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   توفان-حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ مارچ ٠۶

  

 ھواپيمای تروريست بی سرنشين و سرنشينان تروريست ھواپيما
  

تروريستی به يک مشکل رقبای امپرياليست بدل شده استفاده از ھواپيماھای بی سر نشين برای انجام عمليات نظامی و 

را با  بورژوازی امپرياليستی که از اين ھواپيماھا برای پيشبرد مقاصد نظامی اش بھره می برد، حال بايد آن. است

  .  جھانی ھمساز و برای فريب افکار عمومی در کشورھای خودی آرايش کندۀقوانين کشوری و پيمانھای منعقد

 سر خود می زنند که تعريفی برای تروريست خوب و تروريست بد پيدا کنند و فعاليتھای برمپرياليستی حقوق دانان ا

  . که نظام ترک بر دارد و دستش رو شود با ياری عبارات و کلمات توجيه کنند خويش را بدون اين

در ايران قوه . را ندارندممالک امپرياليستی " مشکالت"جمھوری اسالمی ايران خيالش از ھر جھت آزاد است و اين 

 مجريه شخص ۀس اين قوأدر ر.  مجريه است که حرف آخر را می زندۀھای قضائيه و مقننه حرف مفت ھستند و تنھا قو

ولی فقيه که . ش می خواند، ابالغ می کند ارا که با منافع سياسی اقتصادی" الھی"ولی فقيه نشسته است و دستورات 

 را بر زبان می راند و کس ديگری حق ندارد روی حرف نماينده خدا در روی زمين حتما مشاورانی دارد، حرف آخر

  . بلند شود و خطر تکفير شدن را به جان بخرد

برای آنھا روشنفکران، .  ولی فقيه و يا مشاوران نزديکش تصميم می گيرند به قتلھای زنجيره ای دست بزنندمثالً 

 با خودشان آورده اند و بايد با اين قتلھای درمانی جامعه را از خطر تروريستھائی ھستند که بيماری فرھنگ غرب را

" پروفسور"علی فالحيان و " دکتر"رفسنجانی و " دکتر"علی خامنه ای و " دکتر. "شيوع بيماری آنھا در امان نگھداشت

آنھا . يز کرده اند تشخيص اين بيماری را داده اند و داروی ترور را برای آن تجو و يا قسماً مصباح يزدی مشترکاً 

  . تروريست را تعريف کرده اند و مجازات تروريستھا قتل است

آنھا خودشان سرنشينان ھواپيما را وارد کشورھای مفروض می . نيازی به ھواپيمای بی سرنشين ندارند" دانشمندان"اين 

.  ھواپيما به ايران بر می گردانندکنند و بعد از انجام عمليات آنھا را مجدد سوار ھواپيما کرده و به عنوان سرنشينان

که شاپور  را در وين ترور کردند انجام دادند و ھم زمانی) بھمنی(ھمين کار را زمانی که رفيق ما حميد رضا چيتگر

رژيم جمھوری اسالمی نيازی به ھواپيمای بی سرنشين . را در خارج به قتل رساندند... بختيار، قاسملو، شرفکندی و

سرنشينان تروريست جمھوری اسالمی ھيچکدام قاچاقی از مرز .  نياز به سرنشين تروريست داردبرای ترور ندارد،

 از کشورھای مربوطه با نام و مدارک جعلی تقاضای رواديد می کنند و به انجام عمليات  آنھا قبالً ۀھم. نمی گذرند

متھم از دارا بودن . ھم تشکيل نشده استقبل از اقدام به عمل تروريستی ھيچ دادگاھی برای مت. تروريستی می پردازند
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حتی متھم داليل پيگرد خويش را نمی داند، زيرا اين داليل به وی تفھيم نشده است و . حق وکيل برخوردار نيست

  .تشريفات قانونی ضروری انجام نگرفته است

ھراس داشته باشند، زيرا که والن جمھوری اسالمی به ھيچ بنده ای پاسخگو نيستند و از رو شدن دستشان نيز نبايد مسؤ

. با منطق آنھا حکم خدا را جاری ساخته اند و بر اساس فتوای مراجع تقليد، قاتالن اين متھمان تنھا انجام وظيفه نموده اند

آنھا ھرگز . آنھا نه تنھا خطائی مرتکب نشده اند بلکه مسرورند که با جاری ساختن حکم خدا در خدمت دين گام نھاده اند

  .اراحتی نداشته و تصورشان بر اين است که کار مفيدی به انجام رسانده اندوجدان ن

اگر باراک حسين اوباما يک عمامه روی سر خودش بگذارد و . ولی در ممالک امپرياليستی وضع طور ديگری است

ولی آنھا در اين .  چادر به سر کند، شايد بتوانند با ھمان منطق جمھوری اسالمی ايران عمل کنندالمانخانم مرکل در 

 آنھا برای تقليد از جمھوری اسالمی حتی در ابعاد گسترده تر و جھانی، ھجوم ۀشيو. کلی بسته استه عرصه دستشان ب

آنھا . آنھا با ماشين عظيم تبليغاتی و مغز شوئی که ايجاد کرده اند، به اين کار دست می زنند. تبليغاتی و مغز شوئی است

می سازند که شامل تروريستھائی است که در " اسالم سياسی"نام ه  بلکه برای مردم لولوئی بنيازی به حکم خدا ندارند،

... سراسر جھان پخش بوده و در ممالک زرخير که زير نفوذ آنھا مانند ممالک عربستان سعودی و کويت و امارات و

 دست بری ۀچند صحن" به موقع" نمايش وقتی اين لولو با. نيستند، منافع حياتی مردم جھان غرب را به خطر می اندازند

 کافی ۀتوسط اره و ساطور و اعدام و گردن زنی و سنگسار در مالء عام که صحت و سقمش قابل بررسی نيست به انداز

" تروريستھا"ترسناک و خطرناک شد، وقتی ھمه را ترس برداشت که ممکن است آب و نان آنھا به علت فعاليت اين 

ز وحشت و ترور خلق خواھد کرد که ھمه به صورت نھفته بر تروريسم دولتی امپريا ليسم و قطع شود، خودش فضائی ا

ھمه موافق ترور می شوند، کسی نمی " بگوئی نگوئی"کسی بر زبان نمی آورد، ولی . صھيونيسم صحه می گذارند

امپرياليستی چند تای خواھد وجدانش معذب شود، ولی ھمه از بمبھای موھومی که ھر روز رسانه ھای گروھی ممالک 

کسی با آدم کشی در مالء عام . شدت می ترسنده قبل از انفجار کشف می کنند، ب" به موقع" را در اخبار خويش آن

" اصولی"موافق نيست، ولی با نسل کشی در فرسنگھا آنطرفتر که وجدان لطيفش را جريحه دار نمی کند، مخالفت 

  . ندارد

با ھواپيماھای بی سرنشين به حريم ھوائی ممالک مستقل تجاوز می کند و نه تنھا افکار  امريکاسالھاست که امپرياليست 

عمومی اين ممالک برايش بی ارزش است، بلکه قوانين جھانی را که تجاوز به حريم ھوائی ممالک عضو سازمان ملل 

واقع آغازی بر نقض آشکار نقض حريم ھوائی يک کشور مستقل در . متحد را محکوم می کند، نيز آشکارا نقض می کند

يعنی برای امپرياليستھا تماميت ارضی و حق حاکميت ملی کشورھا حرف . حريم مرزھای زمينی ھمان کشور است

اگر تروريستھای جمھوری . ن می کندييمرزھای جغرافيائی جھانی را حد و مرز منافع امپرياليستی تع. مفت است

ی رواديد می کنند و با اجازه به کشورھای متروپل وارد می شوند، اسالمی برای انجام عمليات تروريستی تقاضا

آنھا برای اين . خود می دانند" قانونی"امپرياليستھا و صھيونيستھا تجاوز به ساير کشورھا را در ھوا و زمين حق 

  . تشريفات و حفظ ظاھر پشيزی نيز ارزش قايل نيستند

قبل از آن فرمان قتل ساير سران کشورھای .  گسترده رشد يافتاين سبک آدمکشی از زمان جرج بوش پسر در اين حد

اين آدمکشی نامش در .  صادر شده بودامريکا از جمله برای مثال فيدل کاسترو توسط رئيس جمھور وقت امريکامخالف 

ئی ھا امريکاقبل از آن ھواپيماھا و ھليکوپترھای اسرائيلی با حمايت آشکاِر . فرھنگ امپرياليستی تروريسم دولتی نيست

وارد سرزمينھای اشغالی فلسطينی شده و افراد معينی را که از قبل مورد نظر قرار گرفته بودند، يافته و به قتل می 

حتی تا آنجا پيش می رفتند که نه تنھا متھم، بلکه ھمراھان وی را نيز نابود می کردند و از خسارات جانبی اين . رساندند

 افکار عمومی جھان روشن ۀتروريسم دولتی صھيونيستھا و امپرياليستھا بر ھم. ندعمليات تروريستی سخن می راند
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است و کسی نمی تواند اگر ريگی در کفش نداشته باشد و يا خودش تروريست و رياکار نباشد به اين ھمه جنايات آشکار 

ليستی مستحق قتل تشخيص  در جلسات سری سازمانھای امنيتی صھيونيستی و يا امپريامعموالً " متھم. "صحه بگذارد

ھمانگونه که خدای خامنه . دست کسی ھم برای دستگيری قاتل به جائی نمی رسد. داده می شود و سپس به قتل می رسد

ای را نمی شود دستگير کرد و مورد بازخواست قرار داد خدايگان سرمايه را نيز نمی شود دستگير کرد و مورد 

  .بازخواست قرار داد

.  بارھا به خاک فلسطين و سوريه تجاوز کرده و با ھواپيمای با سرنشين و بی سرنشين آدم کشته استاسرائيل بارھا و

تجاوز ...  به حريم ھوائی ممالک يمن، پاکستان، افغانستان، ايران، عراق، سودان و سومالی و مالی وامريکاامپرياليسم 

ئيد است و أ مورد تترور امپرياليستی ظاھراً .  زده استدست" تروريستھا"کرده و در پاره ای از آنھا به اعدام و ترور 

مجاھدين خلق در ليست تروريستھا بودند و از زمانی که پرده ھای بازی . فقط ترور اسالمی ترور بد محسوب می شود

در می آيند و به ه کناری رفت و تسليح آشکار آنھا ضروری به نظر می رسد از فھرست اسامی تروريستھا به ب

  .ھای خوب بدل می شوندتروريست

 تا کنون بيش از دو ھزار نفر را در ممالک نامبرده ترور کرده امريکابنا بر آمار منتشر شده توسط ممالک امپرياليستی، 

در ممالک . اين افراد نه جرمشان معلوم بوده و نه ھيچ دادگاھی در جھان آنھا را به مرگ محکوم کرده بوده است. است

بر اساس منطق . راتی داده انديي مجريه ھستند و تنھا در شکلشان تغۀنين قضائيه و مقننه تابع قوامپرياليستی نيز قوا

آنھا بشر نيستند و چون بشر نيستند حقوق بشر شامل حال آنھا . دارای کوچکترين حقوق نيستند" تروريستھا"امپرياليستی 

رو شد که ه  تحمل می کردند، زمانی با مشکل روباين وضعيت غير قابل تحمل که ھمه با ھم به صورت نھفته. نمی شود

ت منصفه و وکيل أرا بدون محاکمه و حضور ھي" امريکاتروريست تابع "ئی چند تن امريکاھواپيماھای بی سرنشين 

ئی ھا و اروپائی ھا طرح شده امريکااز آن تاريخ اين پرسش برای . مدافع و رعايت تشريفات قانونی به قتل رساندند

اتباع پاکستانی و يا ئی را به ھمان سادگی امريکاآيا می شود اتباع .  و حدود اين آدمکشی تا کجا مجاز استاست که حد

 دستور قتل امريکا می تواند از باالی سر قوانين قضائی امريکا و يا ايرانی ترور کرد؟ آيا رئيس جمھور يمنی، افغان

ست و قتلش واجب، چگونه بايد از وی طلب کرد تا حال اگر کسی مدعی شد که فالن کس تروريست ا. صادر کند

قتلھای اخير توسط ھواپيماھای بی سرنشين که حد و مرز آن ديگر مشخص .  تروريست تحويل دھدۀتعريفی از واژ

 قوانين بايد ۀقدری مشکالت حقوقی خلق کرده که يا بايد امپرياليسم نقاب خود را بَِدَرد و اعتراف کند که ھمه نيست، ب

 مالی خدشه ای ۀکه ھر قانونی تنھا تا جائی مجاز است که به اصل منافع سرماي  مالی باشند و اينۀمصالح سرمايتابع 

 امريکاھم اکنون با يک نظر سنجی در . وارد نکند و يا بايد رياکاری را به حد اعلی برساند و با چاشنی وقاحت بيآميزد

ئی امريکاکه  تھمان توسط ھوايپماھای بی سرنشين، مشروط بر اينئی ھا با ترور مامريکا درصد ٨٣روشن کرده اند که 

 نژادپرستی و بيماری ھمگانی است که با ويروس رسانه ھای گروھی شرکتھای ۀاين ھمه پرسی نشان. نباشند موافقند

ی با شوی مغزی است که در جوامع امپرياليست و اين نشانه ھمان شست. خصوصی و دولتی امپرياليستی آلوده شده اند

اين ھمان برخورد رياکارانه و دوگانه به امر حقوق بشر، حقوق ملل و . نھادينه شده است" اسالم سياسی"ساختن لولوی 

جھانی جرم نيست، مشروط بر شدۀ رسميت شناخته ه  حقوق بۀکشتن انسانھا و نقض ھم. تروريسم دولتی جھانی است

 امپرياليستھاست که در بين ۀ محصول تبليغات گوش کر کننداين اکثريت نژادپرست.  نباشدامريکاکه به ضرر  اين

  . پای خود را باز کرده استیايرانی ھای خود فروخته نيز جا

 يا اسرائيل است اين بحث حقوقی مطرح امريکا که در پی ساختن ھواپيماھای بی سرنشين و يا خريد آنھا از الماندر 

.  حکم اعدام ممنوع شده استالماناگر می توان، پس چرا در . ام کرد را بدون محاکمه اعدجانياناست که آيا می توان 

اگر نمی شود، پس تکليف تروريستھا که ھمه بنا به تعريف جانی ھستند و جرمشان جنايت است چه می شود؟ اگر 
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ت منصفه و وکيل أی اش جانی است، می توان بدون حکم دادگاه و حضور ھيالمانتروريست را که بر اساس تعريف 

مدافع و بدون ابالغ حکم به وی و انجام تشريفات قانونی با ھواپيمای بی سرنشين در يک کشور بيگانه اعدام کرد، آيا 

 با ھمان استدالل اعدام نمود؟ مرزھای حقوقی اين منطق را چگونه بايد المانمی شود ھمان جانی را در داخل کشور 

  کشيد؟ 

آنوقت کشتن وی در اثر شرکت در " جانی"تعريف کنيم و نه " جنگجو"بنا بر ھمان نوع برخورد اگر تروريست را 

  .جنگ مانند کشتن يک سرباز حريف مجاز خواھد بود و نيازی به وصول حکم دادستان برای انجام عمل قتل نمی باشد

ه را به  قضائيۀ قوۀھم. حقيقت اين است که برای امپرياليستھا ھيچ مانع حقوقی برای نيل به مقاصدشان موجود نيست

مشکل آنھا در . راحتی يک خميازه کشيدن در بستر قتلھای زنجيره ای قرار می دھند و رد پايش را محو می کنند

اگر تروريست جانی يمنی را می . برخورد به خودشان است، نه دلسوزی برای يمنی، پاکستانی و يا فلسطين و ايرانی

ی را ھم می شود توسط ھواپيمای بی المانآيا اعدام تروريست ئی اعدام کرد امريکاشود توسط ھواپيمای بی سرنشين 

ی و اروپائی که ممالک خاورميانه المانئی و اسرائيلی و امريکائی پذيرفت؟ آنوقت تکليف تروريستھای امريکاسرنشين 

 فقه اسالمی را اشغال کرده اند چه می شود، اگر ايران ھم ھواپيمای بی سرنشين بسازد و تعريف تروريست را با تکيه به

  . مطرح کند؟ می بينيد که برای کتمان رياکاری چقدر رقاصی الزم است
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