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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ جوالی ٠٢
  

  ھای امپرياليستیِتروريسم ابزار دسيسه
اری برای رفتن به بھشت در  تروريستھای داعش به مجلس شورای اسالمی در ايران و ھمزمان انجام عمليات انتحۀحمل

مند است، تا ايران را به وضعيت سوريه، عراق و يافته و نقشهخمينی، يک اقدامی تروريستی و سازمانهللا  آيتۀمقبر

  .  مبدل سازداليبي

 جھانی، امپرياليسم امريکا و صھيونيسم اسرائيل در اين زمينه توافق دارند و در کنار آنھا ارتجاع تروريست ۀدر عرص

عربستان سعودی در ھمدستی با صھيونيسم از مدافعان القاعده و داعش بود و ھنوز .  عربستان سعودی قرار دارد،قهمنط

، سوريه، عراق و ااين کشور تروريستی و ھمدست امپرياليسم در تمام ترورھای افغانستان، پاکستان، ليبي. ستاھم 

ی به بحرين و يمن و کشتار ھزاران مسلمان اين مناطق تجاوز آشکار عربستان سعود. بسياری مناطق ديگر دست دارد

آيد تنھا قدرت خاندان آل سعود و منافع راھبردی دھد که آنچه برای عربستان به حساب میاعم از شيعه و سنی، نشان می

تھا و تبليغات آنھا در مورد جنگ شيعه و سنی که توسط امپرياليس". اصيل"آنھا در منطقه است و نه حمايت از اسالم 

ارتجاع سياه عرب منطقه که مورد حمايت . شود، فاقد ھرگونه مبنای منطقی و واقعی استصھيونيسم دامن زده می

کند تا به اختالفات شيعه و سنی و جنگ مذھبی تنھا به داليل سياسی دامن امپرياليستھاست با خشونت و تبليغات تالش می

 ۀ حساب اختالفات شيعه و سنی جا زند تا نيات شومش در پشت پردد و ماھيت سياسی اختالفات در منطقه را بهنزب

ابزاری که . ھای مردم بوده استدين ھميشه در دست طبقات حاکم ابزار فريب توده. اختالفات شيعه و سنی پنھان گردد

" اسالم سياسی" ۀدامن زدن و تبليغ سياست مبارز. راندرا به عقب می شود و آن طبقاتی میۀمانع رشد و انکشاف مبارز

گذارد  طبقاتی میۀھمان ايدئولوژی صھيونيسم جھانی است که مبارزه با اسالم را به جای مبارز" ميليتاريسم امريکا"با 

  .و در تمام کارزارھای اجتماعی در کنار صھيونيسم وامپرياليسم قرار دارد

سم روس و چين به محيط آرام نياز دارند و آشوب در امپريالي.  امپرياليستھا با اين سياست امريکا موافق نيستندۀالبته ھم

ولی امپرياليسم امريکا با ايجاد . دانندويژه منطقه را، به صالح اقتصاد و پيشرفت خويش نمیاوضاع کنونی جھان و به

ش را در منطقه تقويت کند و در عمل ممالک عربستان سعودی، قطر و امارات کند حضور غير موجھآشوب تالش می

ھمانگونه .  در دست بگيردً عربی را با قوای نظامی برای ھميشه اشغال کند و سرنوشت اين کشورھا را مستقيماۀمتحد

خدا نفت "اند بوش رئيس جمھور سابق امريکا بارھا بيان کردهمعاون جرج" یيچن"وزير جنگ وقت و " رامزفلد"که 

  ". امريکا را به اشتباه زير خاک عربستان سعودی قرار داده است
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آشوب در منطقه و حضور قوای نظامی امريکا مانع از آن خواھد شد که جريان آزاد انتقال نفت به ممالک اروپائی، چين 

-و جاپان از خليج فارس ممکن باشد و به اين ترتيب امريکا مھار ساير ممالک امپرياليستی غرب و چين را به کف می

 خودش رژيم تروريستی ۀبينانياليسم المان که تا ديروز با سياست کوتهس آنھا امپرأاروپای امپرياليستی و در ر. گيرد

ِفروخت، حال در اثر سياست تسليحاتی جديد امپرياليسم کرد و به آنھا تسليحات مدرن میعربستان سعودی را تقويت می ِ ِ
، با مشکالت و مپ به عربستان سعودی و حمايت آشکار از يک رژيم تروريستی آقای ترۀامريکا و سفر يارگيران

کند تا آتش جنگ، تمام منطقه را در بر نگرفته است، به کاھش تشنج ياری رو شده است و تالش میه سردرگمی روب

  . رساند

- کار می سازمان ناتو بوده و ھست و آنھا اين ابزار را در ھر جا صالح بدانند بهۀپروردروشن است که داعش دست

ِرکاتی، اطالعاتی، تبليغاتی و تسليحاتی و مالی اين سازمان بدون ھويت ملی، توسط تمام تسليحات، اقدامات تدا. گيرند ِ
در اين جبھه دولتھای قطر، ترکيه و عربستان سعودی از ارکان عملی اين سياست در . شودشده و میمين میأناتو ت

  .  و ھستندمنطقه بوده

 نخست سازمان جاسوسی مجاھدين ضد خلق به ۀجدر کنار اين وضعيت جھانی، در داخل اپوزيسيون ايران، در در

 خويش را از عراق به سوريه گسيل داشتند تا در کنار اپوزيسيون ۀ درماندیھمدستی آشکار با داعش دست زدند و اعضا

تمام صفحات فيسبوک اين سازمان در تجليل از . اسالمی در سوريه، با رژيم قانونی و کشور مستقل سوريه بجنگند

ِارتجاع منطقه عمال نفوذی تبليغاتی خويش را گسيل داشته بود تا در ميان اپوزيسيون ايران تبليغ کنند . بودجنايات داعش  ِ
کار به جائی رسيد که اپوزيسيون . که بايد رژيم بشار اسد را سرنگون ساخت و از اپوزيسيون سوريه دفاع نمود

کرد و با حمايت از تجاوز ناتو به سوريه و ضائی می ايران حتی از آزادی حلب و نابودی داعش اظھار نارۀخودفروخت

گذاری ترکيه، عربستان سعودی و قطر در سوريه، آماج حمالت خود را، دولتھای روسيه و ايران قرار دادند که سرمايه

 موظفند ا و در اين چارچوب حقوقی محق و حت با دولت سوريه دارای قراردادھای نظامی ھستندً و قانوناًاين دولتھا اتفاقا

جالب اين است که بخشی از اين اپوزيسيون ايرانی که تا ديروز . در کنار ارتش ملی سوريه با تروريسم مقابله کنند

رانند تا باره بدون توضيح، از امپرياليسم روسيه سخن می يکه دانستند، بمی" سوسياليستی"شوروی خروشچفی را 

تفاوتی و خانه ياليستھا جا زده و مردم و نيروھای مترقی را به بیوضعيت کنونی تجاوز به سوريه را جنگ ميان امپر

  . می بينيد ارتجاع نقابھای گوناگون دارد. نشينی ترغيب کنند

 ايران که در پی حمايت پوششگرايانه از داعش است ۀعربستان سعودی برای به خدمت گرفتن اپوزيسيون خودفروخت

ورد که ھوادار دريافت کمکھای مالی از عربستان سعودی شدند و رھبران سفر حج به راه انداخت، موجی را به وجود آ

نيست تجزيه طلب که حامی تجاوز وُسشان سازمان جاسوسی مجاھدين خلق، کردھای ناسيونال شوأآنھا از جمله در ر

 نھا را با جيبھای پررا به مکه برد و ھمه را حاجی و حاجيه کرد و آ...  عراق ھستند وۀامريکا به ايران با الھام از نمون

گذاری در ايران را به نفع داعش و عربستان  بمبۀپول به ايران و اطراف ايران فرستاد تا با سازماندھی، زميناز 

  .سعودی فراھم آورند

مه گونه امکانات پوششی فراھم  ايرانی موظف است، برای تروريستھای داعش در ايران ھۀاين اپوزيسيون خودفروخت

اقدامات اخير تروريستھای داعش در ايران بدون حمايت . آورد، آنھا را ياری دھد تا به اقدامات تروريستی دست زنند

  .سشان سازمان ضد خلقی مجاھدين خلق امکان نداشته استأاين اپوزيسيون خودفروخته و در ر

مپ در ھمکاری با عربستان سعودی و اسرائيل بعد ه شده است آقای ترھاست تدارک ديدچراغ سبز اين تجاوز را که مدت

  .از سفر اخيرش به منطقه روشن کرد و آنھا با اين نشانه به اقدامات تروريستی دست زدند
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کنند و مشتی سازمانھای اپوزيسيون ايران را با خود ھمصدا يکی ديگر از تبليغاتی که صھيونيسم و تروريسم داعش می

اند اين است که گويا ترور در ايران و نابودی مردم، جنگ ميان دو نيروی داعشی بوده و ھر دو به يک يفتهکرده و فر

 خويش، رژيم ۀِافراطی به توان دو، با اين نوع تبليغات خودفريبان" انقالبيون"اين . اندنسبت برای مردم ايران خطرناک

نمايند، کنند و مرزھای مبارزه را مخدوش میعش را تبرئه میکنند، بلکه داجنايتکار جمھوری اسالمی را افشاء نمی

کاھند و اين در خدمت ھمان سياست منصور  مبارزاتی آنان میۀدھند، از قدرت مقاومت و روحيمردم را فريب می

اين باشد کنيد که آرزومند  يک نفر را نيز پيدا نمیاشما در ايران در ميان مردم حت. ستااش بوده و حکمت و دارو دسته

ّ از شر رژيم جمھوری اسالمی اکه به قيمت تبديل شدن وضعيت ايران به وضعيت افغانستان، سوريه، عراق و يا ليبي َ

دھند کسانی که رژيم جمھوری اسالمی را ھمسان داعش جلوه می. اين آرزو را دشمنان مردم ايران دارند. راحت شود

اش به عنوان اجيران امپرياليسم، خواھان آن ھستند و وابستگی ھمه جانبه داعش و پوشاندن جنايت ۀ با سياست تبرئًعمال

برای جنايات داعش در ايران فراھم کنند و " مناسب"خواھند افکار عمومی آنھا می. که آشوب در ايران گسترش يابد

زيسيون در آن زمان اين روش را اين اپو. تبليغ کنند در ايران جنگ تروريستھا در گرفته است که به ما مربوط نيست

کردند و اين ی ايران را ترور میئھستهنيز اتخاذ کرده بود وقتی که سازمانھای جاسوسی صھيونيستی دانشمندان 

که رژيم  گذاشتند، با اين نيت که صھيونيسم را تبرئه کنند و نه اينحضرات اين اقدام را به پای جمھوری اسالمی می

  .جمھوری اسالمی را افشاء نمايند

اين عده امروز نيزھمان سياست را . ی ايران را محکوم کنندئترور دانشمندان ھسته اين عده حتی حاضر نبودند نفس 

 داعشی در ًسازی است و گويا اساساکنند که گويا ھمه چيز صحنهاند و تبليغ میکادرھای آنھا راه افتاده. دھندادامه می

مورانی ھستند که أاين عده ابله سياسی نيستند، م. م جمھوری اسالمی استکار نبوده است، بلکه اين کار، کار خود رژي

بعد از ترورھای داعش در ايران که تازه آغاز کار است، بايد به چشم مردم ايران خاک بپاشند و آنھا را از ھشياری و 

. اھميت جلوه داده شود بعدی ترورھای داعش آماده شود و خطر داعش بیۀتعمق و عواقب اين سياست باز دارند تا زمين

 بمبگذاری در مجامع عمومی به ياری امپرياليستھا انجام گيرد و ھر روز صدھا پيکر پاره پاره ۀانيم اگر فاجعدما نمی

خواستند و ھا است که می" سومیۀجبھ"اين سياست ھمان سياست معروف . ھا چه خواھند گفت؟"انقالبی"شوند، اين 

 امپرياليستھا  و ھم صھيونيسم، ھم عربستان سعودی،  قطر و ترکيه را و ۀھم ھم.  و ھم با آنخواھند ھم با اين بجنگندمی

ماند که از اين ھمه قدرت تخيل بيمارگونه، انسان در شگفت می.  تاريخ بزدايندۀھم رژيم جمھوری اسالمی را از صفح

  . به اين مبتذل کردن سياست چه پاسخی بگويد

کند، تمام آن اپوزيسيون ايران که از تمام خطراتی که جان مردم ميھن ما را تھديد میِدر اين کشتار مردم، و در 

اند اخاذی از  تا به امروز نيز حاضر نشدهاکرده اند و حتامپرياليسم و صھيونيسم و ارتجاع منطقه کمک مالی دريافت می

 ۀی به نقض حقوق بشر در ايران را به عھدھا که رسيدگ آن تريبونال لندنیۀھم. اندبيگانگان را محکوم کنند، شريک

عربستان سعودی . عربستان سعودی گذاردند و از اين کشور دستمزدشان را دريافت کردند، در اين جنايت سھيم ھستند

 .پوشاندھای آنھا جامه عمل میاکنون به خواسته

احھای سرکوبگر شمشيرھا عکس، جنه  داعش در ايران ھرگز موجب تضعيف جمھوری اسالمی نيست، بلکه بۀدسيس

 مانند زمان پس از بمبگذاری در مقر حزب جمھوری اسالمی بعد از انقالب، برای زھرچشم ًبندند و دقيقارا از رو می

ای با توجه به ھمين آقای خامنه" ولی فقيه. "کنندِگرفتن به بگير و ببند اختياری دست زده و مردم عادی را قربانی می

دارند و در زمانی که ) توفان- بخوانيد حق تير"(آتش به اختيار" اوباش جمھوری اسالمی ۀت که ھمتجربه اعالم کرده اس

خير، عدم ھمآھنگی، خطر و يا تفرقه احساس کنند، خود بايد أدر اجرای دستورات و اقدامات دستگاھھای دولتی موارد ت
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از زبان رھبر جمھوری اسالمی چراغ سبز به چنين سخنانی . کار شوند و دمار از روزگار مردم درآورندسا دست بهأر

ھای سپاه، بسيج، لباس شخصيھا، سازمانھای امنيتی و تروريستی رسمی و پنھان نظام است تا ھر جنبش و نيروی

  . مبارزه با داعش در نطفه خفه کنندۀحرکتی را به بھان

برداری از  وحشت و درعين حال بھره آشکارۀاعتراف به جواز ھرج و مرج و نشان" آتش به اختيار" اعالم موقعيت 

ويژه کارگران ايران که پرچمدار مبارزه برای نان و آزادی و اين وضعيت کنونی و به عقب راندن مردم معترض، به

-  مسالمتۀآب پاکی است که بر دستان شيفتگان مبارز" ولی فقيه"واکنش . باشندھای مستقل کارگری است، میاتحاديه

رژيم کنونی برای حفظ قدرت .  اعتبار نظام پارلمانی رژيم جمھوری اسالمی فرو ريخته شده استآميز از طريق پذيرش

  .سياسی و تسلط خويش از ھيچ جنايتی رويگردان نيست

مبارزه با رژيم جمھوری . کندشناسد و اين جنايت را محکوم میتروريسم خوب و بد نمی) توفان(حزب کار ايران

 طبقاتی بوده و به نفع طبقات ۀتروريسم مانع انکشاف مبارز. شود به نفع رژيم تمام میاسالمی نبايد مخدوش شود که

شود که جمھوری اسالمی ترور و خفقان را در ايران تشديد کند، کارگران را سرکوب نمايد اين موجب می. حاکمه است

 ضد مردم هی و انقالبی و تبھکاری ب قلع و قمع نيروھای مترقۀو خيانت بخشی از اپوزيسيون و تھديدات منطقه را وسيل

  .ی مبارزه کردئبا تروريسم تنھا بايد با اتکاء و اعتماد به مردم و توسل به قھر انقالبی توده. ايران قرار دھد
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