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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ فبروری ١٩
  

  سمي ترورأسرمنش

  ،ردي گیم صورت مسيترور  ضد ه مبارزه بی ضد مسلمانان که تحت لواهکات بيتحر

   استیستيالياست امپريک سي 

  

سم در جھان يترور.  تعلق داردین خاصي است و نه به دیسم امر اتفاقي شود و نه تروریست زاده مي ترورینه کس

ن ممالک با نقض مستمر و يا. ژه غرب در جھان استيوه  بیستيالي و چپاول ممالک امپری محصول زورگوئیکنون

ت و ي از مصونی کشورھا و مردم جھان محترم بوده و توازنید براي که باین جھانيقوان ضوابط و ۀ ھمۀطلبکاران

تکارانه ھمراه يات خودسرانه و جناي برند و با عملین ميخته و ھدفمند از بيت جھان را لجام گسيجاد کند، امنيت ايامن

 یبان آنھا را برايست گري قادر نی کس کنند ویونھا مردم جھان اقدام ميلين، به کشتار ميِن دروغيغات زھرآگيبا تبل

 یحت. ن کنديست که حق مستضعف را تضمي در جھان نیچ مرجع دادرسيھ.  بطلبدیرد و به حسابرسيبازخواست بگ

 رسد و ی نمی به جائیاد کسيدست و فر.  و اعمال مقاصد شوم آنھاستیز ابزار ستم گري نی جھانیفريدادگاه ک

  . بدل شده استی جھانۀه به زبان محاورزبان زورو طپانچ.  نداردیپژواک

 ممالک و مردم آن، نوکران دست به ۀا ھمي دارد که گویکا در جھان، رفتاريمراسم ياليژه امپريوه ستھا و بيالي امپر

تجاوز .  آورندیجاه  آنھا را اجابت کنند و اوامر آنھا را بید درخواستھايد باشند و بايا باي ھستند و ی وۀنيس

، سودان، ی، مالايبي، به لیوگسالوين، به يه، لبنان، به فلسطي به افغانستان، به عراق، سوریستيوني و صھیستياليامپر

ان قطب فقر و قطب يق ميم و عمي عظیجاد شکافيچپاول و غارت جھان و ا...  سه قاره ویايبه گرانادا و سراسر دن

د، شکنجه و ياست تھدياتخاذ س. ھد دیدان مي میس و آوارگأي، ی دورنمائی، بی خانمانی، بیکاريثروت، به ب

 یقات و دوروئييع و تضين ھمه فجاي تحت ستم که شاھد ای ملتھای کند که برایجاد مي در جھان ایتي، وضعیاکارير

 یط ھستي شراینابود.  جوشدین ممالک مي اۀ در ھمیان و نارضائيآتش طغ.  گرددیر قابل تحمل ميھا ھستند، غ

سم و ماال يونيزيانت رويسم در اثر خياليکن به خاطر شکست موقت سوسيل. مت است مقاوأ مردم جھان سرمنشیماد

ه ي سرمایدگان و پابرھنگان که فشار نامرئيان، ستمدي جنبش ناراضی، رھبریستي و کمونیف احزاب کارگريتضع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

شه از مساوات و يرد که ھمي گی قرار میشه دار مذھبي و ری سنتیانھاي افکند، در کف جریان ميآنھا را به کنام اد

  . پوشانندی می آورند و خود را با تقدس الھیان مي سخن به میبرادر

ا ي به وجود آورده و ی بخشیستي کمونیشه ھاي مبارزه با اندیستھا برايالي را ھم خود امپری مذھبیانھاين جري ھم

ن گروه ي از ایپاره ا ی جھان حتیاسي و سیت اقتصادي وضعی و بحرانیدگيچيامروز به علت پ. تشان کردنديتقو

ن يسم به خاطر ھمياليامپر.  با آن انصراف جسته و به مقابله با آنھا دست زده اندیست ساخته از ھمکاريالي امپریھا

ستھا به ي کند و به نام تروری تحقق مقاصد خود استفاده می برایسم، از آن حتي تروری و کوته فکریاسي سیکور

مبارزه با .  کشدیراه مي کارگر را به بۀسم است و جنبش مردم و طبقيسسم دشمن مارکيترور.  رساندیثبت م

انسان از  یان دادن به بھره کشي و پای و استقرار عدالت اجتماع ی تحقق برابری مبارزه براسم تنھا از گذرگاهيترور

  . کندیانسان عبور م

برگردن بر طبل سرکوب و خفقان "  ھستمیمنھم شارل" دھد و با طوق یسم را سر مي مبارزه با ترورۀ آنکس که نعر

ر يد و زي آی آنھا بر می خصوصیک و شنود مردم و نظارت بر زندگيت حقوق دموکراتي محدودی کوبد و در پیم

 کوشا یسم دولتيست است و در رواج تروري ورزد، خودش ترورید استثمار مبادرت ميبه تشد" یوحدت مل "یلوا

 و یئتوده "ه ي خود با توجی تحقق خواستھایبرا" د و شرطي قی بی ھایآزاد"ب خوردگان يل فري باشد و به خیم

 .از داردين" مردم خواھانه

 است و یستيالياست امپريک سيرد ي گیسم صورت مي ضد تروره مبارزه بی ضد مسلمانان که تحت لواهکات بيتحر

است جنگ فرھنگ ھاست که بعد از ين س ھماۀن اداميا. ده ندارديا عقيان و ي بیک و آزادي به حقوق دموکراتیربط

سم است يح داد که طنز محمد مبارزه با تروري شود توضی وگرنه با کدام استدالل م  راه انداخته اندی شورویفروپاش

 ناسالم ضد یمگر با پر کردن فضا . کندیف ميسم را تضعيع مستمر آن تروريکاتور محمد و توزير کاريو تکث

 یسم را نابود ميان تروري بیت آزاديسم و حماي ضد تروره مبارزه بۀن جھان به بھان ضد مردم مسلماه و بیاسالم

 دھند انتشار یستھاست که به ھمه نشان ميترور" تياثبات حقان" اعالن جنگ تنھا در تن رشويعکس ا هب. کند

ه يعل مبارزه ھم به یرد و ربطي گیل جنگ فرھنگھا صورت مياست تحميست و با سي نی محمد اتفاقیکاتورھايکار

  .سم ندارديترور

ھا را نابود نکرده و زندانھا را از دمکراتھا يھا و دموکراسيستھا آزاديالين امپري خود اۀ در جھان به اندازیروئيچ ني ھ

و " علم" را کامل کرده، مدون ساخته و به صورت ی ضد بشریآنھا شکنجه ھا. خواھان نانباشته انديو آزاد

 یاست دشمن نمائيسم در متن سياليامپر. ازان متجاوز در سراسر جھان در آورده اند سربیتھايمورأدستورالعمل م

سم ي با سالح تروریستي تروریدولتھا.  زندیگتون به جنگ با اسالم دامن مي ساموئل ھانتیه ھاي و نظریاسالم

جاد ي افکار، ا مشوب کردنی برایسم اسالميسم در جھان اشتغال دارند و به وجود تروريت تروري به تقویدولت

 ۀق نفوذ در پشت جبھين طريانه، اغتشاش در ممالک مسلمان و از اي خاور مۀطور عمده در منطقه اغتشاشات ب

 و یستيالي امپریسم دولتي نخست ترورۀسم و در درجين جھت مبارزه با تروريبه ا.  از دارندين نيه و چيروس

 و فقط در ی انتزاعیسم ھمراه ساخت و گرنه مبارزه ايونيسم و صھياليه امپريد با مبارزه علي را بایستيونيصھ

  .   ت خواھد بوديال و مقاصد شوم دشمنان بشريخدمت ام
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