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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ نومبر ١۶

  ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار
 پيرامون جنگ تروريستھای داعش با تروريسم دولتی فرانسه

  
 آموزشھای نظامی الزم را ديده و تروريستھای داعش که در اردوگاھھای امپرياليستھا٢٠١۵ نوامبر ١٣ درتاريخ جمعه

با حمايت بيدريغ ناتو، ترکيه، عربستان سعودی و قطر به جنايت مشغول " اپوزيسيون سوريه"در سوريه به عنوان 

ديگری دست زدند که ھرگز با تبھکاری ھا و وحشيگريھای آنھا نسبت به ۀ بودند، در کشوِر مادر به جنايات وحشيان

نسان ا. حمايت تروريسم دولتی امپرياليسم فرانسه برخوردار بود، قابل مقايسه نمی باشندکشتار مردم سوريه که از 

.  و چه در فرانسه جريحه دار شود و آنھا را محکوم کنداواقعی بايد وجدانش از اين ھمه تبھکاری چه در سوريه و ليبي

نمی شود جريحه دار ساخت، ولی کشتار آنھا در قانون اساسی اين کشورھای امپرياليستی نوشته اند که حيثيت انسانی را 

.  مجاز است و ھر چه اين کشتار وسيعتر و دستجمعی تر باشد سوگواری برای آن بی اھميت تراستظاھراً 

امپرياليستھای غرب بيش از چھار سال است که بر اين جنايات داعش در سوريه و عراق چشم فروبسته، اخبار جنايات 

 اين تبھکاران بين المللی را در انجام اين عمليات ضد مردمی و ضد انسانی به کمک داعش را کتمان کرده و دست

  .متحدان بيرحم و مرتجعشان ترکيه و عربستان سعودی ھم در سوريه و ھم در عراق باز گذاشته بودند

به عھده  در اروپا، فرانسه رھبری تجاوز به سوريه و دخالت آشکار در امور داخلی سوريه و نقض حقوق ملل را 

 ۀ امپرياليسم غرب بر متن پافشاری فرانسه و در اين راستا ايجاد جبھۀتمام دسيسه ھای ھدفمند و برنامه ريزی شد. داشت

 مردم سوريه با ۀوسيعی از نيروھای ارتجاعی منطقه نظير ترکيه، عربستان سعودی و قطر در اثر مقاومت قھرمانان

 خويش نسبت به رژيم مستبد ۀرغم انتقادات محقان شان دادند که علیمردم سوريه ن. رو شده شکست مفتضحانه روب

 حاکمه در سوريه را ۀ حساب با طبقۀ اسد و حزب بعث حاکم، از استقالل ميھن خويش به دفاع برخاسته و تسويۀخانواد

ن سرنوشت يييد حق تعاين مردم سوريه ھستند که با.  خود در آينده دانسته و آن را به قوای اجنبی واگذار نمی کنندۀوظيف

  . خود را داشته باشند و نه تروريستھای فرانسوی و اجيران بين المللی

 امپرياليسم بوده و در اردوگاھھای آنھا آموزش نظامی ديده است، يک نيروی مزدور خارجی ۀداعش که دست پرورد

گاه در سوريه پا  به اين جھت آنھا ھيچ. است و مردم سوريه نيز آنھا را به ھمين عنوان می شناسند و از خود نمی دانند

 قطر و عربستان سعودی و سازماندھی سازمانھای امنيتی امپرياليسم غرب در بستر توسعه ۀاين عده با سرماي. نگرفتند

 بزرگ ۀ خاورميانۀطلبی پان ترکيسم اسالمی ترکيه به سوريه گسيل شده اند تا در سوريه رژيمی مزدور و مطابق نقش

وليت رساندن محموالت نظامی و تدارکاتی از آذوقه، نوشابه، دارو، پوشاک، وسايل نقليه، ؤمس. آورندوجود ه غرب ب
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تمام .  تروريسم دولتی ترکيه استۀمواد سوخت گرفته تا درمان مجروحان جنگی در بيمارستانھای ترکيه به عھد

ند، انتقال اين تروريستھای توريست بين المللی مين می کنأئی ھا، و فرانسوی ھا تامريکاھا، المانسالحھای مدرن آنھا را 

 ھزار ۶٠بيش از . آنھا دارای دفتر ارتباطات و نامنويسی در ترکيه ھستند. توسط سازمان امنيت ترکيه انجام می شود

نام و مدارک شناسائی و تابعيت تک تک آنھا . به سوريه گسيل داشته اند" اپوزيسيون سوريه"مزدور خارجی را به نام 

 صورت اسامی تمام مزدوران داعش را که در الماندولت . به خوبی روشن است... ای دولت ترکيه، اردن، فرانسه وبر

راھی ) شنليس مونوبه اعتراف رسمی رئيس پ(ئيد رسمی مقامات آنھاأ و تالمان فربه شده و تحت حمايت دولت المان

مان بدو امر اعالم کردند که اعزام دسته جمعی اين  در ھالماننمايندگان رسمی دولت .  دارا است،ترکيه شده اند

 کاھش المان تعداد اين تروريستھا در ابتکار می دانستند، زيرا در اثر اين المانتروريستھا به سوريه را در خدمت منافع 

  .می يافت

رای اخراج اشغالگران  اين اقداماِت امپرياليستھاِی تروريست، يادآور ايجاد سازمان تروريستی القاعده در افغانستان ب

نشده بودند در خدمت " بد"را تا زمانی که " خوب"آنھا مجددا به بازی با تروريسم پرداختند و تروريستھای . روس است

با حمايت امپرياليستھا و عربستان سعودی قدرت . داعش ھمان راھی را می رود که القاعده رفت. خويش به کار گرفتند

 خود آنھا بدل شده است و در قمار سياسی جھانی که در اثر مقاومت مردم سوريه، ۀ اوليگرفت و حاال به مخالف منافع

ھم ه ن کرده است، در منطقه توازن مطلوب امپرياليستی بييطرف بازنده اش را شکست دسيسه ھای امپرياليسم غرب تع

ر سياست لحظه ای، با اين يي تغھمين. خورده و آنھا را مجبور کرده است که سياستھای تاکتيکی ديگری در پيش گيرند

 پاريس را ۀنيت که داعش را در جھت خواستھای خويش مھار کرده و ھدايت کنند، به تضادھائی منجر شده که فاجع

 .فرانسه قربانی سياستھای تروريستی خود شده است. پرورانده است

است " به موقعی"قتل عام مردم پاريس دستآويز مناسب و . ولی امپرياليسم فرانسه قصد ندارد از تروريسم دست بردارد

تا امپرياليسم فرانسه در اين دوران بحرانی، با ايجاد حکومت نظامی و تشديد قانونھای سرکوِب مردم نخست بکوشد بر 

 . داخلی خويش و تقويت بورژوازی حاکم امپرياليستی دست زده و خود را برای روز قطعی جدال آماده کندیبحرانھا

در پرتو اين دسيسه دانسته و يا از خدا خواسته، . تروريسم خارجی بھانه ای برای تقويت تروريسم داخلی شده است

 اعالن جنگ داده است و منظور ٢٠٠١ مبرسپت ١١در" جرج بوش" امپرياليسم فرانسه به دنيا مانند آقای ۀھوالند، نمايند

ن سرنوشت ييقيم به سوريه است تا در پای ميز مذاکرات برای تعوی از اين اعالن جنگ باز بودن دستش در تجاوز مست

  . سوريه با دست پرتر بتواند ادعای سھم بيشتری کند

نشان دھند و با " اپوزيسيون سوريه" واقعی خويش را به عنوان ۀامپرياليستھای غرب به ياری ترکيه قصد دارند چھر

خلق کنند که يگ پای مذاکره با حکومت قانونی " سوريه آزاد"رزی با ترکيه بخش  مشمال سوريه در ھم" آزاد سازی"

تونی "و " رامزفلد"و " یچني"و " جرج بوش" عمومی که با تقليد از ۀآقای اوالند می خواھد در اين تعزي. سوريه است

 را تحت فشار به راه انداخته، پشتيبانی ساير امپرياليستھا برای رھبری خود در امر سوريه را به دست آورد و آنھا" بلر

 نفوذ خود می داند و حاضر نيست به ۀامپرياليسم فرانسه سوريه و لبنان را منطق. روانی و افکار عمومی قرار دھد

  . راحتی از آن دست بشويد

دولت ترکيه در اين امر در کنار فرانسه قرار دارد و می خواھد دسته گلی را که خود به آب داده است و منجر به پيدايش 

 سوريه را برای منافع عثمانی بزرگ به ۀ تجزيۀ گذارده نقش"بشار اسد"ا پناھنده در منطقه شده است به گردن ميليونھ

  .انجام برساند
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 ارتباطی ايران به دريای مديترانه ستراتيژيکرا محور  با آرامش در عراق و سوريه که آنحاضر نيست  ترکيه ھرگز 

عربستان سعودی که فکر می کرد .  دست بردارد، شرق آسيا محروم می کندمی داند و ترکيه را از منافع عظيم عبور به

با پول و اعمال نفوذ از دسيسه ھايش در سوريه سربلند بيرون می آيد و با اين درک کوته بينانه در منطقه عمل می کرد 

فکری عربستان سعودی  وھابيسم ۀرو شده است و ناچار است داعش را که ھمان نماينده و می کند با بحران جديدی روب

  .را مغاير اسالم اعالم نمايد است محکوم کند و آن

وضعيت . حال آنھا بايد ھم با القاعده برزمند و ھم با داعش. اين امر به تضادھای درونی عربستان سعودی دامن می زند

رده به عکس منافع خود خطرناکی که داعش در جھان در اثر سياستھای توسعه طلبانه و ضد بشری امپرياليستھا ايجاد ک

ش که ا هبانيان بدل شده است و ناچارند به عربستان سعودی دھنه زنند و اين کشور را به خاطر سياستھای بنيادگرايان

سياست تبليغاتی جنگ شيعه با سنی که .  مورد انتقاد قرار دھند، چنين سازمانھای شده استۀموجبات تحکيم و توسع

تروريسم داعش .  زند در ميان ممالک و مردم عرب ھواداران چندانی نيافته استعربستان سعودی به آن دامن می

  . محصول تروريسم امپرياليسم است و تا امپرياليسم وجود دارد مبارزه با تروريسم به نتيجه قطعی نمی رسد

ن بی دورنما و تحقير شده در اين مقاله آھنگ آن نداريم که به ريشه ھای پيدايش اين طغيانی اشاره کنيم که در ميان جوانا

 امپرياليسم در ۀو سرکوب گشته و فاقد ھر اميد و آينده در اثر بھره کشی نظام سرمايه داری جھانی و سياست چپاولگران

ولی به ھر علتی که اين تروريسم ظھور کرده باشد به علت وسعت و دامنه ای که دارد . وجود آمده استه فريقا، آسيا با

که در بر می گيرد از آن جھت خطرناک است که در شرايط ضعف مبارزات کارگری و احزاب را و انبوه مردمی 

کمونيستی واقعی، رھبری اين نارضايتی ھا به دست نيروھای بنيادگرا و تکفيری ھا افتاده و می افتد که با غوطه ور 

  .بودن در تاريکی انديشه ھای خويش، ھمواره به آلت دست امپرياليستھا بدل می شوند

 طبقاتی نداشته و قادر نيستند دشمنان طبقاتی و مسببان اين وضعيت ضد انسانی جھانی را ۀ آنھا درک روشنی از مبارز

امپرياليستھا نيز خواھان تقويت اين انديشه ھای سياه ترين نيروھای . بشناسند و به بنيادگرائی تکفير روی می آورند

امروز بر سر مزار ده ھا فرانسوی که قربانی . قعی را منحرف کنند طبقاتی واۀارتجاعی ھستند تا بتوانند مبارز

 گل می گذارند و در رسانه ھای گروھی آن را نشان داده و تبليغ می ،تروريسم داعش ھمدست امپرياليسم فرانسه شده اند

 گل بگذارد و ،د گمنام سوری که به دست داعش به قتل رسيده ان کنند، ولی کسی نيست که بر سر مزار ھزاران قربانی

برای . بشردوستی امپرياليستی مشمئز کننده و رياکارانه است. مانع شود که مديترانه به گورستان انسانی بدل شود

را ھميشه محکوم کرده است بايد امپرياليسم و صھيونيسم را نابود  آن) توفان(مبارزه با تروريسم که حزب کار ايران

  .   تروريسم اندفقط دشمنان بشريت الھام گران. ساخت

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۵ مبرنو ١۵ با برابر ١٣٩۴ ]عقرب[آبان ٢۴ يکشنبه
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