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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ جنوری ١۴

   اشک تمساح امپرياليسم فرانسهۀدرحاشي

  امپرياليستھا ھم از توبره می خورند ھم از آخور
  

 ضد دولت مشروع و قانونی بشار اسد به عمليات هه سوريه گسيل شده بودند تا بچند تروريست داعشی که از فرانسه ب

 به دفتر نشريه فکاھی ٢٠١۵ جنوری ماه ٧ظھر روز چھارشنبه تروريستی دست بزنند، در بازگشت از سوريه در 

ئه داده اند اين است که دليلی که آنھا ارا.  نفر از کارکنان اين نشريه را به قتل رساندند١٢حمله کرده و " شارلی ابدو"

سپس اين عده در طی يک عمليات جنگی و . والنش  مرگ استؤاين نشريه به پيامبر اسالم توھين کرده و مجازات مس

نظامی را به فرانسه در پاريس تحميل کردند و به ھمان مانورھائی دست زدند که در شھر  -ليسیوماھرانه، حکومت پ

نھا عمليات تروريستھا نبود، عمليات يک کماندوی نظامی تعليم يافته بود که در عمليات آ. حلب به آن دست می زنند

. ستامريکااردوگاھھای آموزشی آنھا در اردن و ترکيه زير نظر نظاميان . مکتب ھمين امپرياليستھا آموزش ديده بودند

 .م در سوريه استانسه از تروريسفرامپرياليسم سه سال پس از آغاز پشتيبانی و حمايت نظامی،  -اين اقدامات تروريستی

برخوردار بودند و به نظر می رسيد، به خوبی در اردوگاه “ دوستان سوريه ”ئی ھا و تجھيزات اھداپوشاکآنھا که از 

ميزبان و عضو  - نفر از شھروندان فرانسه١٢ش آدمکشی ديده اند، زسوريه و عراق آمواردن، ترکيه و جبھه ھای ھای 

 امپرياليسم فرانسه بی جھت تالش می کند تا سياست تروريست .را از پای در آوردند - “وريهدوستان س”فعال گروه 

  .بپوشاند" ارزشھای اروپائی"و " آزادی بيان"پرور خود را در پس دفاع از 

 حق امپرياليستھا در سراسر جھان يک نظام تروريستی دولتی بنيان گذارده اند که با تکيه بر آن ھر جنايت و تبھکاری را

 ۀ با يک تبليغات لجام گسيخته و مملو از دروغ و جعل اخبار زمينامريکا اروپا نيز در کنار ۀاتحادي. خود جلوه می دھند

يکی برای مقاصد خود القاعده را ساخت و پرداخت، ديگری در پی پروار کردن داعش . رشد تروريسم را فراھم کرد

 جوانان شورشی در اطراف پاريس را که سرکوب و تحقيرشان کرده بود، اين انگيزه به فرانسه اجازه داد که ھمان. است

سر می بردند، به ه مورد تبعيض بوده و در فقر و فالکت و آشفتگی و بی دورنمائی در دنيای ثروتمند سرمايه داری ب

. ريه بروندبدل شوند و با ھدايت سازمانھای جاسوسی اين کشورھا از طريق ترکيه به سو" خوب"خوراک تروريستھای 

اشک تمساح امپرياليسم فرانسه نبايد موجبات ھمدردی را با امپرياليسم که تروريسم را از آستين خود می زايد فراھم 

" نقض آزادی بيان و آزادی قلم" نگرانی اش از امپرياليسم فرانسه که تروريسم محض دولتی است، اگر واقعاً . آورد

شوی مغزی را در رسانه ھای خويش مجاز بشمارد، تا  و ردازی برای شستاست، نبايد موجی سازمانيافته از دروغپ
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نقض آزادی ... دروغپردازی در مورد ايران، سوريه، لبنان، اوکرائين و.  ضد مسلمانان بشورندهمردم تحريک شده و ب

  . بيان نيست، نقض آزادی بيان حقايق است

. بوده و فرانسه نيز از آن اطالع داشته است امريکاتروريسم  تروريستی پاريس در فھرست مظنونان ۀنام عامالن حمل   

 نيز برای سال ھای امريکابه اين دو برادر ھمچنين در فھرست پرواز ممنوع رسانه ھای گروھی بر اساس گزارش 

ده و بعد از دولت فرانسه نيز قبل از رفتن اين عده به سوريه از فعاليتھا و افکار آنھا خبر دار بو. زيادی قرار داشته اند

. بازگشت آنھا نيز از فعاليتھای آنھا در سوريه و تعليمات نظامی آنھا و شرکتشان در آدمکشی ھا اطالع کامل داشته است

آنھا به عنوان قاتل به فرانسه برگشته بودند، ولی سربريدن اتباع سوريه دليلی برای دستگيری آنھا نبود در خدمت منافع 

حتی يکی از آنھا مدتھا به .  دولت فرانسه حکم نمی کرده که آنھا را محدود و دستگير کندستراتيژيکمنافع . آنھا بود

اين افراد می توانسته اند در موارد ديگر چه خود بدانند و يا . خاطر فعاليتھای تروريستی در زندان به سر می برده است

با دست آنھا .   آلت فعل ارتجاع جھانی می گردندتروريسم کور و مھره ھايش ھميشه ابزار  و. ندانند به کار گرفته شوند

 اعالم کرد که نام اين عده در فھرست الماندولت . ويژه که نقاب اسالمی ھم به چھره زده انده می شود ھمه کار کرد ب

 گفته شده است که حتی دولت عراق، دولت فرانسه.  قرار داشته است،تھيه شده" شنگن"تروريستھائی که مطابق قرارداد 

را از بازگشت اين عده و قصد خرابکاری آنھا واقف نموده است و معذلک دولت فرانسه نيازی نديده است که اين 

آقای اوالند . عناصر خطرناک را دستگير کند و مانع شود که تجارب خود در سوريه را در پاريس به عمل در آورند

وی با اين اشاره نگران کننده و ياد آور توجيھات . ستامريکامبر  سپت١١ فرانسه ھمان ٢٠١۵جنوری  ٧مدعی است که 

  . ، دست خود را برای تجاوز به ساير کشورھا نظير جرج بوش باز می گذاردامريکا ۀتجاوزکاران

 مبارزه با تروريسم و ۀبعيد نيست که امپرياليستھا به بھان.  افغانستان خود را پيدا کندامريکافرانسه نيز بايد ھمانند 

ع آن، با جعل اسناد که گويا حکومت سوريه بمب اتمی دارد و در مرز اسرائيل به ساختن نيروگاھھای اتمی خشکاندن منب

ھم . مشغول است، به کشور مستقل سوريه حمله کنند و مانع شوند که آنھا در جنگ با تروريسم به پيروزی کامل برسند

روريستی ديگری که جدا از داعش به عمليات که تروريستھای داعش شکست نخورند، گروه ھای ت اکنون برای اين

 سوريه مسلح مخالفان بخش کارآمدترين ،"يرموک شھدای گردان"تروريستی در سوريه مشغول بوده اند از جمله گروه 

نظامی  نفر ٢٠٠٠ با نيروی مور برای سرکوب فلسطينی ھا،أسوريه و م مرزی نواحی و اردن خاک در مستقر

در عين حال . پيوسته است البغدادی به سرکردگی "اسالمی دولت" به ئیامريکاط نظاميان کارکشته و آموزش ديده توس

داعش نيز از ھمه مسلمانان در ممالک غربی  توسط ارتباطات تبليغاتی مدرنی که در اختيار دارند و يا در اختيارشان 

قادر به آمدن به سوريه نيستند به عمليات می گذارند، خواسته اند به سوريه آمده به آنھا بپوندند و ساير مسلمانھا که 

ئی امريکاسپاه پاسداران ايران اعالم داشت که ھواپيماھای . تروريستی برای نابودی کفار در خود اروپا دست بزنند

دست ارتش ه ن شده تخليه می کنند تا بييتسليحات مورد نياز داعش را توسط ھواپيمای نظامی خود در باالی محلھای تع

 از امريکادولت . ئيد کردأاين ادعا را دولت عراق نيز ت. آنھا موشکھای ضد تانک به داعش می رسانند. دداعش برس

دولت سوريه نيز . بمباران لوله ھای صدور نفت توسط داعش از طريق ترکيه به بازارھای نفتی جھان پرھيز می کند

بر اساس ھمين اطالعات . الکشان برگردانده است ھزار نفر اتباع خارجی را به مم١٣اعالم نمود که تا کنون اجساد 

دول . تعداد اتباع خارجی درگير در سوريه که از اروپا و قفقاز گسيل می شوند خيلی بيشتر از اين تعداد است

 ھر روز يک کشورھای اروپائی به سوريه باز شده است،" خوب"امپرياليستی که دستشان در مورد گسيل تروريستھای 

 ھزار نفر ٣حتی بر اساس اين آمار جعلی بيش از . آمار جعلی جديد در مورد خروج تعداد آنھا از اروپا ارائه می دھند

اين . ، فرانسه و انگلستان از طريق ترکيه به سوريه اعزام شده اند که اين آمار نيز صد در صد جعلی استالمانفقط از 

داليل شکست تروريستھا و امپرياليستھا در سوريه را بايد در درجه نخست . داردوضعيت به صورت سابق ھنوز ادامه 
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رغم نارضائی و انتقاداتی که داشتند حاضر نشدند اجانب و آدمخورھای  در حمايت مردم از بشار اسد دانست که علی

 لبنان و هللايران، حزب اعزامی از اروپا را به رژيم بشار اسد ترجيح دھند و از جانب ديگر بايد از حمايت دولت ا

رو ه اکنون که سياست امپرياليستھا در خاورميانه با بن بست روب. روسيه نام برد که به رژيم بشار اسد ياری می رسانند

" نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران"شده و برنامه ھای آنھا نه در مورد فلسطين، نه ايران، نه سوريه و نه لبنان با شعار 

 ملتھای مسلمان و بسياری ۀآنھا افکار عمومی ھم. رو می شونده ت، ھر روز با مشکالت جديدی روبعملی گشته اس

رو ه  ضد خود برانگيخته اند و در داخل ممالک خويش نيز با بحرانھای عظيمی که در راه است روبهغير مسلمانان را ب

وضعيت . ته اند بر بحران سالھای قبل غلبه کننديک سونامی بزرگ در راه است و اين امپرياليستھا ھنوز نتوانس.  ھستند

اين وضعيت بحرانی، آنھا را وادار می کند که نه . گواه اين امر است... ال و حتی فرانسه وگيونان، ايتاليا، اسپانيا، پرت

  جھانی برای درگيری ھای وسيعتر و دامنه دارتر به يارگيری متوسل شوند، بلکه در درون کشورھایۀتنھا در عرص

خويش نيز با تقويت فاشيسم و نيروھای دست راستی مانع شوند که زحمتکشان و نيروھای مترقی و اتحاديه ھای 

بورژوازی . کارگری در مقابل فشارھای اقتصادی، بيکاری، فقر و عدم امنيت به اعتراضھای گسترده دست بزنند

ای سرکوب جنبش انقالبی ضروری است و در عين امپرياليستی می داند و دراين زمينه تجربه دارد که رشد فاشيسم بر

حال با دشمن تراشی و دشمن نمائی مسلمانان با انواع مکر و حيله، در بسته بندی ھای دموکراتيک و حقوق بشری چند 

که برای انحراف افکار عمومی و غلبه بر  مزيت برای خود تھيه می کند، نخست فاشيستھا را تقويت می کند، دوم اين

آمادگی افکار عمومی برای دستبرد زدن به حقوق زحمتکشان، منافع ملی، ھمبستگی ملی فرانسويان را با بوق بحران و 

که از مزدوران تروريست  سوم اين. و کرنا تبليغ می کند تا فضای خفقان مانع از ھر گونه اعتراضات بعدی شود

تدريج نفرت از ه ه امر اسالم ستيزی را که باسالمی می توانند برای انواع و اقسام مقاصد خود سود جويد و ھميش

 ممالکی که دارای مواد خام صنعتی ھستند ۀمسلمانان را دامن می زنند به وسيله ای بدل کنند که به لشگر کشی به ھم

  .بپردازند

  اسالم ستيزِی امپرياليستھا يک سياست استعماری و توسعه طلبانه در شکل جديد آن است، وگرنه کجا اين بانيان

می وکدام يک از اين کشورھا ترور دانشمندان ات. تروريسم مخالف خرافات و مبارزه با اديان و مخالف با ترور ھستند

کدام يک از اين کشورھا فرمان ترور فيدل کاستر رھبر مردم کوبا را از جانب . کدام ايران را محکوم کردند؟ ھيچ

ش حتی با تبليغاِت سياست جنگ صليبی و تقويت مسيحيان جرج بو. کدام  محکوم کردند؟ ھيچامريکاسای جمھور ؤر

ئی را برای تبليغات مسيحی به عراق امريکائی به افغانستان و عراق حمله کرد و با ھواپيماھای نظامی مسيحيان امريکا

  .گسيل داشت

جار خود را از اين  به محکوميت اين اقدام دست زد و انزنبايد صرفاً " شارلی ابدو" فکاھی ۀ در ترور کارمندان نشري

تا اين حد اعتراض، فقط آب به آسياب امپرياليسم ريختن برای ادامه سياست . اقدام تروريستی با صدای رسا اعالم کرد

تا ھمه قلمھا را بشکنند، ھمه حقوق اين امپرياليستھا به سرزمينھای ديگران تجاوز می کنند . جنگ طلبانه اش است

و مطلق و ابدی و " نھادينه"ارزشھای آنھا ارزشھای . آزادی بيان را از ھمه کس بگيرندو  را به زير پا بگذارند انسانھا

مگر . ر نيست، ارزشھائی است که به منافع مادی آنھا وابسته است و بر اساس آن آنرا تفسير می کنندييغير قابل تغ

اشتند که ھمه مطبوعات توقيف خواھد کسانی که می خواساتند ھمين داعشی ھا را در سوريه بر سر کار بيآورند خبر ند

شد و ھمه قلمھا شکسته و تيغ سانسور در ھمه جا جوالن خواھد داد؟ دموکراسی خواھی آنھا طبقاتی و مکر و حيله 

 کابينه اش تروريستھای سرشناس ھستند در اين ُکر دستجمعی محکوميت اقدامات ۀحتی نتانياھوی تبھکار که ھم. است

ئی را امضاء می کند و امريکااوباما که خودش دستور ترور با پھپادھای . کت کرده استتروريستی در پاريس شر
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بی اختيار حالت تھوع به . ھزاران نفر مردم عادی را کشته است انزجار خود را از اين نوع ترور ابراز داشته است

  . انسان از اين ھمه رياکاری دست می دھد

ی و جنبش رنسانس  مبارزه با اديان و خرافات آنھا پيشرفته تر از ساير ممالک در فرانسه به علت سابقه انقالب بورژوائ

 در کالسھای الماندر ايالت باواريا در . ولی ساير ممالک اروپائی دو دستی به دين مسيحيت چسبيده اند. اروپائی است

ابر اديان نمی دانند و در را نقض بی طرفی دولت در بر  آويزان کرده اند و آندرسی صليب عيسی مسيح را قانوناً 

 ھر کس که به ۀ بزرگۀ و اسپانيا تکپولنددر . باشد صحبت می کنند" هللا"سرود ملی خود از خدا و پروردگار که ھمان 

اسالم ستيزی . مسيح انتقاد کند گوشش است و آنوقت اين حضرات در مورد آزادی اديان در اروپا داد سخن می دھند

اگر کسی در پس اين سياست امپرياليستی ماھيت استعماری آنھا . ی متحقق گردندپوششی شده است تا مقاصد ديگر

 و آنوقت خود   آنھا نابود می شود و از راه راست منحرف می گرددۀراتشخيص ندھد در سونامی تبليغاتی مغز شوران

  .قربانی تروريسم امپرياليسم است

که   سازمانھای اسالمی مشابه نشان داده است نخست اين القاعده وۀتجرب.  ديگر نيز ضروری استۀيک نکته اشاره ب

ر کرده و به ضد ييکه اين سازمانھا در طی تحول خود می توانند تغ  مادی دارد و ديگر آنۀ زمينپيدايش اين پديده ھا حتماً 

که امروز  اين. القاعده و بسياری سازمانھای اسالمی ديگر نيز اين تجربه را به نمايش گذارده اند. خود بدل شوند

تروريسم دولتی امپرياليسم در سوريه شکست خورده است اوضاع را طوری کرده که بخشی از داعش به عربستان 

مطبوعات از نفوذ داعش در عربستان سعودی . نرالھای آنھا را به قتل رسانده استجسعودی حمله کرده و يکی از 

بستان سعودی و رفتن به سوريه از فعاليت کافی در صحبت می کنند زيرا اين تروريستھا برای سربازگيری در عر

حال آنھا نيز در حال بازگشتند و برای دولت ارتجاعی عربستان سعودی دردسر ساز شده . رخوردار بوده اندبعربستان 

  .     ست که کوته بينانه فکر می کردند چاقو دسته خودش را نمی بردئي آنھاۀمشکل داعش مشکل ھم. اند
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