
 !األوسط الشرق في اإلمبريالي اإلرهاب نتيجة هو باريس في اإلرهاب

المحرضة  ةالشوفيني ضد المسلمين عن دافعوا! فرنسا داخل جيشلل تعبئة ال! عن التحريض للحرب  القوى االمبريالية االخرىو فرنسا أوقفوا

 !وقمع الدولة للكراهية

 2015/11/14، www.thecommunists.net ،(RCIT) الدولية الثوري الشيوعي التيار بيان

 

 في منسقة هجمات ستة باارتكب - (اإلسالمية الدولةب يسمى ما )يرجح بأنهم من داعش  - ارهابيون قام, نوفمبر 11 الجمعة، يوم مساء. 1

حفل  أثناء الفرنسية العاصمة في باتاكالنال حفلمكان  توفوا الضحايا معظم .آخرين 222 نحو وإصابة شخصا 121 مقتل عن تأسفر باريس

 إلى وباإلضافة. من بعض الجماهير كرهائن اتخذوا قد اإلرهابيون كان التي القاعة الخاصة الشرطة اقتحمت أن بعد  الروك موسيقى فرقة

 جندي 1522 ونشر الطوارئ حالة هوالند فرانسوا الفرنسي الرئيس أعلن. للتسوق ومركز مطاعم ثالثة على أيضا هجمات نفذت ذلك،

 .المنزل في البقاءب ناسلل تعليمات وصدرت العام النقل وسائل توقفت وقد. باريس في إضافي

 هدفضد  حتى وال عسكري، هدف ضد موجهاالهجوم  يكن لم. البحت الرجعي الهجوم هذا (RCIT) العالمي الثوري الشيوعي يدين التيار. 2

لعائالت واصدقاء  تعازينا خالص نرسل. عاملةعاديين من الطبقة ال واناس شباب ضد موجها كان. العنصرية ابدو شارلي مجلة مثل رمزي

 اإلسالميين من غيرهم عن يفرقهم الذيو ،للمنظمات السلفية التكفيرية مثل داعش الرجعي الطابع الهجوم يوضحمرة أخرى .  الضحايا

 ( .الرجعية األنظمة أو اإلمبريالية ضد وليس العاملة، وطبقتنا المظلومين ضد أساسا يقاتلون ألنهم) الرجعيين

 الشرق في المظلوم الشعب ضد الرجعي هجومها وتكثيف تبريرفي  الحاكمة الطبقة خدمي سوف كونه بحت رجعي أيضا هو ان الهجوم. 1

 المحرض للحرب اإلمبريالي هوالند، الرئيس ان .خاصة بصفة المسلمين بشكل عام وضد المهاجرين في العاملة الطبقة ضد كذلك األوسط،

 منطقة إلى الحربية السفن و الطائرات من مزيد الرسال ذريعةك الهجوم هذا ستخدمي سوف الديمقراطي، االشتراكي والمتخفي تحت تمويه

 ضد ارهينالك الشوفينيين ستثير اليمينية، اإلعالم سائلو من قبل المقادة الحاكمة، الطبقة ان .والعراقي السوري الشعب لقصف األوسط الشرق

 .والموجود مسبقا الهائل الدولة قمع تكثيف برروت فرنسا، في كبيرةال المهاجرة المسلمة األقلية

 األوسط، الشرق منطقة في المحليين هموأذناب المتزايدالقوى االمبريالية العظمى  إلرهاب مباشرة نتيجة هي هذهك هجمات أن هي والحقيقة. 4

 مدى على وأرهبت الشعب األفغاني أن احتلت لها سبق - فرنسا هافي بما - العظمى القوىان . أوروبا في لمهاجرينل فالمكث القمع معممزوجا 

 عشر من أكثر استمرت التي العقوبات من قاسية حربب  العراقي الشعب قامت أوال بتجويع أن بعدو ثم،. من الزمن تقريبا ونصف عقد

 القوى وفي الوقت الحالي تعمل. الذي اعقب ذلك حتاللالوا 2221 حرب خالل بالدهم بتدمير ناالمبرياليواختتمها  ،1991 عام بعد سنوات

 وال زالت االمبريالية كانت .األسد القاتل بشار نظام ومساعدة سوريا في مقاومةلل عخضااال حتى قصفلل بيد يدا اإلمبرياليةروسيا و الغربية

بغزو  أيضا بل قامت فقط والعراق سورية في االمبريالي الهجوم في شاركهي ال ت. بشكل خاص العسكري هجومها في ة متوحشةالفرنسي

 عيجوتال االسرائيلية االمبرياليةتكثف  ذلك، إلى باإلضافةو. الوسطى أفريقيا جمهورية في المسلمة األقلية لقمع قوات أرسلتحيث  مالي

 الغربية القوى من بدعم - المحليين وحلفائها الرجعية سعود آل عصابةتشن  اليمن، في و. الغربية والضفة غزة في الفلسطيني لشعبل طردالو

 روسيا مع مشكلة أي الغربية واإلمبريالية فرنسا لم يكن لدى ذلك، إلى وباإلضافة. اليمني الشعب على عدوانال من شرسة حربا - العظمى

 .البطل يالشيشان شعبال من شخص 222,222إلى  يصل لما جماعيال هاذبح أثناء

 القوى من أكثر أو احدو مع المتحالفة اللدودة الرجعية ديكتاتورياتلل المستمر والحكم الغير منقطع اإلمبريالية الدولة رهابإل مزيجان ال. 5

 روسيا لإلمبريالية الرئيسي الحليف - األسد نظام. األوسط الشرق في الشعبية الجماهير ضد اإلرهاب من مسبوقة غير موجة في العظمى

 عراقي 452,222 توفي وقد. سوريا في قتيل 122,222يقل عن  عما المسؤول هو وحده - الغربية اإلمبريالية مع طويلة فترة منذ متعاونالو

 تحت أو  كالجئيناما   العيش على الفلسطيني الشعب غالبية وتجبر. البلد هذال االحق واحتاللها المتحدة الواليات حرب نتيجة األقل على

 الى المنعكس اإلرهابهبوب و األوسط، الشرق أنحاء جميع في دولة ترعاه إرهاب نظام ناإلمبرياليو خلق. الصهيونية الحرب آلة ارهاب

 البلدان في مماثلة إرهابية هجمات حدوث من المفاجئ يكون لن فإنه وبالتالي،. عنفا كثراأل الدولة إلرهاب مباشرة نتيجة هو اإلمبرياليين وجوه

 .كذلك األخرى االمبريالية

 الصغيرة واالسالمية القومية عديد من القيادات البرجوازية فشل أدى وقد. اإلمبريالي العدوان من وسنوات سنواتل نتاج هوتنظيم داعش . 6

 ،همزيتعزلن تقوم اال ب ألنهافقط  ليس ,داعش مكافحة اإلمبريالية مهمة من ليسبانه  نكرر ذلك فاننا ومع. كهذه حقيرة رجعية منظمة خلق الى

 مفتوحا اارهاب عنيي بأن الحكم اإلمبريالي ,بالتجربة,  األخيرة السنوات في لتعلمكان عليهم ا األوسط الشرق في السنة أهل جماهير ألن ولكن

 التجارية والمصالح النفوذ لبسط ذريعةك داعش ضد الحرب يستخدمون وبشكل غير مكترث هذه وروسيا وفرنسا المتحدة الوالياتان . ضدهم

 يةالتقدم قوىال ووحدها الشعبية، الميليشيات في منظمين أنفسهم والفالحين العمال مهمة هو داعش قتال ان ،كال. األوسط الشرق منطقة في

 .طبقتنا مصلحة قوتحق منتصرة تكون أن تستطيع



في  وا الداخل في سواء - الفرنسية لإلمبريالية الموالية التعبئة معارضة هي  الحاليةاالشتراكيين  مهمة أنب أخرى، مرة ،RCIT تؤكد. 7

 حتما التيو لإلمبريالية الموالية  الوطنية التعبئة في يشاركوا ان ال االشتراكيين على يجب. العظمى القوى من غيرها عن فضال - الخارج

 السياسة انبجب اإلرهابي الهجوم ون فيهاديني  مستقلة مسيرات بتنظيم يقوموا أن ينبغي ذلك من بدال. هاتنظيمب  اآلن هوالند حكومةستقوم 

 .هوالند لحكومة العسكرية والنزعة العنصرية

 المتحدة الواليات من وكذلك هوالند لحكومة االمبريالية الحرب حملة ضد والتعبئة ينمسلمال المهاجرين عن الدفاع االشتراكيينعلى  يجب. 1

 والقوى هوالند حكومة بل الرجعيين الجهاديين ليس الرئيسي العدو أنب حالتوضي االشتراكيين على يجب. وروسيا وإسرائيل وبريطانيا

 الضروري منانه . شرا كثراأل الجرائم من العديد ظهورهم على ونتحمليو  بكثير من الناس رعدد أكب قتل عن مسؤولون هم والذين العظمى

 مع كذلكو األوسط، الشرق في التحرر نضاالت مع لتضامنل حازمة حملة من أجل العمالية الحركةب زللفو جادة جهود بذل االشتراكيين على

 اإلصالحية القوى تلك كلل  انسحابا تشمل أن يجب الحملة هذه مثل أن الواضح ومن. لحربعلى ا المحرضة االمبريالية وضد الالجئين،

 . لإلمبريالية معادياأمميا ثابتا و  موقفا تتخذ ال التي والوسطية

 ثورية قيادة توفير أحزاب كهذه وحدها قادرة على. العالم أنحاء وجميع فرنسا في - جديدة ثورية أحزاب بناء ضرورة على نؤكد وأخيرا،. 9

 العاملة لطبقةال يمكن ل جديدة، ثورية أممية في كهذه توحدت أحزاب دونمن . اإلصالحيينوكذلك  الرجعيين اإلسالميينمن  لكال وحيد كبديل

األممية  من كجزء - وحدها أحزاب كهذه .أعدائهم ضد فعالة مكافحة في تنجحتأمل أن  أنب األوسط الشرق في المضطهدة لشعوبول فرنسا في

 ثوري حزب. األوسط الشرق في اإلمبريالية لهزيمةو المهاجرين بين للمساواة ثابت برنامج أجل من حاربت أن ستطيعت - ةالخامس يةلعمالا

 .اشتراكية ثورة أجل من العالمي الكفاح في نجحهو وحده يستطيع أن ي يعالم

 

 !الظلم أشكال وجميع االمبريالية ضد القتال خاللللقتلى من  اثأروا! داعش  تسقط ! لإلمبريالية الموت

 

 RCITلل الدولية السكرتارية

 

 :انظر 5102 يناير في (باللغة االنجليزية) ابدو شارلي على اإلرهابي الهجوم بشأن موقفنا لالطالع على

RCIT :الدولة قمعو ،ين المثيرين للكراهيةالشوفينيو ، اإلمبرياليةالحروب  ضد المسلم الشعب عن واعافد: باريس في هجماتال بعد فرنسا !

2215/21/29، http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/statement-paris-attacks/ 
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 ،2215/21/17! للحربالمروجة  اإلمبريالية وضد المسلمين مع متضامنة الوقوف عدم خالل من العمال حركة عرقلةتحاول  ةوالوسطي
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