
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ جون ٢٨
 

 .... و تونس،  ترورھای اخير درفرانسه ۀدرحاشي
  سرمنشاء تروريسم امپرياليسم است

نه کسی تروريست . محصول طبيعی سياستھای امپرياليستی است.....  و اخير در تونس و فرانسهۀترورھای بربرمنشان

تروريسم در جھان کنونی محصول . زاده می شود و نه تروريسم امر اتفاقی است و نه به دين خاصی تعلق دارد

  .ويژه غرب در جھان استه زورگوئی و چپاول ممالک امپرياليستی ب

ضوابط و قوانين جھانی که بايد برای کشورھا و مردم جھان محترم بوده و  ۀ ھمۀ اين ممالک با نقض مستمر و طلبکاران

توازنی از مصونيت و امنيت ايجاد کند، امنيت جھان را لجام گسيخته و ھدفمند از بين می برند و با عمليات خودسرانه و 

ی کنند و کسی قادر نيست گريبان ِجنايتکارانه ھمراه با تبليغات زھرآگين دروغين، به کشتار ميليونھا مردم جھان اقدام م

  .آنھا را برای بازخواست بگيرد و به حسابرسی بطلبد

حتی دادگاه کيفری جھانی نيز ابزار ستم گری .  ھيچ مرجع دادرسی در جھان نيست که حق مردم محروم را تضمين کند

ان زور و طپانچه به زبان زب. دست و فرياد کسی به جائی نمی رسد و پژواکی ندارد. و اعمال مقاصد شوم آنھاست

 ممالک و ۀ در جھان، رفتاری دارد که گويا ھممريکااويژه امپرياليسم ه امپرياليستھا و ب.  جھانی بدل شده استۀمحاور

 یجاه  وی ھستند و يا بايد باشند و بايد درخواستھای آنھا را اجابت کنند و اوامر آنھا را بۀمردم آن، نوکران دست به سين

، اتجاوز امپرياليستی و صھيونيستی به افغانستان، به عراق، سوريه، لبنان، به فلسطين، به يوگسالوی، به ليبي. آورند

چپاول و غارت جھان و ايجاد شکافی عظيم و عميق ميان قطب ... مالی، سودان، به گرانادا و سراسر دنيای سه قاره و

  .س و آوارگی ميدان می دھدأ يفقر و قطب ثروت، به بيکاری، بی خانمانی، بی دورنمائی،

مبارزه با تروريسم تنھا از گذرگاه .  کارگر را به بيراه می کشدۀ تروريسم دشمن مارکسيسم است و جنبش مردم و طبق

کسی . مبارزه برای تحقق برابری، و استقرار عدالت اجتماعی و پايان دادن به بھره کشی انسان از انسان عبور می کند

 ترويسم و مبارزه با عدم امنيت در جھان است نمی تواند نسبت به سرمنشاء اين تروريسم که که مدعی مبارزه با

مبارزه با تروريسم کور جدا از مبارزه با بزرگترين تروريسم دولتی جھان يعنی  .امپرياليسم است به مبارزه بر نخيزد

نمارک، تونس ھای اخير در فرانسه ود توان ترورتنھا با چنين موضع گيری است که می. مريکا نيستاامپرياليسم 

  .که به آلت دست تبليغات رسانه ھای امپرياليستی بدل گشت بدون اين..... وکويت وھمه جای جھان را محکوم کرد

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۵ ژوئن ٢٧

org.toufan.www  

 !مريکا نيستارگترين تروريسم دولتی جھان، امپرياليسم مبارزه با تروريسم جدا از مبارزه با بز


