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 Political سياسی

  
 صبا راھی

  ٢٠١٥ نومبر ٣٠
  

  ھرج و مرج توليدکنندگان تروريسم
  .د يا دفاع از سياست ھای روسيه نيستئياين نوشته به معنای تا

  

در رسانه ھا اما خبرھای . استچندی پيش قبل از جنايت اخير پاريس روسيه اعالم داشت آماده برای نابودی داعش 

روسيه می گفت که فالن مواضع داعش را ھدف قرار داده اما رسانه ھای غرب به ويژه . شنديد ضد و نقيض می

دادند که روسيه در حال   و انگليس اصرار داشتند که افکار عمومی را عليه روسيه بسيج کنند و مدام خبر میامريکا

 به رسيد که وقع روسيه چنين به نظر می. يمارستان را مورد حمله قرار داده استکشتار مردم سوريه است و فالن ب

 و ديگر شرکاء که داعش را در حال امريکا. داد گذاشت و کار خود را برای نابودی داعش ادامه می اين اخبار نمی

غيره در راستای اھداف  و طالبان و ديدند، داعشی که خود ساخته بودند تا مانند القاعده و حزب هللا نابودی می

کرد با بمب منفجر کردند، و  که از مصر پرواز میرا  شان قرار دھند، يک ھواپيمای مسافری روسی ۀجنايتباران

   .انحه نمودندسراھی محل " تجسس از پيش تنظيم شده" ھم تيم ھای کمک خود را برای اً فور

اين زمزمه . کند که بمبی در کار بوده است ساس می گفت که احامريکا دلقلک بورژازی "اوباما"در ھمان روز اول 

شد که  به مدت پنج روز در رسانه ھا به طرق مختلف اذھان را به خود مشغول کرد، روسيه گويا بايد متقاعد می

 فرقی با "سی آی ای"و داعش و اربابش رھره ب. کار گذاشته است" جان برکفانش"در ھواپيما توسط " داعش بمبی"

  .کنند  میءرا اجرا  آن،کند جانی ترين وحشی ھا که اسمشان امروز داعش شده  طراحی می"ی آی ایس"ھم ندارد، 

داد که داعشی ھا عده ای  ديدم که نشان می که اين سطور نوشته شود تکه فلمی از داعش در اينترنت می قبل از اين

 ءی نارنجی بود که داعشی ھا بر تن اُسرام را بيشتر جلب کرد لباس ھاکنند چيزی که توجھ را برای کشتار آماده می

   شود؟ خوب اين لباس ھا از کجا تھيه می.  عين لباس ھای زندانيان در گوانتامو بودکرده بودند، لباس ھا دقيقاً 

متقاعد کرده باشند که " بايد" و ساير ھمپالگی ھايش روسيه را امريکا ه،بله داشتم می نوشتم که پشت درھای بست

  !آنھا را بپذيرد که داعش در صدد تالفی حمالت روسيه است" تجسس"بردارد و دست از تحقيق 

تلقی کردند، تا به اين " يازده سپتامبر فرانسه"را  جنايتی که بسياری بدرستی آن. که جنايات پاريس اتفاق افتاد تا اين

"! نابودی داعش"ی و دورغين  واھۀوسيله فرانسه بتواند با دست و دلبازی بيشتری سوريه را بمباران کند به بھان

  !کار برده بوده  بامريکاھمان بھانه ای که در افغانستان 
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 ھر کشور ۀ سران بيست کشور صورت گرفت به ظاھر تقسيم کار مجددی بر عھداجالسدر آناليای ترکيه وقتی که 

  .اما در عمل اتفاق ديگری می افتاد و می افتد. گذاشته شد

قرار بوده که فرانسه و ! شود دزد تحويل ترکيه داده می اميون ھای نفتی که داعش میشود که ک در اخبار شنيده می

رسد که گويا تنھا روسيه است که  اما شواھد امر چنين به نظر می. ترکيه و روسيه با ھم داعش را سرکوب کنند

رساند و آنھا را  ح می است که به داعش  سالامريکادھد و اين ترکيه بازوی  مواضع داعش را مورد حمله قرار می

  .کند تقويت می

 ترکيه مورد ،گذشته که با توافق از قبل اعالم شده از آسمان ترکيه می ديروز يک ھواپيمای جنگی روس را در حالی

، "زنند می" زند دو خلبان با چتر نجات در حال فرود آمدن بودند که يکی از آنھا را در ھوا  ھدف قرار داده می

ان زده خ زده داعش زده يا مزدوران اردو، طالبان،آنقدر در آن منطقه ھرج و مرج است که معلوم نيست القاعده زده

  .ند اامريکا اينھا نوکران و مزدوران امپرياليسم ۀدر ھر حالت ھم

سيه شروع کرده  اش با روئی و شرکای اروپاامريکاکنم اما بازی خطرناکی که  حد درست فکر میچه دانم تا  نمی

از پشت خنجر زدن . کنند تا در قدرت بمانند ديگر را تکه تکه می البته امپرياليست ھا ھم. اند بازی بسيار رذلی است

از زمين و ھوا چه خود امپرياليستھای تروريست پيشه چه نوکران داعشی  .ديگر فرھنگ پرافتخارشان است به يک

  .ھرج و مرجی درست کرده اند که آن سرش ناپيداست. ندکن کشتار می... و القاعده و و حزب هللا

وری تروسيه کاريکاتوری در سفارت خود در لندن به ديوار آويزان کرده که يادآور جنگ جھانی اول است که امپرا

  .دھد عثمانی را شکست می

  

 "ستالين"ھبری به ر" اتحاد جماھير شوروی سابق"حال بايد بشريت را  به جنگ جھانی دوم که باز ھم روسيه 

 را شکست داد و اروپا را از اشغال امريکا خونخوار دست پخت سرمايه داری و ھمان اروپای مرکزی و "ھيلتر"

 .نازی ھا نجات داد نيز بايد رجوع داد

رود تا باز ھم داعشی که دست  دھد می امروز روسيه که خود مافيای سرمايه داری را در دل خود پرورش می

  .ھای آن رھا سازد" ترور" است را نابود کند و اروپا را از شر امريکاسم  امپرياليۀپرورد

 راضی به اين کار نيست چون به داعش حال حال ھا نياز دارد تا بر طبل جنگ و بلبشو در منطقه بکوبد امريکااما 

  . کندعملیغايت کثيف خود را ه و اھداف ب

  نيست که پشت دوربين ھای تلويزيونی ظاھر می"اوباما"اسم  دلقکی به ۀ از قيافتراين روز ھا ھيچ چيز خنده دار

  .کند را نشخوار می" ُکشد اسد مردم خود را می" شود و جمالت قصاری مانند 
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 اين دورغگوی کثيف جانی نيست که مردم نادان انگليس "ديويدکامرون" ۀاين روز ھا ھيچ چيز مضحک تر از قياف

ی اعتماد از مجلس بگيرد و برود در کنار ترکيه و أاند تا به اين وسيله رمی ترس"  تروريستی داعش"را از حمالت 

   .ر دھنديي شان تغۀی سوريه را برای منافع غارتگرانئ جغرافياۀفرانسه به تقويت ھمان داعش بپردازد در عوض نقش

در " تروريستی"ت  روسی که ديروز مورد ھدف حمالقول دو روزنامه نگاره ھم ريخته اند که به شکلی به دنيا را ب

دھند، ھيچ چيرش مشخص نيست، خلبان ھواپيما   خبرنگارھا را ھم ھدف قرار می، جنگی قرار گرفته بودندۀمنطق

 که در آناليای ترکيه دور ھم جمع ئیکشند، چه کسانی؟ ھمان ھا  گذر از آسمان ترکيه میۀرا در روز روشن به بھان

  ! متحد شوند برای نابودی داعششدند و با ھم به توافق رسيدند که با روسيه

خصوص بحران کنونی ه سرمايه داری وقتی در بحران است ب! چرا که نه! آيا جنگ جھانی سوم در راه است؟ شايد

   .آخرين چاره اش برپا کردن جنگ است جنگی که بتواند تعداد بيشتری از محرومان را کشتار کند

کاش که خودشان خودشان را بدرند نه . ھا به جان ھم نيستشکی نيست که بن بست سرمايه داری جز افتادن گرگ

   ! را محروم شرقانمردم

 انگليس خود را ،ليس کشف شدهو تروريستی توسط پۀآورد چون در لندن چندين حمل می" دليل ""ديويد کامرون"

ت از اين رذل کسی نيس). بخوان تقويت کند( فرانسه داعش را سرکوب کندۀداند که برود و شانه به شان موظف می

    کنيد؟" ريشه کن"کنيد تا داعش را  ليس کشف کرد را بمباران نمیو که در انگليس پئیجانی بپرسد چرا ھمان جاھا

  مبر دوھزار و پانزدهنو

   

  

  


