
هذا هو النص الذي أصدرته منظمتنا في نابولي وروما وميلانو وتورينو والبندقية بمناسبة اغتيال الجنرال
الإيراني قاسم سليماني

إلى جانب مقاومة الجماهير العاملة
في إيران والشرق الأوسط بأكمله


في 2 كانون الثاني الموافق ليياير2020 ، اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد  بالعراق.
إن هذا الاغتيال  يندرج في سلسلة الجرائم التي تَشُنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية منذ عقود من الزمن ، بسياسات مختلفة ومنسجمة مع بعضها بعض لخدمة المصالح الغربية ، ضد شعوب الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ، لنهب ثرواتهم الطبيعية وبالخصوص لاستعباد عُمًالهم ، إما مباشرة في بلدانهم في المصانع التابعة للشركات  المتعددة الجنسيات أو هنا في أوروبا كقوة عاملة مهاجرة.
إن حرب القمع والنهب هذه تميزت في السنوات الأخيرة باستبداد ثروات هذه الشعوب وكذلك بالبهجمات العسكرية المُستمرة و العقوبات ضد العراق ، ثم  الهجوم  والاحتلال الاستعماري الجديد للبلاد ، وبعد ما فعلته في بلاد الرافدين اتخدت هذه الدول سياسات العقوبات ضد إيران ، وساهمت لاحقا في تدمير جماهيرية القذافي الليبية ، وفي محاولات تفكك واحتلال سوريا التي قامت بها الدول الغربية تفسها  بمساعدة قوات المرتزقةالمتشددة  المحلية ، والحصار الجهنمي الذي تمارسه إسرائيل بشكل دائم ضد الشعب الفلسطيني ، والغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان وسوريا ضد القوى الشعبية الغير الغيرالراكعة للدولار واليورو ...
الشعوب المستغلة والذين لا ينوون الركوع


في مواجهة هذا الإستبداد والإحتلال الجديد ، حاولت الجماهير الشِغًيلة في الشرق الأوسط وتحاول حتى الآن الدفاع عن نفسها: في غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران وشبه الجزيرة العربية. إن الحاجة إلى القضاء على عدو موجود في كل مكان ، الغرب الإمبريالي ، يدفع الناس المُستَغلِين في المنطقة للتغلب على الأسوار الوطنية والدينية التي تقسمهم وتنسيق مقاومتهم في جبهة واحدة من إيران إلى غزة واليمن.
تتشابك هذه المقاومة البروليتارية مع دفعتين أخرتين  لهما طبيعة اجتماعية مختلفة ، ولكنهما مندفعتيت بنفس االقوة  لمواجهة خطط هيمنة الغرب:  من ناحية نجد توجهات الطبقة البرجوازية الحاكمةفي  إيران ، التي لا تنوي أن تصبح حشدًا برجوازيًا مواليا للولايات المتحدة ، كما حدث في زمن الشاه ؛ ومن ناحية أخرى  نسجل دفعة البرجوازية الصينية ، التي تريد مواصلة الصعود في المناصب و التسلسلات الهرمية الرأسمالية العالمية والتي ، لتحقيق هذه الغاية ، تحتاج إلى الوصول إلى نفط الشرق الأوسط ، لإقامة علاقات تجارية مثمرة مع بلدان آسيا الوسطى و الشرق الأوسط ، وخاصة مع طهران.
تهدف الولايات المتحدة إلى تدمير كل هذا. وتحقيقًا لهذه الغاية ، يريدون إلقاء الشرق الأوسط في فوضى ، وعزل إيران اقتصاديًا وعسكريًا ، ومن هناك ، وتهميش وتأخير الصين وراءهم ، لوضع أيديهم على الدجاجة بالبيض الذهبي المكون من الجماهير العاملة في الصين.
كان الجنرال الإيراني سليماني أحد القادة الرئيسيين لمحاولة تشكيل جبهة مقاومة برجوازية عابرة للحدود وعبر الأديان ضد العبث الأمريكي والأوروبي في المنطقة. هذه هي التهمة الموجهة إليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب الذي أدى واشنطن وبروكسل وصفته بالإرهابي. والذي فرض على إدارة ترامبTrump القضاء عليه. هذا هو السبب الذي جعل الجماهير العاملة في إيران والشرق الأوسط ترى بحق في اغتيال الجنرال ضربة مُوجهة ضدهم ، ضد طموحهم غير القابل للتفاوض في تقرير مصيرهم الوطني والرفع من مستواهم الاجتماعي.
لم توافق إيطاليا ودول أوروبية أخرى على عمل ترامبTrump في الحرب ضد إيران ، لأنهم يعتبرون أنه كان من الأفضل  فرض سيطرتهم الكاملة على القوى العاملة والموارد في المنطقة بواسطة نهج تكتيكًا مختلفًا استنادًا إلى الضغوط الاقتصادية التي تنهجها بفرض العقوبات وكذا بالضُغوطات العسكرية التي تقوم بهامن خلال انشاء ودعم الكتائب العسكرية وحرب العصابات في الشرق الأوسط  وكذا دعم قطاعات البرجوازيين الشرق الأوسطيين الراغبين في الانحناء لإرادة أمراء العالم. ومع ذلك  فإن الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية الأخرى تتفق مع ترامبTrump على النقطة الأساسية: يجب حظر  ومنع شعوب المنطقة من مقاومة ديكتاتورية الغرب وإرهاب الدول الغربية. والدليل على ذلك ، إذا لزم الأمر ، هو الإدانة الإجرامية من جانب الحكومة الإيطالية وبروكسل للرد المقدّس  الذي دفع إيران في 8 كانون الثاني / يناير 2020  بضرب قاعدتين أميركيتين في العرا ق كرد مباشر على مقتل الجنيرال سليماني والدليل على ذلك هو رفض الحكومة الإيطالية قبول طلبات الحكومة العراقية والحكومة و الإيرانية وشعوب المنطقة بسحب الوحدات العسكرية الغربية من العراق ودول الشرق الأوسط الأخرى.


تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على عمال الغرب والسكان الأصليين والمهاجرين
إن للعمال الإيطاليين والأوروبيين والغربيين مصلحة في رفض الاتفاقية المسمومة التي قدمتها حكوماتهم.
تقترح هذه الحكومات أنه إذا دعم العمال الإيطاليون والأوروبيون والغربيون سياساتهم المُتمثلة في خنق مقاومة الشعوب والجماهير العاملة في الشرق الأوسط ، فسيكونون قادرين على كسب بعض الفتات من الغنيمة الموسخة بكماء الشعوب الكادحة التي يعدها أصحاب رؤؤوس الأموال والشركات والمصانع العالمية الغربية في حالة النصر على الطبقات المستلة من مجتمعات العالم الإسلامي. أظهرت المشاركة الكبيرة في جنازة الجنرال سليماني أن الشعوب والشرق الأوسط المضطهد لن يسمحوا لأنفسهم بالبقاء على قيد الحياة دون قتال ، دون إحضار الحرب إلى الغرب ، دون إجبار حتى العمال الغربيين على دفع الثمن الغالي بالدم والدمار ،الذي لن تستفيد به إلا فئة قليلة منها، أما الأغلبية فستحصد من هذه الجريمة إلا الدموع ود الأبرياء.
من ناحية أخرى ، فإن عمال إيطاليا والغرب ، من السكان الأصليين والمهاجرين ، لديهم مصلحة في دعم مقاومة الجماهير العاملة في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط ، بغض النظر عن العلم السياسي والديني الذي يجبرون عليه حاليًا للتنافس من أجل عدم الاستسلام. لأنه فقط بدعم إخواننا من الطبقة الشرق الأوسطية الشغيلة ، فقط من خلال بناء جبهة مشتركة من النضال معهم ، سيتمكن العمال في الدول الغربية من الدفاع عن أنفسهم ضد عدو الإمبريالية ، الذي ، بواسطة أشكال وأحجام مختلفة ، يستمر في اضطهاد هِما جيعا هتا وهناك .
سيكون للتضامن الغير المشروط والعسكري مع مقاومة شعوب الشرق الأوسط المستغلة، ولو كان حتى من قبل أقلية صغيرة من العمال هنا في أوروبا والولايات المتحدة ، إشارة كبيرة إلى الصدام الحاصل  في الشرق الأوسط: إنه سيعطي القوة لهذه المقاومة التي تشنها شعوب الشرق الأوسط المستغلة ضد الأستغلال لتكسير  الأسوار القومية والدينية التي مازالت تُقسمها ويزرعها ببراعة الغرب  كما ظهر العام الماضي على سبيل المثال بالتقاتل في سوريا بين العرب والأكراد والأتراك ؛ إن هذا الكفاح سيجعل محاولة الدول الغربية لاستغلالها فاشلة وغير فعالة ، وحتى تلك التي تركز على التعاون مع الطبقات الاجتماعية البرجوازية المحلية المستأجرة للإمبريالية ،وهذا سيجعل أيضا من الصعب استغلال الاحتجاجات الشعبية، ضد غلاء المعيشة، الذي أدى بالمظاهرات في الأشهر الأخيرة في إيران والعراق ولبنان لصالح الغرب؛ سيصبح غير صعب على الطبفات المستغلة  في الشرق الأوسط أن تفتح الطريق نحو سياسة معادية للإمبريالية فعالة بالفعل ، خالية من "الاعتدال" في الاتجاهات المعادية للإمبريالية الحالية ، بما في ذلك الاتجاه الإيراني ، ومن وهم هذا الأخير في الإعتماد على دعم روسيا أو الصين في مواجهة الحملة الصليبية الإمبريالية.  بقدر ما يهتم البرجوازيون الروس والصينيون والإيرانيون بمعارضة خطط الولايات المتحدة والغرب في الشرق الأوسط ، فهم يخشون ولا يستطيعون أن يرتبوا وينظموا القوة الوحيدة القادرة على التفكيك القوى الإمبريالية: النضال الموحد للجماهير العاملة في الشرق الأوسط وراء برنامج التوحيد الطبقي المتماسك!

لسحب القوات الإيطالية والغربية من الشرق الأوسط!
من أجل وحدة الصراع الدولي والدولي بين العمال الغربيين والمهاجرين من جنوب العالم إلى أوروبا والولايات المتحدة والجماهير العاملة في الشرق الأوسط.












