
 گناه یبداعش به کشتار مردم  بار نیا... زخمی ۵کشته و  ۳حمله تروریستی در هلند 

 ! دست زد

 .هست بخش ییانقالب رهادارد یک  ازینبه آن واقعا یت بشرآنچه 
 

هنوز کلیه اخبار حمله تروریستی در هلند منتشر نشده است؛ و حاکمان نظام منسوخ  نکهیباوجودا

در این مورد  ضیضدونقاخبار را سانسور کنند تا جایی که اخبار  کنند یمداری هلند تالش  سرمایه

ساله به نام گوکمان تانس، متولد ترکیه  ۳۳یک مرد "اینکه که فرد مظنون  ازجمله کنند یممنتشر 

دلیل "اعالم کرد که این کشتار به و همچنین دولت ترکیه هلند  یها دادستان ازو یکی  "است

اخبار متناقض آنچه تاکنون روشن است  یال البهولی از . اق افتاده استاتف "یخانوادگاختالفات 

 یها گروه»و جزئی از « .در جمهوری چچن روسیه جنگیده بود قبالً»اینستکه گوکمان تانس 

« برای پلیس شناخته شده بود» هست و « ..، (گروه دولت اسالمی)متحدان داعش  ازجملهجهادی، 

ل وحشیانه ترور در هلند به این عمدست  ،".آزاد شد بعداًستگیر اما به خاطر ارتباط با داعش د»و 

 .ترور زده است

 

به  ییویدیو یامیدر پ( داعش) "یخالفت اسالم" یستیسران گروه ترور» منتشرشدهطبق اخبار 

 دیتهد لندیوزیدر ن چرچ ستیبه مسلمانان در دو مسجد کرا یراندازیت نیخون یگرفتن انتقام ماجرا

  «.اند کرده

از سوی یک نژادپرست سفید دوست  لندیوزیدر دو مسجد ن یراندازیتتروریستی حادثه خونبار 

که  از سوی دو نیروی منسوخ تاریخیهست  یزیچرخه از خشونت و خونرادامه  درواقعفاشیست 

و سرنگونی  امپریالیسم آمریکا به عراقحمله نظامی  با  (۹۲۲۳ مارس ۹۲) ۱۳۳۱اسفند  ۹۲در  

این حمله رشد بنیادگرایی مذهبی و عروج و  راتیتأثحکومت صدام حسین کلید خورد؛ یکی از 

در ادامه آن و . هستآفریقا و منطقه خاورمیانه  ازجملهی اسالمی در سراسر جهان، ها گروهتقویت 

به  دیتهدلند به حادثه کشتار مسلمانان در نیوز در پاسخ  داعشبنیادگرای اسالمی  یستیگروه ترور

 .کرده است یریگ انتقام
 



یک نیروی  عنوان بهاز سوی داعش  "انتقامی" استپیوست پاسخی  وقع بهبنابراین آنچه در هلند 

، مسلمانان را در دپوستیسف نژادپرست یها ستیفاشکه اگر : ارتجاعی منسوخ و پیامش چنین هست

 !!! ندک یمنیز در تقابل با آن مسیحیان را در هلند ترور ( داعش)"ما"، کنند یمنیوزلند ترور 

آنان  "مدافع"و  "نماینده"نزد مسلمانان مقبول و  اصطالح بهخود را  خواهد یمداعش تروریست 

 !!!برخوردار شود ها آنجا بزند که از حمایت 

 

آمریکا  جمهور سیرئ عنوان بهپرست سفید  ادژفراموش نکنیم که انتخاب ترامپ فاشیست ن

و تشویق کرده است و آنچه ، تقویت و فاشیسم و تروریسم را در سراسر جهان رشد داده ینژادپرست

نماینده  عنوان بهمنسوخ تاریخی که یکی  یرویدونما با آن روبرو هستیم بقول رفیق آواکیان تقابل 

فاشیست و تروریست و دیگری یک نیروی بنیادگرای امپریالیستی -یدار هیسرمانظام جهانی 

بر بشریت ، ستم و استثمار ، برای پیشبرد منافع استراتژیک و تحکیم زنجیر بردگی(اسالم)مذهبی

 گریکدیاز  ارتجاعی یها جدالاین در منسوخ  یرویدوناین . باشند میتحت ستم در جهان 

را در میان مردم تحت ستم مقبول نشان  شان دهیپوسنظام  کنند یم تالشو  رندیگ یممشروعیت 

تقویت را یکدیگر  مرتباً زندیستدارند و مشغول جنگ و تضاد  باهمحال که  حال نیدرعدهند و 

 .کنند می

 

د به ننمای میمحدود و قفل نیرو دو  نیا انیانتخاب ماش را در  از مردم که افکار و اندیشه دسته آن

کنونی وضعیت ا بو سازش  تیرضااش این است که خود و بقیه بشریت را به  یک مفهوم واقعی معنی

؛ استداده قرار  ،شود یمدو نیرو بر بشریت تحملی  نیای که از سوی وحشتناککابوس ادامه و 

 .رفتی ورای جهان دهشتناک کنونی برای بشریت متصور نیست تسلیم شرایط گشته و راه برون

 

انواع کلیه فراتر از ای  ، آیندهدارد ازیبهتر ن مراتب بهمتفاوت و  کامالً ندهیآجهان و  کیبه  تیشرب

که از سوی این دو نیروی  مردم نیب( جویانه ستیزه)آنتاگونستیاستثمار و ستم، و همه روابط 

 .شود یمارتجاعی منسوخ تاریخی بر آنان تحمیل 



انقالبی که جامعه سوسیالیستی  .هست بخش ییانقالب رهادارد یک  ازینبه آن واقعا یت بشرآنچه 

   .بوجود آورد(جهانی کمونیستی)نوین را برای رسیدن به هدف نهایی

 

 های انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایران گروه کمونیست

  ۹۲۱۲مارس  ۱۲برابر با  ۱۳۲۳اسفند  ۹۳

  

 



 

 
 

 

 



 

 


