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 Political سياسی

  
 بھروز سورن

  ٢٠١٧ جون ٠٩
 

  ھا در تھرانیبرخورد داعش

 
رژيم جمھوری اسالمی که تا کنون با فريب افکارعمومی مردم کشورمان مبارزات کارگری برای نيل به حد اقل 

کرد و   و مطالبات صنفی معلمان و دانش جويان کشورمان را اقدام عليه امنيت ملی قلمداد میدستمزد ناچيزشان

بسياری از فعاالن کارگری و معلمان را بدين بھانه سرکوب کرده و به زندان و شکنجه و شالق محکوم کرد و 

ی قرار دارد که امنيت ئ ھاقتل رساند امروزه در برابر تروريسته  در صحن کارخانه و سلول ھای زندان بی رابرخ

تواند تحت شرايطی سرآغاز زبانه کشيدن آتش جنگی خانمانسوز  مردم کشورمان را با خطر جدی مواجه کرده و می

  سرکوب اقليت ھای مذھبی و مسلمانان سنی نيز تا کنون از خواص اين رژيم بوده است. باشد

*****  

بر طبق . ليه خبرگزاری ھای داخلی و خارجی در منطقه بود تروريستی به مجلس و قبر خمينی سر تيتر کۀدو حمل

وليت اين اقدام را به عھده گرفته و طی آن حداقل دوازده نفر کشته و تعدادی نيز ؤ مساگزارشات داعش در ليبي

دم بی  مر آن انجام پذيرفته است از آنجا که غالباً ۀاين اقدامات که در اروپا و اکنون در تھران و حوم. مجروح شده اند

  .  محکوم شدن استۀ شايست،گيرد دفاع و غيرنظاميان را ھدف می

ی که دست جمھوری اسالمی را ئلفه ھاؤمقصود تروريستھا ايجاد رعب و وحشت و فضای سرکوب است ھمان م

 گذارد و قطعاً   را باز تر میشانبرای باالتر بردن عيار خشونت و خونريزی و کينه توزی ماھوی آنھا عليه مخالفان 

  . مورد بھره برداری رژيم حاکم در فائق آمدن بر مشکالت و نا آرامی ھای داخلی قرار خواھد گرفت

 تروريسم داخلی و خارجی در منطقه است امروز شاھد حضور ۀجمھوری اسالمی که خود زبانزد و پدرخواند

 مکانی که سمبل اين رژيم دو. تروريست ھای داعش در تھران و درساختمان مجلس اسالمی و قبر خمينی جالد بود

حکومت اسالمی داعشی در شرايطی جمھوری اسالمی را ھدف گرفته اند که بارھا . نوعی مقدس تلقی شده انده و ب

  . پيش از اين از آغاز عمليات تروريستی عليه رژيم سخن گفته بودند
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ارگری برای نيل به حد اقل رژيم جمھوری اسالمی که تا کنون با فريب افکار عمومی مردم کشورمان مبارزات ک

کرد و  دستمزد ناچيزکارگران و مطالبات صنفی معلمان و دانشجويان کشورمان را اقدام عليه امنيت ملی قلمداد می

بسياری از فعاالن کارگری و معلمان را بدين بھانه سرکوب کرده و به زندان و شکنجه و شالق محکوم کرد و 

ی قرار دارد که امنيت ئقتل رساند امروزه در برابر تروريست ھاه  زندان ب در صحن کارخانه و سلول ھایی رابرخ

تواند تحت شرايطی سرآغاز زبانه کشيدن آتش جنگی خانمانسوز  مردم کشورمان را با خطر جدی مواجه کرده و می

  . باشد

 تروريستی داعش ۀاين حمل. سرکوب اقليت ھای مذھبی و مسلمانان سنی نيز از خواص اين رژيم تاکنون بوده است

مريکا و حاکمان عربستان و امپ رئيس جمھور ينی بی شک بی ارتباط با ديدار تربه مجلس اسالمی و قبر خم

ری برای الطور بالقوه معامله ای سيصد تا چھارصد ميليارد ده ترمپ با اين ديدار ب. کشورھای منطقه نبوده است

مريکا را تحت پوشش قرار افروش اسلحه به اين کشورھا انجام داد که بخش بزرگی از بحرانھای داخلی و خارجی 

  . خواھد داد

.  رژيم جمھوری اسالمی در منطقه بوده استۀ ماجراجوئی و آتش فکنی از جمله خواص نھادينه شد،تنش زائی

م سرگرم و درگير کردن رژي.  ھميشگی به آن حکومت کرده استجمھوری اسالمی با بحران زائيده شده و با اتکاء

 رژيم را در کشورھای منطقه ۀتواند حضور دخالت جويان ش به امنيت داخلی میجمھوری اسالمی و نيروھای مسلح

 شيوخ منطقه و حاکمان کشور ۀاين موضوع آرزوی ديرين. از جمله عراق و سوريه و يمن و لبنان کاھش دھد

ه  بی ثبات کردن ايران بۀتواند آغازگر پروژ بدين ترتيب اين عمليات تروريستی می. رائيل بوده استعربستان و اس

  . اصطالح باثبات در منطقه باشده عنوان کشوری ب

ه ال مطرح است که چرا اين حمالت در مجلس و قبر خمينی صورت پذيرفته است؟ مجلس شورای اسالمی بؤاين س

فکار عمومی از عوامل اصلی انتخاب اين مکان بوده است ھمانطور که چندی پيش عنوان ابزاری تبليغاتی در ا

عنوان بنيانگذار رژيم جمھوری اسالمی و تردد جمعيت ه قبر خمينی نيز ب. حوادث تروريستی در لندن را شاھد بوديم

  . زياد و ھمچنين نبود يا کمبود حفاظ امنيتی آن نيز از اھداف اين عمليات بوده است

ارزيابی کرده اند تا !  اينچنينی را ھديه ای آسمانیۀه پيداست که حاکمان اسالمی تا کنون ھر گونه واقعناگفت

 زنان و جوانان را از ،معلمان و دانشجويان. بر کارگران و زحمتکشان افزايش دھندرا  خود ۀفشارھای سرکوبگران

 فقر و ، خرافات و تحجرۀنه تر بازدارند و بر دامن قابل تحمل تر و مناسبات اجتماعی عادال،ی بھترئدستيابی به دنيا

 بسيجی ھا و لباس ،تشديد جو امنيتی و چندين برابر کردن نيروھای انتظامی و امنيتی. فزايندفالکت عريانتر بي

 از اقدامات آتی ، اقدامات تروريستی داعشی که از جنس و پوست حاکمان بر کشورمان ھستندۀشخصی ھا در ساي

  . بودآنان خواھد 

نوعی ه ی بودند که اين واقعه را محکوم کردند و بئاز اولين دولتھا...  و اروی ن، فرانسه، انگليس،مريکاادولت ھای 

توان در نظر گرفت که اين اقدام تروريستی تا  خود را از ارتباط مستقيم با آن دور قرار دادند و بدين ترتيب می

عنوان ترقه بازی از ه ناميدن اين حادثه ب. خود قرار خواھد دادی را تحت الشعاع ئحدودی صفبندی ھای منطقه 

آمار کشته . دور از حقيقت استه شدت فريبکارانه و به  تالشی ب،سوی خامنه ای که پس از اين واقعه انجام گرفت

ايت  عمق اين جنۀولين رژيم پنجاه تن عنوان شده است خود نشاندھندؤشدگان و مجروحان که حداقل و به گزارش مس

  .است

  .ثيرگذاری اين اقدام تروريستی بر روند تحوالت سياسی موجود را نشان خواھد دادأ تۀ نزديک دامنۀآيند

اصطالح ه  حاکمان اسالمی بر کشورمان و پز بۀضمن محکوم کردن اين جنايات به افشای سياست ھای فريبکاران

  . امپرياليست ھا بپردازيمۀتمدن گرايانه اما غارتگران

  سورنبھروز 
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