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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٠
  

 داعش چراغ سبز سرمايه
 شاخصه ھای قدرت ۀرواج خشونت، استثمار و چپاول کارگران و زحمت کشان، لشکرکشی و جنگ طلبی، از زمر

 ھای مابين خودی ھای تقابل، ِدر خالف موارد فوق توضيح دادجھان سرمايه داری را نمی توان . المللی ستمداران بين 

بستری در پرتو چنين . شان ھم، جز اعمال ھژمونی و سھم بری بيشتر، و جز ارادۀ بھتر دم و دستگاه ھای سود ده نيست

چند سالی ست که مزورانه افکار . کام مرگ می کشانند انسان ھای بيشتری را به  وست که، بر حمالت خود می افزايند

منظور حمله ه ، دولت ھای متفاوت، ب داعش، سر گرم و منحرف نموده اندو" مبارزه با تروريسم"عمومی را با شعار 

 ،ی تازه و اسالمی را شکل داده اندائتالف ھا. انتخاب و يکی پس از ديگری ھم به کمپ آنان می پيوندند" تروريسم"به 

با داعش، با جمعيت بيست ميليونی در عراق و سوريه، " مبارزه"، )اشتون کارتر(چرا که بنابه گفتۀ وزير دفاع امريکا 

  ".به سادگی ممکن نيست و بايد اجماع بين المللی ايجاد شود

ّ، اما، ندھانی، سرنگون و تار و مار نمودِ، دولت ھا و ارتش ھای منظم را بدون اجماع جبراستی که از عجايب است
بيش از اين قدرت مداران بين المللی و " اتحاد و يگانگی"ی ھمچون داعش، نيازمند نابودی جرثومه ھای فساد و تباھي

، در اين ميان، ستاقابل توصيف و توضيح ًانصافا که دغل بازی ھای حاکمان غير . دولت ھای وابسته بدانان می باشد

 و اين - ويژه ه  موجود و به تبع آنھا، وجود جنگ ھای منطقۀ خاورميانه و بچنانچه بخواھيم، وضعيت و نابسامانی ھای

ُ دست خواھيم يافت، که، ورود دولت مردان جھانی، یبندد بازنگری قرار دھيم، به اين جمع، در سوريه را مور-روزھا 

 و ھمچنين در   در تقويت آنبه سوريه و بمباران روزانۀ اين کشور، نه تنھا در جھت نابودی فی البداھۀ داعش نيست، بل

  .ژيک امريکا و ديگر سرمايه ھای جھانی ستيخدمت به اھداف سترات

ًحدودا دو سالی ست که داعش را علم نموده اند تا برنامه ھای خود را در منطقۀ خاورميانه پی گيرند؛ امکانات مالی، 

ود را دنبال نمايند؛ راه ھای درآمد و تحويل ی و نظامی، در اختيارش قرار داده اند، تا جنگ ھای درازمدت خئمنطقه 

که، در پرتو  به خاطر اين.  شعله ھای جنگ را تضمين نماينددوامُگيری سالح ھای کشنده را برايش ھموار نموده اند، تا 

در حقيقت بر افروختن ھر چه بيشتر جنگ ھای ويران کننده، . ، سودھای کالن به جيب می زنندبل جنگ است کهِو از ق

، يکی - و راه اندازی جنگ ھای تازه تر -، روشن شده است که جنگ داران بين المللی ست اھداف آنی و آتی سرمايه از

ِاز ممر درآمد و پر سود طبقۀ سرمايه دار می باشد ُ.  
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  نيروی مرتجع و-  و اصلی ترين -ی ھمچون داعش را به عنوان يگانه روھا و دسته جات مسلح و ارتجاعيُبه دروغ ، ني

ناامن بشريت، به دنيا معرفی می کنند؛ داعشی که ساخت و پاخت قدرت مداران جھانی و آنھم به سرکردگی امپرياليسم 

ًامريکاست، طبعا برای ميليون ھا انسان دردمند م  از تبار سرمايه اند و جنگ - ان  و داعشي- عين شده است، که داعش ُ

ل بيش از اين منابع سرشار و غنی منطقۀ خاورميانه می باشد؛ معين آنان با قدرت مداران بين المللی ھم، بر سر چپاو

، و ی نيستئفته از انرژی و آرمان توده ری ھمچون داعش، بر گئگاه ھای نيروھاشده است که ساخت و سازھا و تکيه 

ه عنوان  و ھمواره و ھمواره، بمردم کمترين دخالت و سھمی ندارندبی دليل ھم نيست که در ھيچ سوی طرفين جنگ، 

بنابراين، خطاست که .  می آيند- آمده و -قربانيان و گوشت دم توپ سرمايه و بانيان جنگ ھای امپرياليستی به حساب 

 و خارج از   نظامی اين دوره از سرمايه- ھای فوق، و خارج از بازيگر سياسی ؤلفه مبارزه با داعش را، خارج از م

يم بندی ھا و ھمچنين انجام وظايف تازه تر، مابين خودی ھای شان ی سياست ھای جنگی امپرياليست ھا، تقساجرا

بدون کمترين ترديدی داعش در اين مرحله از سياست ھای امپرياليستی در منطقه، نقش چراغ سبز . توضيح دھيم

 سال به ر نفت درالفروش حداقل پانصد ميليون د. سرمايه داران بين المللی را ايفاء می کند و متعلق به باالئی ھاست

دولت ھای منطقه و تأمين بيست درصد از برق سوريه توسط اين نيروی به اصطالح متضاد با منافع سرمايه داری، 

ست که سياست ھای داعش، ی ھمچون عربستان، قطر، ترکيه و غيره، نمايانگر اين حقيقت ائۀ روزانه با دولت ھامراود

با اين اوصاف .  نمی باشد-  نبوده و -المللی در منطقۀ خاورميانه ی با برنامه ھای آنی قدرت مداران بين ئدر رويارو

به دنيای ُھمنوائی با ژورناليست ھای سرمايه، و ورود به شلوغ بازی ھای سياسی و معرفی دشمنان فرضی سرمايه 

 و نبايد، بر اين نظر اصرار داشت که دشمن اصلی مردم، و ھمچنين سد راهو ، نمی بايست بيرونی، ناصحيح است

  .ی ھمچون داعش اندئ جوامع منطقۀ خاورميانه، نيروھاِپيشرفت

به بيانی روشن تر و ديگر، نه تنھا داعش، بلکه تمامی دولت ھای منطقه با دم و دستگاه ھای عريض و طويل شان، فاقد 

ست جات وابسته ای اتوريتۀ الزمه و فاقد استقالل سياسی در برابر قدرت مداران بين المللی اند؛ دولت ھا، نيروھا و د

سرمايه به ُمانند تمامی کاالھای امپرياليستی، دارای تاريخ مصرف اند، و روز روزگاری، بنابه منفعت و مصالح ه که، ب

افغانستان، .  حاکميت شان از جانب قدرت مداران بزرگ نيستدوام، کمترين ضمانتی، در کنار گذاشته خواھند شد

 و نيروھای بشار اسددست نمونه ھا ھستند و ھمچنين تعيين و تکليف، با دولت  و غيره، از اين اعراق، مصر، ليبي

ً وين، ترکيه و نيويورک، و متعاقبا کج نمودن مسير جامعۀ سوريه، به مسير توافقات و تصميمات اجالسدرگير با آن در 

ت ھای جنگی امپرياليست ھا تازۀ  قدرت مداران بين المللی، گواه و سندی بر اين ادعاست که، ھدف، گردش بھتر سياس

رغم اختالفات جزئی، افزايش بودجه  ، علی الگوھای قدرت مداران بين المللیدر منطقۀ خاورميانه می باشد؛ چرا که

ھای نظامی، فروش سالح ھای مدرن و انعقاد قراردادھای کالن تازه و نظامی، به دولت ھای منطقه و آنھم به بھانۀ 

منظور ه ويژه منطقۀ خاورميانه به چه بيشتر ميليتاريزه نمودن فضای جھان کنونی و بو ھر " تروريسم"مقابله با 

را می توان در گوشه  ی که نمادھای عملی آنئھاسياست . جلوگيری از ھر گونه جنبش ھای اعتراضی راديکال است

يچ يک از سوھای تضاد و ويژه در منطقۀ خاورميانه به عينه مشاھده نمود و نشان داد که، ھه ھای متفاوت جھان و ب

ُ، در کشتار و در سالخی نمودن توده ھای محروم، از ھمديگر پيشی می گيرند؛ و نيستند نبوده - جنگ، طرف مردم 

ُکشت و کشتاری که، نمودار و يادآور، جنايات سربازان فرانسوی در قبال استقالل طلبان و آزاديخواھان الجزايری در  ُ

  . دھۀ پنجاه و شصت ميالدی ست

، به جرأت می توان گفت که، داعش مشغول ھمان سياست و اعمالی ست که سربازان امريکائی در با اين اوصاف

ويتنام، بدن ويت کنگ ھا را از دھۀ پنجاه الی ھفتاد، تکه تکه و به منظور مرعوب نمودن توده ھا، به سر نيزه ھای شان 
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ن خود پيشه ساخته است، که شکنجه گران و حاميان اداعش ھمان روش و متدی را در برابر مخالفوصل می نمودند؛ 

ريب و غيره روا داشته اند؛ داعش پيگير ھمان اسلوب و سياستی ست، غسرمايه ھای امپرياليستی، بر سر زندانيان ابو 

در يک کالم داعش . ا آنھا رو در روستکه امروزه در سرتاسر دنيا، جھان انسانی و آنھم در ابعادی دھشتناک تر ب

، بی دليل ھم نبوده و نيست که ره از سرمايه ھای امپرياليستی ستمحصول منفعت سياسی، اقتصادی و جنگی اين دو

اين گروه تروريستی ھر قدمی که بر می دارد، "مدير آژانس اطالعات دفاعی سابق امريکا گفته است که » مايکل فلين«

ی که، اثر بس سنگينی بر ئھاستراتيژی ". ی اياالت متحده استئ منطقه ستراتيژیه و در چارچوب ًکامال ھدفمند بود

فضای منطقه گذاشته است و زندگی را به کام ميليون ھا انسان دردمند تلخ و ھمچنين باعث آوارگی ميليون ھا انسان از 

  . خانه و کاشانۀشان گرديده است

ِحقيقتا و روز به روز، اھداف پس پ  آشکار و  منطقۀ خاورميانه، برای جوامع انسانی،ۀردۀ جنگ ھای به راه افتادً

ش، نه کاھش و خاموشی، بل در ويی که بنابه شواھد و ادله ھای موجود، ھدف و سمت و سئجنگ ھا. آشکارتر می شود

، بل به جان ھم گستردگی ھر چه بيشتر آنھا می باشد؛ از شواھد پيداست که ھدف، نه تضمين امنيت و آسايش مردمی

ی، به جنگِ شيعه با شيعه، ئ قبيله - انداختن محروم ترين اقشار جامعه و ھمچنين در ھمه گيرتر نمودن جنگ ھای قومی 

ُسنی با سنی، ک ُ گی جنگ داعش اسالم را نمايند"ً، بی دليل ھم نيست که اوباما اخيرا اعالم نموده است ُرد با کرد می باشدُ

ش نمی فرستد و تنھا با حمالت امريکا نيروی زمينی برای شکست داع. ن امريکا و اسالم نيستنمی کند و اين نبرد ميا

و در "  داعش استفاده می کنيمهی برای جنگ زمينی عليئی با متحدان ادامه می دھد و از نيروھای محلی و منطقه ئھوا

 ای با روزنامۀ سويسی اعالم نموده ، دبيرکل ناتو ھم طی مصاحبه»جنز ستولتنبرگ«چھارچوبۀ چنين سياستی ست که 

جای ه ناتو نمی تواند ب"کيد داشت أاعزام نيروی زمينی به سوريه برای جنگ با داعش را رد می کند و ت"است که 

  ."مسلمانان با گروه تروريستی داعش بجنگند و نيروھای محلی را برای اين جنگ تقويت می کند

با داعش از جانب قدرت مداران بين المللی به دولت ھای " مبارزه"يرامون با اين حساب پيام ھا و سياست ھای آنی، پ

ی، ئوره، از بازيگران و از نيروھای محلی و منطقه در اين دبايد و  به باور آنان، می بايست گرديده استمنطقه اعالم 

مردم منطقه را بايد و  منظور پيشرفت و تضمين درازمدت تر منافع قدرت مداران بين المللی سود جست؛ می بايسته ب

يابی به دمکراسی و نابودی ، برای دستو بايد  شان، به جان ھم انداخت و می بايست"مال"و " جان"برای حفاظت از 

چرا !! برای نجات اسالم سود جست" مسلمين"ی ھمچون داعش، از افراد و از اعضای منطقه و در حقيقت از ئنيروھا

ُنيست، بلکه وظيفۀ مسلمين است، تا اسالم بد " نبرد و جنگ امريکا با اسالم "ۀمرکه  نبردھا و جنگ ھای موجود، از ز

  !!را از ميان خود برھانند

شده است که چگونه دولت است، ھمچنين فراموش ناينھا سياست ھای جنگی جانيان بشريت به مردم منطقۀ خاورميانه 

، اند، به کشورھا لشکرکشی نموده "ديکتاتورھا" نابودی مردان امريکائی، چندين دھه به بھانۀ دفاع از حقوق انسانی و

، به دفاع از محرومان،  اندبه دفاع از دمکراسی، زير ساخت ھای جوامع منطقۀ خاورميانه را به ويرانه، تبديل ساخته

و به دم ن و کمونيست ھا را سرکوب ان، مبارزارا با خاک يکسان نموده اند، و در دفاع از آزادی، مخالف خانه ھای شان

، می باشدُتيغ سپرده اند و امروزه، اعالم می کنند که، کسب آزادی و حقوق ھر ملت و قومی، بر عھده آن ملت و قوم 

  !! وظيفۀ آنان نيست، تا به جنگ، با پليدی ھا و زشتی ھا بروند

ع بند دست يافته اند، که که قدرت مداران بزرگ، بنابه تجارب تاکنونی و بنابه توافقی تازه تر، به اين جم خالصه اين

، در جنگ با تجمعات و دسته جات دست سازی ھمچون داعش، بيش از اين، مقرون - خودی -اعزام نيروھای زمينی 

" یئمحلی و منطقه "و ھمچنين از عناصر " مسلمانان"ِ، مقبول تر و با صرفه تر است، تا از انرژی صرفه نيستبه 
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ی بازيگران اصلی جھانی ئآن، به غير از جابجاستفاده نمايند؛ توافقی که ماحصل ُبرای پيشبرد بھتر سياست ھای جنگی ا

ُمنظور تداوم جنگ ھای امپرياليستی نيست، ھمچنين کمترين ترديدی در آن نيست که اين نظام ھا و دار و ه ی بئ منطقه -

ًدسته ھای رنگارنگ شان، با ھر رنگ و لباسی، اصال و ابدا، ب ، وجود و سودشان، در تخريب و نددرد مردم نمی خوره ً

در غارت منابع طبيعی جامعه و زندگانی ميليون ھا تودۀ دردمند می باشد؛ روشن شده است که، ھمه و ھمه، در ھر حد 

و قواره، و در ھر مقام و منصبی، از منفعت واحدی پيروی می نمايند و کار و بارشان، تضمين و پايداری منافع طبقۀ 

  . روغ و تھوع آور می باشددسرمايه " انساندوستی"که روشن شده است  ًضافا اينم. سرمايه داری ست

و ھمچنين در رھائی مردم از دست رژيم ھا و " ھمياری"، و در "ھمکاری"رود به جوامع متفاوت را، در روزی و

رهللا و امثالھم توضيح دسته جات فاسد و تباھی ھمچون، صدام، مبارک و قذافی، طالبان، القاعده، اخوان المسلمين، انصا

را اينگونه چيده اند، که، آزادی و رھائی جوامع و نابودی دست جات  می داده اند و اين روزھا، پايۀ سياست ھای شان

رياکاراند و سياست شان، شعله ورتر نمودن ! ی ستئ"محلی و منطقه" مرتجعی ھمچون داعش، بر عھدۀ توده ھای 

، بی گمان عقيم گذاشتن سياست ھای ه ھای محروم منطقۀ خاورميانه استختن تودجنگ ھای ارتجاعی، به جان ھم اندا

ی، و مھمتر از ھمۀ ئجنگی امپرياليستی، در گرو سازماندھی و در گرو سامان دادن به انرژی و نيروی معترض توده 

 انقالب و جوامع ناامن .اينھا، در گرو تحرکات سازمانيافتۀ نيروھا و جريانات مدافع کارگران و زحمت کشان می باشد

ُمانند ديگر مناطق جھان، در انتظار و در عروج سياست ھای تعرضی، برنده و رو در روی کمونيست ه خاورميانه، ب

واقعيت اين است که زمانی می توان از شر مصائب کنونی و جنگ ھای خانمانسوز و . ھا و انقالبيون می باشد

ی که ئازمان داد؛ برنامه ھا و سياست ھا حول برنامه و سياست ھای عملی سامپرياليستی خالصی يافت، که توده ھا را

ِمتضمن رھائی ميليون ھا تودۀ ستمديده، و ھمچنين متضمن امنيت جامعه می باشد و ترديدی در آن نيست، که کوتاھی 
اھند کرد، که ما ِدر انجام چنين وظايف بديھی ، سمت و سوی ديگر جوامع خاورميانه، ھمان مسير و سوئی را طی خو

  .  و سوريه، شاھد آنيماطور فجيع و دردناکی در عراق، افغانستان، ليبيه امروزه، ب

  ٢٠١۵مبر  دس١٩

  ١٣٩۴ ]قوس[ آذر٢٨

 

 

 


