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 شيری. م. ا

  ٢٠١۴ سپتمبر ٣٠

 ده سؤال و يک نتيجه
نيروھای ترقيخواه بشريت در خالل قرون و اعصار متمادی با استناد بر اسناد و مدارک، شواھد و داليل، منطق و 

مبارزه با جعل و ه الل علمی ھمواره به توضيح واقعيات پرداخته، برای روشن کردن حقايق تالش کرده اند؛ باستد

 -  و قلدری دولتھای طبقات حاکمئیدروغ، خدعه و نيرنگ، دسيسه و توطئه برخاسته، به نبردھای پيگير خود با زورگو

  .اصل نشده است مطلوب حۀطبقات استثمارگر ادامه داده اند، اما تاکنون نتيج

 واقعيات ۀمثابه ، تصور محاالت بمثالً . نظر می رسده با اين حساب، کاربست روشھا و رويکردھای ديگری ضروری ب

جوی حقايق و روشن کردن جوانب تاريک  و تحليل واقعيات با استناد به ھمان محاالت، شايد بتواند در جست و تجزيه و

  .قضايا مؤثر واقع شود

نه القاعده و جبھةالنصره، نه ) خالفت اسالمی عراق و شام(فرض کنيم، که نه تروريستھای داعش عنوان مثال، ه ب

يک از دستجات و گروھھای تروريستی نظير  طور کلی، ھيچه گالديو و طالبان و جندهللا، نه بوکوحرام و الشباب، و ب

 تروريستی آنھا -و سازمانھا جاسوسیاينھا در ھر جای جھان، زائيده و محصول سياستھای دولتھای فاشيستی غرب 

 و امريکايک از گروھھا و دستجات تروريستی ارتش مھاجم امپرياليستھای  سخن ديگر، فرض کنيم که ھيچه ب. نيستند

  ...اروپا نيستند

ی و محلی ئ و دست نشاندگان منطقه امريکازعامت امپرياليسم ه فرض محال بپذيريم که دولتھای غربی به ھمچنين، ب

 ١۵ برابر با ]سنبله[ شھريور٢۴( ھم از خطر گسترش تروريسم در جھان بيم دارند و بار ديگر در پاريس ا واقعاً آنھ

سردمداری دولت فوق ارتجاعی ه ب» دوستان سوريه «ۀ ائتالفی ديگر مشابه گلۀاجتماع نموده و يک گل) ٢٠١۴مبر سپت

  .تشکيل دادند» جنگ عليه داعش« برای امريکا

صرفنظر از تقدم يا تأخر .  يکسری سؤاالت به ذھن خطور می کندا طرح اين دو فرض محال، طبيعتاً ب! بسيار خوب

  :سؤاالت، پرسيدن الزم است

   اروپا احساس می کنند؟ۀ و اتحاديامريکاــ چرا خطر تروريسم را ھمواره امپرياليستھای ١

 پايگاه ٩٠٠ کشورھای جھان و با داشتن قريب ۀامی ھم نظۀ برابر با بودج نظامی تقريباً ۀ با بودجامريکاــ امپرياليسم ٢

 ائتالف ضد تروريستی ۀ کشور، چه ھراسی از ترورسم و چه نيازی به تشکيل گل١۵٠ تروريستی در بيش از - نظامی

  دارد و چرا نمی تواند امنيت خودش را تأمين نمايد؟

 جنگ با ۀ سال پيش به بھان١٣ که از امريکا تروريستی - فرماندھی امپراتوری فاشيستیه ــ امپرياليستھای غرب ب٣

تروريسم کشور بيدفاع افغانستان را اشغال نموده، در خالل تمام اين مدت به ويران کردن اين کشور و کشتار مردم 

   آن مشغول ھستند، چرا نتوانستند و يا نخواستند جلو گسترش تروريسم را بگيرند؟ۀستمديد
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 و سوريه فعال نبود و تنھا بعد از ا در ليبي٢٠١١ در عراق و تا سال ٢٠٠٣تا سال » اسالمی«ــ چرا تروريسم ۴

  جنگھای استعماری غرب عليه منطقه پديد آمد؟

ــ امپرياليستھای غرب در جنگ با تروريسم طالبان و القاعده در افغانستان تا کنون چه غلطی کرده اند که اکنون ۵

  در عراق و سوريه بروند؟اصرار دارند به جنگ داعش 

 و ساير کشورھای ا به سومالی، يوگسالوی، افغانستان، عراق، ليبيئی ناتو-امريکائی صدور نظامی دمکراسی ۀــ نتيج۶

  آشوبزده چيست؟

ی آنھا مانند رژيم ئ دولتھای غربی و دست نشاندگان محلی و منطقه ۀــ چه تضمينی وجود دارد که جنگ گل٧

رکيه، شيخ نشينھای عربستان سعودی، قطر، اردن و غيره با تروريسم، موجب بالکانيزه شدن و  اسالمی ت- صھيونيستی

 ين، سودان و سايرايا از ھم پاشيدن يکسری ديگر از کشورھا و دچار شدن آنھا به سرنوشت شوم سومالی، عراق، ليبي

  نشود؟

، ابوبکر البغدادی، اليبي» انقالببون«ج رئيس  عبدالکريم بلحاــ چرا اغلب سران گروھھا و دستجات تروريستی، مثالً ٨

   ھستند؟امريکاسابق » زندانيان«، »خليفه دولت اسالمی عراق و شام«

   سردمداری می کند؟امريکا اين قبيل ائتالفھا را ھمواره رژيم امپراتوری جعلی ۀــ چرا ھم٩

  ند حوادث جھانی چيست؟ در روبيلدربرگــ باالتر و مھمتر از ھمه، نقش و جايگاه باشگاه مخوف ١٠

که، صرفنظر از پاسخ منفی يا مثبت ھر کس به اين پرسش ھا، معلوم می شود، که پافشاری امپراتوری  نتيجه اين

ه ، و ھمچنين، تمامی تالشھای دولتھای غربی ب»ائتالف عليه داعش «ۀ دولتھای تابع آن برای تشکيل گلۀ و گلامريکا

 ۀ، چيزی جز توطئه و دسيس»مواضع داعش« به ئیويژه، ھواه ظامی، ب برای شروع حمالت نامريکاسرکردگی 

 فراماسونری برای توجيه يورش فاشيستھای غرب به کشور سوريه و در ھم شکستن محور -اتاقھای فکر صھيونيستی

 -مقاومت در خاورميانه نيست و ھمچنين، معلوم می شود که تمامی گروھکھا و دستجات تروريستی چيزی جز تخمه

 -  و ساختارھای جاسوسیامريکاسردمداری امپراتوری ه که ھا يا ارتشھای نيابتی وابسته به رژيمھای غربی بتر

 غرب، برای حفظ و تداوم حضور و ۀ اين تروريستھا برای تأمين منافع نامشروع و سارقانۀھم. تروريستی آنھا نيستند

 خاورميانه آدم می کشند، سر می ۀويژه در منطقه در مناطق ثروتمند و حاصلخيز جھان، ب» آقايان جھان«حکمرانی 

  .برند، مرتکب جنايات محيرالعقول و بی سابقه عليه بشريت می شوند

واضح است که قصد دولتھای غربی از ايجاد گروھھا و دستجات تروريستی، تأمين مالی، آموزش عمليات تروريستی و 

منظور برھم زدن ه ، ايجاد فضای آشوب و ھرج و مرج بتسليح و تجھيز آنھا، متشنج کردن اوضاع کشورھای منطقه

ه و تأمين امنيت اسرائيل ب»  بزرگۀخاورميان«جديد، و ھمچنين، برای ايجاد » کشورکھای«مرزھای موجود و ايجاد 

 خاورميانه و مرکز ھدايت و مديريت دولتھای غربی و مقر فرماندھی کل ۀ بزرگترين پايگاه نظامی غرب در منطقۀمثاب

 رعب و وحشت در ميان مردم، قصد دارند با خالی از سکنه ساختن بخشھای وسيعی از ۀھای آن است که با اشاعجنگ

که، صغير و کبير معترفند که امروزه ديگر نه تنھا  کما اين. مناطق ثروتمند جھان، سرزمينھای بی صاحب ايجاد نمايند

  .ست برای زندگی نيئی، حتی سوريه ھم جااسومالی، عراق و ليبي

 دولتھای استعمارگر و جنگ افروز غرب و نوچه ھای ۀست برای تشکيل ائتالف گلامريکااين، کل واقعيت اصرار 

شدت ضد انسانی امپراتوری ه ، که با ھدف اجرای يکی ديگر از پروژه ھای ب»عليه داعش«ی آنھا ئمحلی و منطقه 

ه  جھان تک قطبی صورت واقعی بۀو شکست کامل پروژ سرمايه داری ۀ در شرايط بحران دامنه دار نظام پوسيدامريکا

  .خود می گيرد

  ١٣٩٣ ميزان - مھر٧


