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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١٩ مارچ ٣١
  

 دشود بازی کربا تروريسم نمی
 ايران؛ ۀ بزرگ؛ سياست نابودی کشور عراق؛ سوريه؛ تجزيۀ در برخورد به سياست خاورميانامريکا ستراتيژیدر 

تدريج در اين زمينه  ن بهاز زمان کلينت. ت و ھنوز ھم داردوجود داش... ايجاد کردستان بزرگ اسرائيلی؛ حذف اردن و

 ريایوِجرج بوش پسر اين سياست را اجرائی کرد و ممالکی نظير ايران؛ ک.  صورت گرفتامريکادامات مطلوب اق

خواند و کمر به نابودی آنھا بست و انجام انقالبات مخملی را با صدور تروريسم " ّشر" را محور اشمالی؛ سوريه و ليبي

ق سازمانھای سلفيستی در اروپا؛ در زير نظر ھزاران نفر داعشی وھابيست از طري. به اين کشورھا تکميل نمود

سازمانھای جاسوسی ممالک اروپائی و زير نظر اين سازمانھای امنيتی با ھمکاری دول ترکيه؛ عربستان سعودی و 

ِترکيه که خود مرکز تجمعی از تروريستھای داعشی چچن بود، ھمه آنھا را مسلح نموده به . قطر راھی سوريه شدند
آنھا در زير نظارت سازمانھای جاسوسی اين بود که جوانان را با خرافات مذھبی و   طرز کار. تسوريه اعزام داش

سازمان . از مرز ممالک اروپائی رد کنند" قانونی"شوی مغزی داده و به صورت  و دادن ھويت اسالمی به آنھا شست

تمام . کرديه به سوريه وارد میامنيت ترکيه در فرودگاھھای ترکيه آنھا را تحويل گرفته و با عبور از خاک ترک

مشخصات اين تروريستھا روشن و در دفتر اطالعت سازمانھای جاسوسی و شرکتھای ھوائی چه در اروپا و چه در 

حتی دختران و پسران صغير بدون دارا بودن سرپرست با نظارت مرزبانان اروپائی از مرزھای . ترکيه ثبت است

  . رساندندگذشتند و خود را به ترکيه میمی...  ودنيلند؛ سوا ھنمارک؛لمان؛ دابريتانيا؛ فرانسه؛ 

ھای غربی باور نکنيم که پس به اين دروغ ممالک دموکراسی. شددر فرودگاھھای ترکيه نام ھمه اين تروريستھا ثبت می

ھای در شبکه. رندخبر بوده و از نام و نشان آنھا خبر نداگويا غافلگير شده و از گسيل تروريستھای داعشی به سوريه بی

و " دالورانه"مجازی ويدئوھای تيرباران و سربريدنھای اسراء و سردادن سرودھای مذھبی و نشان دادن عمليات 

ھای غربی لزومی نديدند که جلوی نمايش اين ھمه کدام از اين ممالک دموکراسی ھيچ. بود سالھا رايج تبليغاتی داعش

قبل از شکستشان در سوريه بگيرند، زيرا در آن موقع که ھنوز اميد  مجازی؛ تا ۀبيرحمی و جنايات را در شبک

امروز که اين کشورھای . پروراندند، به چنين تبليغات مذھبی نياز داشتند خود میۀسرنگونی رژيم بشار اسد را در مخيل

 است که سياست ريزند، با اين ھدفدھند و اشک تمساح میضد داعش داد سخن می هکرده ب" مشتھای گره"اروپائی با 

سر بسياری از اسرای داعش در زندانھای سوريه به.  خويش را در کشور مستقل سوريه کتمان کنندۀشوم و جنايتکاران

اند و اسناد کتبی و شفاھی بسياری در اختيار دولت سوريه برند و با اعترافات خود نقش ممالک غربی را افشاء کردهمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خود " آبروی "ۀ بايد در برخورد به داعش سياست ديگری در پيش گيرند و در فکر تتماکنون ممالک غربی. اندقرار داده

  .باشند

ھای خويش در اردوگاھھای موجود در مناطق اند و با خانوادهای از عوامل داعش در سوريه دستگير شدهامروز عده

دولت . ه اتباع خويش را پس بگيرندمپ از ممالک اروپائی خواسته است کدولت تر. برندسر میه ھا بئیامريکااشغالی 

 برای مصارف بعدی از صحنه خارج امريکا خودش سران داعش و عوامل مطلوبش را با ھواپيماھای نظامی امريکا

مپ از اروپا تر.  نيازی به وجود آنھا ندارد، پايان دھدًکرده است و حال بايد به مزاحمت سياھی لشگر داعش که فعال

-عده. مپ وضعيت مضحکی در اروپا ايجاد کرده استاين خواست تر. روپائی را پس بگيرندخواسته که تروريستھای ا

آی دزد؛ آی دزد؛ دزد "اند و به مصداق سياست ای از کشورھا نظير بريتانيا تابعيت اتباع داعشی خويش را باطل کرده

دولت فرانسه بدون سرو صدا؛ قبل . اندزنند که از روز نخست ضد داعش بودهخود را به کوچه علی چپ می" را بگير

.  در سوريه حل کردامريکااز برپاشدن سر و صدا راه کمترين ضرر را انتخاب کرده و به نحوی مشکل خود را با 

ئی در داخل سوريه نفله امريکاکردند اتباع داعشی آنھا در زندانھای گوانتاناموی ساير دول اروپای غربی که فکر می

کردند اتباع ما در اردوگاھھای داعش آنھا اعالم نمی. آوردندخوشحال بودند و صدايش را در نمیشوند، از اين بابت می

  . ھستند و بايد برای امنيت جانی و حقوقی آنھا اقدامی کنيم

 برايش کارزار ًالحال روسی اپوزيسيون در روسيه خبردارند و فوراھا که از زندانی شدن فالن فرد معلومھمين اروپائی

ھر چه زودتر " طلبندخدا می"کنند و از اندازند، در مورد زندانی بودن اتباع خود در سوريه سکوت میتی راه میتبليغا

اتباع بد ھمه . ما اتباع خوب و اتباع بد داريم مپ چنين بود کهن واکنش آنھا نسبت به برمالئی ترنخستي. آنھا را نفله کند

نمارک موجبات نگرانی و خطر برای لند و يا به دالمان؛ به ھازگشت آنھا به لمانی بوده و باامسلمان؛ دارای تبار غير 

- آنھا تروريسمی که خودشان ايجاد کرده بودند و با آن به توسعه. ملت اين کشورھای مشخص ايجاد کرده و ميسر نيست

اند تا اتباع ار گرفتهطلبی و دخالت در امور داخلی سوريه مشغول بودند را امروز به عنوان يک ابزار فاشيستی به ک

در . تر جلوه داده و مشمول حقوق بشر و حقوق شھروندی ندانند و نگردانندخويش با تبار غير اروپائی را انسان پست

کرد و روزھای نخست اين اظھار نظرھا؛ مبنی براينکه ما بايد تابعيت اين افراد را باطل کنيم، گوش فلک را کر می

چند .  ممالک ھرگز به مفھوم برخورداری از ھمه حقوق شھروندی در اين کشورھا نيسته تابعيت اينداد کنشان می

لمان پرستاری را دستگير کردند که بيش از صد نفر را در بيمارستھای محل کارش به قتل رسانده بود، اسال پيش در 

در . د و محکوم گرديددر رگھايش جاری بود در مقابل دادگاه قرار گرفت، محاکمه ش" لمانیاخون "ولی وی چون 

که اين جانی؛  لمانی را باطل کرد و يا ايناآنزمان کسی به مغزش ھم خطور نکرد تا بگويد که بايد تابعيت اين جنايتکار 

لمان در اين اشخصيت و سوسيال دموکرات  بیۀولی بسياری دولتمردان و از جمله وزير خارج. است" بد"لمانی ا

  . کردندی پافشاری میعرصه بر حذف تابعيت افراد داعش

جاری " لمانیاخون "رو شدند که معلوم گشت در رگھای برخی از اين داعشيان دستگير شده ه آنھا زمانی با تناقض روب

لمانی بودند و اآقای لمکه و يا آقای ديرک؛ خانم کالرا؛ لئونارا و يا آلکساندرا دارای نام؛ نام خانوادگی و تابعيت . است

در اردوگاھھای " بد"لمانی المانی نيستند و آنھا را به عنوان عنصر نامطلوب و يا ا که آنھا امکان نداشت، مدعی شد

" بد"و " خوب"لمانھا را به اامکان نداشت . شد نژادپرستانه محسوب میً صرفاًاين برخورد طبيعتا. داعش باقی گذارد

 سر تبھکاری داعش نيست که تا ديروز مورد صحبت بر. را نابود نمود" بد"لمانھای اتقسيم کرد و مانند دوران ھيتلر 

اعتبار . شود اين افراد میۀئيد ھمين نژادپرستان بود، سخن بر سر حمايت از حقوق شھروندی است که شامل ھمأت

  .بودن انسانھا نيست" بد"و " خوب"تابعيت به 
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دخالت . افراد مملکت است کشور و حفظ امنيت جانی و مالی احاد ۀ يک تعريف حقوقی؛ سياسی؛ تاريخی برای ادار

وقتی . ريزد يک کشور را برھم میۀدادن عوامل مذھبی؛ ايدئولوژيک؛ سياسی و مشابھات آن در تداوم تابعيت؛ شيراز

 انسانھا را ۀشود که ھمبردار نيست يک اصل کلی و اصولی بيان میشود کرامت انسانی خدشهدر قانون اساسی گفته می

ھوری اسالمی که در آغاز حکومتش در نظر داشت تابعيت مخالفان سياسی را باطل کند، حتی رژيم جم. گيرددر برمی

   .برتافتاز اين سياست تبھکارانه روی

وظيفه نيروھای دموکرات اين است که از اين اصل دفاع کنند و مانع شوند که در شرايط بحرانی؛ تابعيت خارجيان را 

ند، از امروز به فردا با استدالالت ساختگی و يا حتی غيرساختگی باطل اھا سال در اين کشورھای زندگی کردهکه ده

لمانی؛ غير انشان دادند که برخوردشان به اتباع غير " بشردوست"و " دموکرات"ممالک غربی اروپای . اعالم نمايند

  . نژادپرستانه استًصرفا.. لندی؛ غير بريتانيائی؛ غير ايتاليائی وا؛ غير ھيمیجنمارکی؛ غير بلد

کند که اين کشورھا ايجاد می" درجه دوم" موضعگيريھای ارتجاعی آنھا موجی از نگرانی و عدم امنيت در ميان اتباع 

بينند سرنوشت خود و فرزندانشان در بحرانھای واقعی جھانی و يا در شرايط ايجاد فضاھای کاذب و مسموم توسط می

 بازی کردند و داعش را در دامان خود پروراندند، خود کشورھائی که با تروريسم. حکام وقت؛ به موئی وصل است

کسانی که جوانان کشور خويش را با تعليمات و تبليغات؛ آموزش . اندامروز آماج ضربات تروريسم قرار گرفته

 ۀتروريستی دادند و به سوريه گسيل داشتند، حال بايد آنھا را به استناد ھمان قوانينی که دارند، پس بگيرند و به خان

  . خودشان بازگردانند

 امروز ۀمبارز. زدند يادشان نبود که سرمای سخت زمستان ھم در راه است مستانه میۀھامپرياليستھا آن روزی که چھچ

اين . جوامع خودشان است" پاکسازی" خارجيان و اتباع دو تابعيتی خويش؛ برای ۀای عليه ھمآنھا عليه داعش مبارزه

ولی بازھم ميان دو کنند، آنھا اتباع دو تابعيتی را تھديد می.  داعشی و نژادپرستانه استۀ يک مبارزً آنھا ماھيتاۀمبارز

 کسانی. گذارندئی فرق میامريکالندی و ايرانی با تابعيت استراليائی و المانی و ترک؛ ھانمارکی و عرب؛ ھای دتابعيتی

گردانند، خودشان حاضر نيستند  باز میفريقائی را تنھا به علت يک خطا به کشورشاناکه پناھجويان آسيائی و 

دموکراسی "تکرار اين تناقضات مکرر برای آن است که چشم ايرانيانی که مجذوب . خطاکاران خويش را پس بگيرند

     .انداند، باز شود و بدانند که در کجای اين محور مختصات ايستادهشده امنيت و آزادی غيرطبقاتی و" ناب

  ٩٢٠١ پريلاـ ١٣٩٨ ]حمل[ فروردين ماه٢٢٩ ۀماربرگرفته از توفان شـ

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران
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