ُگرفته و در مقايسه با حمالت پاريس حتی يک صدم صحنه ھای ه قان داده بود در خون غلتيدند، اين رسانه ھا خف َ

اين طرز . دلخراش و خسارات جانی و مالی جبران ناپذير بر دوش قربانيان اين حمالت باقی مانده را منعکس نکردند

" رنگين تر"متفاوت نسبت به جنايات مشابه باعث شد که بسياری مطرح کنند که مگر خون پاريسی ھا برخورد آشکارا 

از توده ھای لبنانی و عراقی بود که رسانه ھای تبليغاتی آشکارا چنين متفاوت برخورد کردند؟  اما، ھمين واقعيت به 

طول روزھا به خاطر معيارھای به اصطالح  خود نشان می داد که انعکاس وسيع و چشمگير جنايات پاريس در ۀنوب

بلکه ژورناليسم انحصاری و متعفن . بشر دوستانه و دفاع از حقوق بشر رسانه ھای بورژوازی نبوده و نيست

 آن اخبار وحشتناک و صحنه سازی ھا، به دنبال نتايج خاصی بود که در اين جا در ۀبورژوازی از انعکاس با برنام

  .  اھد شدادامه به آن پرداخته خو

از جمله، اين . ثيرات نفرت انگيز آن می تواند از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گيردأمبر پاريس  و ت نو١٣کشتار 

 یحمالت خونين و وحشتناک تروريستی در قلب اروپا اگر چه به ھيچ وجه از نظر ميزان خسارات جانی و مالی به جا

کيد گفت که کشتار پاريس و تبليغات أ ھم طراز نيست، اما می توان با تريکاام در ٢٠٠١مبر سال  سپت١١ ۀمانده، با فاجع

ويژه در اروپا و مھم تر از ه پس از آن با ايجاد يک فضای رعب و وحشت و ناامنی حداکثری در اذھان مردم جھان و ب

  . سه استمبر قابل مقاي سپت١١ ۀ اقتصادی پس از آن با فاجع- ثيرات و نتايج سياسی أآن با توجه به ت

مبر  سپت١١امريکا در اين يک واقعيت است که از  ورای دودھای غليظ و سياه ناشی از انفجار برج ھای دو قلوی 

مردم به صحنه آمده و " ناجی" که چند ھزار انسان بی دفاع را قربانی کرد، اين بوش و شرکاء بودند که در نقش ٢٠٠١

نباشد، " امريکا"الم کردند که در آن اگر ھر کس در سراسر دنيا با با تروريست ھا را اع" جنگ بی پايان"آغاز يک 

جنگ مھيب و ضد  تروريستی در چندين نقطه شعله ھای آتش ۀ اين حملۀدر نتيجه، به بھان. دشمن آن محسوب می شد

ساعت پس از س جمھوری فرانسه نيز تنھا چند ئياکنون در شرايطی ديگر، ر. ی به راه افتاد که تاکنون ادامه داردخلقي

انجام حمالت تروريستی پاريس در مقابل انبوه دوربين ھا ظاھر شده و به طور مسخره ای حمالت تروريستی پاريس را  

داعش به فرانسه ناميد، آن ھم در حالی که ھمه می دانند که از قبل چنين به اصطالح اعالن جنگی داده " اعالن جنگ"

 کشور عليه داعش بيش از يک ۶٠ ساخته امريکا" ائتالف جنگی" شرکت در  باًشده بود؛ چرا که دولت فرانسه رسما

ل آن و با اين نيرو می جنگد و ھواپيماھای جنگی اش به اصطالح به طور روزمره مناطق تحت کنترًسال است که عمال

  .  را بمباران می کنند

.  برآمده بودند که ھمگان شاھدش شدند، در پی نتايج سياسی مشخصی"اعالن جنگ"اما مقامات فرانسوی با توجيه اين 

س جمھور و اختياراتش با اعالم وضعيت فوق ئي حاکم در فرانسه از طريق رۀبود که طبق" اعالن جنگ"پس از اين 

العاده در کشور و لشکر کشی به خيابان ھای پاريس برای اولين بار به چنان اقداماتی دست زد که از جنگ جھانی دوم 

اعالم وضعيت اضطراری و اشغال خيابان ھا و معابر عمومی، گسترش .  فرانسه بی سابقه بودۀبه اين سو در جامع

تبليغات سراسری و بی وقفه در مورد ضرورت .  جنگی بخشيدۀفضای ناامنی و سيل دستگيری ھا، به پاريس يک چھر

کشور به منظور فوق، به پيام ليسی فرانسه و ارتش اين وو تقويت سازمان ھای امنيتی و پ" تضمين امنيت شھروندان"

  .  حاکم تبديل شدۀمشترک رسانه ھای طبق

اين حمالت که کمی پيش از تشکيل .   نمی توانست تنھا به فرانسه ختم گرددًاما، تبعات اين حمالت تروريستی طبيعتا

ی پاسخگوئی ً کشور صنعتی جھان صورت گرفتند، باعث شدند تا اجالسی که ظاھرا ادعا می شد برا٢٠اجالس سران 

به بحران ھای شديد موجود و عواقب آن نظير فقر و بيکاری و برنامه ھای رياضت اقتصادی و ساير معضالت عميق 

 شوم ترور ھای ۀاقتصادی اجتماعی گريبان گير ميلياردھا تن از مردم جھان تشکيل شده، اين موضوعات را در ساي
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 بين مذاکرهس موضوعات مورد أ و ضرورت تشديد آن را در ر جنگ با داعشألۀپاريس به کنار نھاده و در عوض مس

 کشور با صدور اعالميه ٢٠رھبران قدرت ھای شرکت کننده در اين جلسه قرار دھد تا جائی که اجالس اقتصادی سران 

ھم .  خاتمه يافت" دولت اسالمی"ھای جنگی عليه داعش يا آن طور که در رسانه ھای رسمی غرب عنوان می شود 

، بار ديگر ٢٠ کوتاھی پيش از تجمع سران در اجالس ۀکشتار پاريس به بھترين دستاويزی تبديل شد تا در فاصلچنين 

جناح .  نظير انگلستان، صدای راست ترين و افراطی ترين جناح ھای بورژوازی قدرت گيردئیدر پارلمان ھای اروپا

 امريکا در جنگ عراق و سوريه و ھمکاری با ھای جنگ طلبی که خواھان دخالت و مشارکت شديدتر دولت ھای خود

 کوتاه، برخی ديگر از قوانين محدود کننده و ضد آزادی ۀدر ھمين فاصل.  اين جنگ ھای ضد مردمی ھستندۀدر جبھ

 کارگر و آحاد توده ھای زحمتکش، يا به سرعت مورد تصويب قرار گرفتند ۀھای دمکراتيک به شکلی فزاينده عليه طبق

 ترور ھای کثيف و ۀ چند روز در زير سايۀدر فاصل. ای تصويب آن ھا در دستور کار قرار گرفتو يا تدارک بر

 و ئیی برای بودجه ھای دفاعی کشورھای اروپادالر به تصويب ارقام ميليارد ئی پاريس، دولت ھای اروپاۀجنايتکاران

 شوم طبل ھای ۀيست ھای پاريس در نغمبه اين ترتيب صدای شليک گلوله ھای ترور. قوانين امنيتی سخت تر پرداختند

که بيش از ھر زمان ديگر با صدای بلند و مطنطن در مجالس و مراکز قدرت به صدا در !" جنگ ، جنگ تا پيروزی"

  . می آيند، گم شد

 به دستاويزی جھت گسترش فضای جنگی و امريکا حاکم در اروپا و ۀبه طور کلی، حمالت تروريستی پاريس برای طبق

بايد توجه کرد که حمالت تروريستی پاريس در شرايطی به . در شيپور تشديد به اصطالح جنگ با داعش تبديل شددميدن 

وقوع پيوستند که بر بستر پراتيک اجتماعی و جريان زندگی، به خصوص با توجه به تشديد تضادھای غارت گرانه بين 

که باعث شده گاه ) امريکاضاد بين روسيه و و به طور مشخص ت(قدرت ھای امپرياليستی در جريان جنگ جاری  

اخباری از واقعيت ھای جنگ با داعش به بيرون درز کند و ماھيت داعش و وابستگی آن به دولت ھای غربی ھر چه 

مبارزه با "عيان تر در مقابل چشم مردم جھان قرار گيرد، ماھيت ضد خلقی جنگ ھای امپرياليستی جاری زير نام 

انعکاس اين واقعيت را می . برای توده ھای تحت ستم ھر چه بيشتر افشاء شده است"  اسالمیئی گرابنياد"و " تروريسم

 و شرکاء در امريکا ۀ نارضايتی و مخالفت توده ھا با سياست ھای جنگ طلبانۀتوان در رشد آگاھی و گسترش روزمر

ل انکار حمالت پاريس ايجاد تحرک تازه و در چنين شرايطی يکی از نتايج قابل پيش بينی و غير قاب. سراسر دنيا ديد

و داعش می "  اسالمیئیبنيادگرا" با امريکاژيک و طوالنی مدت ي جنگ ستراتۀمورد نياز کارگردانان جنگ در پروژ

 صحنه ھای آن، نه از روی ۀدر نتيجه تمرکز چشم گير رسانه ھای بورژوازی بر روی اين جنايت و تکرار بال وقف. باشد

که با ھدف جھت دادن افکار عمومی و آماده ساختن ھر چه بيشتر آن برای پذيرش و مقبول جلوه دادن اين بشر دوستی بل

 . سياست جنگی صورت گرفت و می گيرد

و به طور مشخص داعش، نياز " نابود نشدنی"با يک دشمن جھانی " طوالنی"واقعيت اين است که جنگ، آن ھم جنگی 

 حاکم در فرانسه به ھمراه ۀدر پاسخ به اين نياز است که طبق. ی در شرايط فعلی ست سرمايه داری جھانۀنظام بحران زد

 و انگليس برای خروج از بحران اقتصادی شديدی که سيستم شان گرفتار آن می باشد به امريکاديگر ھمپالگی ھايش در 

ز حياتی نظام حاکم در جنگ با داعش يک نيا. شدت مشغول جنگ افروزی و بحران سازی در سراسر دنيا می باشند

با داعش و تشديد عمليات جنگی در سوريه و عراق عليه آن " اعالن جنگ"شرايط بحران است و تبليغات کر کننده حول 

وجود دارد که نظام سرمايه داری "  ھائیباال"در حالی صورت می گيرد که اين توافق عمومی حتی در ميان بخشی از 

اين بحرانی است که در مقايسه با گذشته ، . ن ھای ساختاری خود دست و پا می زندجھانی در يکی از وخيم ترين بحرا

نوری "اين بار امکانات بورژوازی جھانی برای غلبه بر آن ھر چه بيشتر محدود گشته و آن طور که گفته می شود ھنوز 
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س و تشديد فضای جنگی،  حمالت تروريستی پاريۀچنين است که اکنون در ساي. به چشم نمی خورد" در پايان تونل

چرا که . بزرگترين سرمايه داران زالو صفت و مقاطعه کاران نظامی دست ھای خود را با خوشحالی به ھم می مالند

فرصتی برای دريافت قرار دادھای جديد . فراھم آورده است" فرصت"کشتار و ويرانی ھای وحشتناک اخير برای آن ھا 

ی که به طور فزاينده به بخش ھای نظامی منتقل شده و به بودجه ھای عموميحل  امنيتی از دولت ھا و از م-نظامی 

ھم چنين بر بستر بحران موجود و عمليات تروريستی، فرصت ھای جديدی .  اقتصاد نظامی تحرک و رونق بخشيده است

ی، تحرک  کارخانه ھای اسلحه سازۀبرای گسترش جنگ و فضای جنگی و در نتيجه رونق کسب و کار جنايتکاران

سسات نظامی و ارتش ھای رسمی و خصوصی و ايجاد شغل و درآمد در اين ميدان برای بزرگترين کارتل ھا و ؤم

، يکی از اعضای "العالم "ۀبه گزارش شبکدر ھمين رابطه . انحصارات متعلق به سرمايه داران به وجود آمده است

ًست، اخيرا در ارتباط امريکاروابط نزديک با صنايع دفاعی که دارای " لورين تامپسون"به نام " لکزينگتون "ۀپژوھشکد

وضعيت امروز شرکت ھای بزرگ اسلحه سازی، بسيار بھتر از آن "با جنگ با داعش در عراق و سوريه اعالم کرد که 

 اشغال عراق و ۀ که در سايامريکا شرکت ھای امنيتی خصوصی  .شد چيزی است که سه سال قبل، پيش بينی می

اند، اميدوارند که جنگ کنونی موجب بسته شدن قراردادھای جديدی در  ای رشد کرده ن به صورت قابل مالحظهافغانستا

  ."عراق شود

 حمالت تروريستی پاريس با تشديد جنگ عليه داعش را ھر چه دقيق تر ترسيم نمود بايد ۀاکنون برای اين که بتوان رابط

عش را نيروئی قائم به ذات جلوه داده و ساخته و پرداخته شدن آن توسط  به ادعا ھائی پرداخت که می کوشند داًمختصرا

  . و شرکاء را الپوشانی نمايندامريکاامپرياليسم 

 روايت رسمی دستگاه ھای تبليغاتی انحصاری بورژوازی ، که متشکل از مشتی رسانه ھای قدرتمند انحصاری تحت 

اين نيروی تروريست بنيادگرای اسالمی در حالی که از حمايت ل امپرياليسم می باشد ، از داعش اين است که وکنتر

بخش ھای بزرگ توده ھای مسلمان و مذھبی برخوردار می باشد،  مبارزه ای مملو از جنايت برای نابودی ارزش ھای 

به ارتجاعی خويش با ھدف تبديل دنيا " ايدئولوژی" گسترش ًو نھايتا" حقوق بشر"و " دمکراسی"، "آزادی"غرب نظير 

ترين دشمن " خطرناک"در نتيجه اين نيرو . را سازمان داده است" خالفت اسالمی"ل وتحت کنتر" وریتامپرا"يک 

 و البته زير رھبری اين امريکانظام دمکراتيک غرب بوده و تمامی مردم و دولت ھای جھان بايد در اتحاد با امپرياليسم 

اين تحليل !  ر نابودی اين نيروی اھريمنی با داعش بجنگندبشريت به منظو" نجات"قدرت امپرياليستی و با ھدف 

طيف بسيار فريبکارانه که ابداع رسانه ھای امپرياليستی ست به طور روزمره با برخی جرح و تعديل ھا از سوی 

ھم می خوانند تکرار " چپ و کمونيست" که خود را ئیگسترده ای از نيروھای اجتماعی از بورژوازی گرفته تا نيروھا

در اين تحليل اين گونه جلوه داده می شود که اساس تضادھای کنونی جھان ، به اصطالح نبرد ايدئولوژی ھا و . می گردد

و " سکوالريزم"از يک سو با ارزش ھای " اسالم ارتجاعی"و " عقب افتاده"بين مسلمانان "  زندگیۀشيو"فرھنگ و 

   . اسالمی با ارزش ھای غربی ستئید بين اسالم يا بنيادگراغربی يا به عبارتی ديگر تضا" آزادی ھای"و " پيشرفت"

 خود انعکاسی از تضادھای طبقاتی ھستند، هبا توجه به اين واقعيت که جدال انديشه ھا و ايدئولوژی ھا قائم به ذات نبود

 ۀيلی دارای پاي مادی جدال ھای ايدئولوژيک مورد ادعا نشان داده نمی شود و از اين رو چنين تحلۀدر اين تحليل پاي

به خاطر راستی  و شرکايش بامريکاد برای يک لحظه بپذيريم که امپرياليسم ئياما با وجود اين بيا. علمی نيست

در اين . غربی با داعش می جنگند" آزادی ھای"و " پيشرفت"و " سکوالريزم"، يعنی دفاع از ارزش ھای "ايدئولوژی"

 ئیًله اين است؛ اوال پس چرا ھمين قدرت ھاأاگر صورت مس.  شونداالت متعددی مطرح میؤصورت به طور طبيعی س

مسجد سازی و مراکز " قانونی"مين کنندگان مالی اصلی پروژه ھای أکه برای سکوالريزم يقه درانی می کنند خود ت
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حدی که  آن ھم در - اسالمی سازی در غرب و عامل اصلی فضا دادن به مسلمانان و فعاليت ھای مذھبی آنان می باشند 

سابقه نداشت؟  آيا اين قدرت ھا نمی دانند که ھمين مساجد و مراکز اسالمی يکی از مھم ترين مراکز در سال ھای اخير 

حمايت پرورش و آماده سازی نيروھائی است که از کشورھای غربی برای داعش عضوگيری می شوند؟  چرا در زير 

در خيابان ھای بزرگترين شھرھای قلب تمدن ... ويژه در سال ھای اخير دسته ھای عاشورا و ه ھای ھمين سيستم حاکم ب

راه می افتند و ه ليس به شيوه ای که در سابق کمتر سابقه داشت بوبا حمايت پ... و سکوالريزم نظير لندن و تورنتو و 

  کنند؟برای اسالم و ارتجاع تبليغ می 

امپرياليسم  با داعش يک جنگ واقعی به معنی تالش برای نابودی آن است، چرا يکاامردر ثانی اگر جنگ امپرياليسم 

جنگ "ی و امکانات ئسيسات ماھواره أ با وجود برخورداری از يک قدرت عظيم و بی ھمتای نظامی و تامريکا

 نابود کند -خود را  اين خطرناک ترين دشمن - کشور نتوانسته نه تنھا داعش ۶٠و با وجود داشتن ائتالفی از " ستارگان

عکس ، مدام از ه بلکه حتی قادر نشده آن را ضعيف سازد و يا چشم انداز نابودی کوتاه مدت آن را ارائه کند؟  و چرا ب

خود به رغم " نظم نوين جھانی" برای ساختن اولين پايه ھای امريکاطوالنی بودن جنگ با داعش دم می زند؟ چرا وقتی 

 تنھا به چند روز وقت برای نابود کردن حکومت صدام امريکاھا به عراق حمله کرد، ارتش موج مخالفت ميليونی توده 

 عراق نياز داشت؟ مگر اين طور نيست که داعش با وجود ۀحسين، ارتش بزرگ و مجھز آن و تمام ساختار ھای جامع

انگشت "ره به قول معروف تمام ظرفيت ھای جنايتکارانه و امکانات و قابليت ھای ضد خلقی اش به لحاظ قد و قوا

  صدام حسين جنايتکار محسوب نمی شود؟ " کوچک

ھای  چه قدرت  بعدی رھنمون می کند و آن اين کهألۀً را منطقا به سوی مسئی ھر ذھن حقيقت جوًاالت فوق، طبيعتاؤس

 آن تضعيف و ی در پشت سر داعش وجود دارند که در يک سال و نيم گذشته جلوی نابودی داعش و يا کم تر ازواقعي

خنثی سازی اين نيروی کوچک اھريمنی را گرفته و اجازه نمی دھند تا از صحنه خارج شده و خطر آن از بين برود؟  

اين کدام ضرورت ھاست که بقای داعش را توسط حاميان آن الزام آور و جنايات آن نظير کشتار پاريس را توجيه می 

 دھيم اجازه دھيد که يک ادعای ديگر مبنی بر اين که راز بقای داعش در ال پاسخؤاما قبل از اين که به اين سکند؟  

داشتن يک پايگاه مردمی در ميان توده ھای تحت ستم منطقه می باشد را مورد بررسی قرار دھيم تا معلوم شود که آيا 

ت ھای دريافتی از اين عکس بند ناف داعش به امپرياليسم و بورژوازی وابسته به آن و حمايه واقعيت چنين است و يا ب

  کمپ ضد خلقی وصل می باشد؟ 

اين روزھا حدود يک و نيم سال از عروج داعش و تحوالتی که اين نيروی مخوف و جنايتکار را از يک جريان 

ناشناخته در عرض مدت کوتاھی به يک نيروی بزرگ و پر قدرت و حاکم بر سرزمينی به مساحت بريتانيا نمود، می 

 واقعی و ضد خلقی داعش و اربابان اين ۀن روند فاکت ھای زنده و غير قابل انکاری در رابطه با چھر ايۀمطالع. گذرد

 عروج و عملکرد داعش در طول ۀپروس. نيروی وابسته به امپرياليسم را با وضوح تمام به معرض نمايش گذارده است

ازی می کوشد به خورد افکار عمومی دھد اين مدت نشان داده که داعش خالف سناريو ھای فريبکارانه ای که بورژو

چرا که بر . فاقد کمترين پايگاه مردمی در ميان توده ھای زحمتکش منطقه بوده و قدرت مادی خود را از آنان نمی گيرد

 جناياتش عليه توده ھای تحت ستم، منجر به ۀکسی پوشيده نيست که حضور داعش در ھر شھر و روستا با توجه به سابق

 نمی تواند با کشتار و ئیه و فرار مردم مسلمان و غير مسلمان شده است و واقعيت اين است که ھيچ نيرو منطقۀتخلي

با تجاوز و به بردگی کشاندن زنان و دختران و  اعدام دست جمعی جوانان، با زدن گردن و به صليب کشيدن قربانيان،

در ميان ... نان و يھوديان و مسيحيان و ايزدی ھا و فروش کودکان، با منفجر کردن تمامی مساجد و مراکز مذھبی مسلما

در نتيجه مغرضانه بودن تبليغاتی که می کوشند . پيدا کند و يا آن را گسترش دھد" یئپايگاه توده "مردم برای خود 
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 دھۀ به ويژه مردم ما می دانند که در. ی آن ھم در ميان زحمتکشان جلوه دھد آشکار استئداعش را دارای پايگاه توده 

 و در شرايط جنايات داعشی اين رژيم، ھمين بلندگوھای تبليغاتی بورژوازی با نشان دادن صحنه ھای ۶٠خونين 

له أمردم ستمديده ايران از جمھوری اسالمی دم می زدند، مس" یئحمايت توده "نمايشی نماز جمعه و آگرانديسمان آن از 

  . ای که ھيچ حقيقتی در آن وجود نداشت

خالف تحليل ھای ننگين بورژوازی امپرياليستی و مريدان آن، اين واقعيتی ست که از زمان خلق و عروج امروز نيز 

. ستم و زحمتکش مسلمان خاور ميانه بزرگترين قربانيان جنايات داعش و اربابان شان بوده اندداعش، توده ھای تحت 

، صدام حسينزدوران و افسران سابق رژيم  ترکيب نيروھای داعش نشان می دھد که به جز مۀاز طرف ديگر مطالع

 تعليم و تربيت مزدورانی ديگری ۀی در صفوف اين نيرو وجود دارند که وظيفئشمار زيادی از مزدوران غربی حرفه 

 نقاط جھان ا از اقصامريکاک واتر و ديگر سازمان ھای نظامی دست ساز امپرياليسم را به عھده گرفته اند که توسط بل

ه، ھم چنين مطابق گزارشات متعدد انتشار يافت. ز کانال ھای مختلف به عراق و سوريه اعزام می شوندعضو گيری و ا

آموزش آنان قبل از اعزام به عراق و سوريه در خاک ...  و سعودی و الجزايری ووواستخدام مزدوران يمنی و افغان

مين نيرو برای أ تۀخش ديگری از پروژ ب٢٠١۴ و ٢٠١٣ در سال ھای امريکائی ۀاردن توسط واحدھای آموزش دھند

ھمه می دانند نکته ای نيز در اين جا قابل تأکيد است که اکثر اين نيروھا که با .  داعش و تقويت آن را تشکيل داده است

 تجھيز و تسليح شدند ، بالفاصله پس از ورود امريکااپوزيسيون سوريه توسط " نيروھای ميانه رو"اسم رمز  آموزش 

وريه با سالح ھا و امکانات خود به النصره و داعش پيوستند و صفوف اين نيروی مزدور اھريمنی را تقويت به خاک س

 داعش را نه ۀمثال ديگری از خود رسانه ھای غرب نيز بيانگر آن است که بخشی ديگر از نيروی تشکيل دھند. کردند

گان ھای سرکوب قدرت ھای دولتی تشکيل می توده ھای تحت ستم مسلمان منطقه بلکه نيروھای مزدور شاغل در ار

 ٢٢تايمز در مطلبی به تاريخ    نيويورکۀ روزنامدر ھمين رابطه. دھند که از نقاط مختلف جھان سربازگيری می شوند

مبر نوشت که اعضای بحرينی گروه تروريستی داعش، از نزديکان خاندان آل خليفه و يا نيروھای امنيتی اين کشور نو

 شده نيرو   رانده ، انگليس و فرانسه، از ميان جمعيت به حاشيهامريکاه تروريستی داعش در بحرين، خالف ھستند و گرو

بنا به گزارش اين ." کند ھای داوطلب را در ميان ساختار حاکميت پيدا می در بحرين، اين گروه جھادی: "گيرد بلکه نمی

با داعش " ارتش بحرين"به دليل افشای رابطه بين " رجب"م به نابحرينی " حقوق بشر"نشريه ھم اکنون يکی از فعاالن 

  !در زندان به سر می برد

 www.nytimes.com/2015/11/26/opinion/the-islamic-states-bahraini-backers.html?_r=0 

عش، از سوی ديگر، به رغم تمامی فريب کاری ھای اشاعه يافته در روايات رسمی در مورد منابع حمايت کننده از دا

 امريکاس آن ھا امپرياليسم أواقعيات و فاکت ھای گوناگون نشان داده اند که در طول اين مدت اين امپرياليست ھا و در ر

 قطر، عربستان، بحرين، يمن، اردن، ترکيه ۀبوده اند که به کمک سگان زنجيری خود در منطقه يعنی رژيم ھای وابست

مين نيروی داعش و تقويت أر و حساب شده تمامی شرايط الزم برای خلق و ت آشکاًدر جريان يک تقسيم کار کامال... و 

 وابسته و ضد خلقی در ۀ اين دار و دستۀو تجھيز و تسليح آن را فراھم نموده و امکانات الزم برای اعمال جنايت کاران

  : را بيان می کنندنمونه ھای زير تنھا بخشی از واقعيات. سراسر خاور ميانه و فراسوی آن را مھيا نموده اند

ست گادر مورد داعش اعالم کرد که از  امريکا بررسی در مجلس ۀ سال گذشته نتايج يک گزارش از سوی کميت-١

 غرب عراق مشغول آموزش ئی کمپ ھای نظامی در قلب مناطق صحرائی يعنی از زمانی که داعش با برپا٢٠١٣

 خواھان بمباران اين مناطق و حمله به تروريست ھا با امريکاولت نيروھای خود بود دولت عراق با انتقال اين اخبار به د
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ولی اين درخواست ھا به طور آگاھانه از سوی دولت اوباما ھيچ گاه .  شدامريکائیاستفاده از ھواپيماھای بی سرنشين 

  )http://thehill.com/policy/defense/213091. (پاسخ مثبت نگرفتند

ُکردستان پس از سقوط ناگھانی موصل اعالم کردند که ماه ھا پيش از اشغال موصل ُ نيروھای کرد حکومت اقليم -٢

توسط نيروھای داعش، آن ھا نسبت به تجمع اين نيروی تروريست به سازمان ھای جاسوسی انگليس گزارش و ھشدار 

  .داده بودند ولی دولت نامبرده ھيچ گونه اقدامی در اين زمينه انجام نداد

ژيک با تمامی امکانات مالی و ي فرار ارتش عراق از موصل و سقوط اين شھر بزرگ ستراتۀتيج  کمی بعد در ن-٣

 ارتش عراق امريکائی توطئه ای که دولت وقت عراق آن را به فرماندھان -تسليحاتی و نظامی آن به چنگال داعش 

ه بدون نقش آفرينی نيروھای  عطفی در رشد سريع داعش و تقويت چشم گير آن در عراق ايجاد شد کۀ نقط-نسبت داد

 آشکارا اين تحول را امريکادر مقابل، دولت . امپرياليستی جھت صعود داعش چنين موقعيتی امکان ناپذير می نمود

 ء داعش بايد ابتدائیناديده گرفت و نه تنھا به ھيچ اقدام بازدارنده يا واکنش سريع دست نزد بلکه چنان عمل کرد که گو

  . بايست با اين مخلوق، به مقابله برخاستقوی می شد و بعد می

 در مقابل موج انتقادات در مورد عدم اتخاذ اقدامات الزم جنگی برای جلوگيری از رشد و پيشرفت داعش، امريکا  -۴

با اين اعالم .  در آن استامريکااعالم کرد که جنگ با داعش يک جنگ طوالنی و بدون نياز درگير شدن نيروی زمينی 

 در واقع به داعش جھت امريکا در حال حاضر قصد مقابله با داعش را ندارد، امپرياليسم امريکار اين که و تأکيد ب

از آن پس تجمع نيرو و پيشروی ھای برق آسای داعش در قلب مناطق . گسترش نيرو و تقويت خود چراغ سبز نشان داد

 تحقق يافت و سپس دستيابی اين جريان دست  و ماھواره ھای آنامريکاعراق و سوريه که ھمگی در زير چشم ارتش 

ی در ماه به اين نيروی اھريمنی و ضد خلقی کيفيت ھای جديدی دالر ميليون ۵٠ساز به يک در آمد نفتی گزارش شده  

  .  بخشيد

 واقعيات فوق، در ظرف يک و نيم سال اخير که جنگ بين داعش با نيروھای مختلف حاضر در ۀ عالوه بر ھم-۵

 و انگليسی در موارد متعددی در مناطق عراق برای نيروھای امريکائی شدت گرفته است، ھواپيماھای يکاامرائتالف 

 داعش که در حال جنگ با ارتش عراق و يا نيروھای ديگر بوده اند، تسليحات و مھمات به زمين ۀتحت فشار قرار گرفت

 شکايتی را تنظيم و به ۀ پروندًدولت عراق رسما ناشی از اين امر آن قدر باال گرفت که ئیرسوا.  پرتاب کرده اند

  . سازمان ملل برد

 يکی ديگر از منابعی که حيات و رشد داعش را تضمين کرده است، حمايت ھای مالی قطر و عربستان، دو رژيمی -۶

لمللی و  بوده و مجری سياست ھای اين قدرت در سطح بين اامريکاکه ھر يک از مظاھر آشکار وابستگی به امپرياليسم 

فرزند قطر و " که از داعش به حق به عنوان ئیتا جا.  ی می باشند، به اين نيروی جنايتکار و وابسته استئمنطقه 

 داعش و خريد نفت از آن ۀنقش دولت ترکيه، عضو مھم ناتو، در پشتيبانی و تسليح و تغذي.  نام برده می شود" عربستان

باز کردن راه ھای . ز مقامات ترکيه و اربابانش آن را انکار می کنندنيز به قدری آشکار است که کمتر کسی به ج

ُ کرد در کوبانی که با ۀويژه در جريان جنگ ضد خلقی اش عليه توده ھای رزمنده ارتباطی برای رفت و آمد داعش و ب

خشی از  و شکست داعش خاتمه يافت، مداوای مجروحان داعشی در خاک ترکيه و انواع ديگر حمايت ھا بئیرسوا

در اين زمينه نيز . بوده است در رابطه با حفظ داعش تا به امروز امريکاوظايف ترکيه در پيشبرد سياست ھای دولت 

 ارتباط بين دولت ترکيه با ۀتحقيق در بار"در شھر نيويورک با موضوع " دانشگاه کلمبيا" نتايج تحقيقاتی که توسط ًاخيرا

 مورد از ھمکاری ھای نظامی ترکيه و داعش شامل حمايت ھای لجستيکی، ۵٠ً داانتشار يافته، ليستی شامل حدو" داعش
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حضور واحد ھای مين سالح تا أ، تسليحاتی، آموزشی ، مالی و نفتی را منتشر کرده که از تھيه و تئیترابری، دارو

  .   است در جنگ را با استناد به اسناد و شواھد مختلف ثابت کرده ارتش ترکيه در کنار مزدوران داعش

با در نظر گرفتن حقايق فوق الذکر، اکنون در رابطه با اين امر که  کدام ضرورت ھاست که بقای داعش را توسط 

حاميان آن الزام آور و جنايات آن نظير کشتار پاريس را توجيه می کند می توان پرسيد که آيا اگر وجود داعش برای 

نباشد اين دولت نمی تواند با تحت فشار گذاردن رژيم ھای دوست  ضروری امريکاپيشبرد سياست ھای ضد خلقی دولت 

 که شماری از آن ھا در ئیو متحد و در واقع وابسته به خود، جلوی رشد و گسترش داعش را گرفته و با قطع حمايت ھا

وادث  حۀفوق بر شمرده شد به سرعت اين جريان اھريمنی را نابود سازد؟  و به قولی مغز نيروھای سازمان دھند

اما ھمه می . ی نظير کشتار پاريس را متالشی سازد؟  جواب اين پرسش برای ھر وجدان آگاھی روشن استتروريستي

چرا که .  دست يازد"  بين المللیۀجامع" نمی خواھد به چنين اقدام طبيعی مورد انتظار به قول خود امريکابينند که دولت 

 اسالمی و آخرين بازی گر نقش آن يعنی داعش جنايتکار بسيار ئیاد گرا بنيۀ بر روی پروژامريکاسرمايه گذاری دولت 

 را ئی در شرايط بحران کنونی نظام سرمايه داری ھيوالامريکاامپرياليسم . سنگين تر  و مھم تر از اين انتظارات است

به دليل . آورده می کندخلق کرده و پرورده که منافع دراز مدت و چند جانبه ای را برای اين قدرت جھانی و شرکايش بر

ل شده و حساب شده با داعش می جنگد و درست در ھمان حال و با يک دست به طور کنترامريکاھمين منافع است که 

 معادالت ۀ و تقويت اين نيروی اھريمنی را مھيا می سازد و جلو نابودی و محو آن از صحنءبا چند دست شرايط بقا

 و باز توليد شرايط کنونی يعنی شرايط بسط ء به طور اولی امکان بقائی نيرو چنين توازن.سياسی جاری را می گيرد

داعش ابزاری برای غلبه .   را فراھم می سازد، بقای نظام سرمايه داری ستۀ فضای ناامنی و جنگ که الزمۀروزمر

 جنگ نيابتی از سوی  تبھکار برای پيشبردئیداعش نيرو. بر بحران اقتصادی مرگبار گريبانگير نظام امپرياليستی ست

ويژه روسيه است که در چارچوب اين بحران با ارباب بزرگ تر ه  با قدرت ھای امپرياليستی رقيب در منطقه، بامريکا

ًمضافا آن که داعش يک ابزار مخوف و ضد انقالبی .   نفوذ رو در رو شده اندۀ بازارھا و منطقۀبر سر حفظ و توسع

در يک کالم داعش .  ضد امپرياليستی توده ھای تحت ستم خاور ميانه استً واقعابرای سرکوب جنبش ھای دمکراتيک و

.  به منظور پيشبرد سياست ھای تجاوزکارانه و ضد خلقی آن ھا ستامريکاده قدرت ھای امپرياليستی به رھبری ئيزا

 را در آورده تا امريکات  و رقبای  دولءاين حقايق آن قدر آشکار و غير قابل کتمان است که حتی صدای برخی از شرکا

نشست و "چرا که " غرب قصد نابودی داعش را ندارد: " گاردين می نويسدۀ که سخنگويان آن ھا از جمله روزنامئیجا

  "!  داعش ان يعنی تقويتخبرخاست با اردو

ياليسم بدون درک حقيقت وابستگی داعش به امپرجنايت تروريستی پاريس فرصتی ست که يک بار ديگر نشان می دھد 

 ء ناشی از وجود و تحرکات اين نيرو که در پيوند نزديک با محافل قدرت و دستگاه ھای امنيتی امکان بقامنافع زمينیو 

امری که فرصت طلبان و نادانان چنين .   به دنبال منافع و داليل رويدادھای جاری گشتدر آسمانيافته است، تنھا بايد 

 انقالبيون ۀوظيف. بورژوازی در مورد داعش می باشند" تحليل ھای" ناشی ۀندمی کنند و در بھترين حالت تکرار کن

 . واقعی ولی، نشر حقيقت و دفاع از آن است

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۴ ]عقرب[ ، آبان ماه١٩٧شماره 

 
 

  
  
 


