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  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١۵ جنوری ٣١
  

  :خيشخند تارير
  !سميه تروريست پرورھا، در صف تظاھرات علي ترو

 

ک سوپر مارکت متعلق به يس و سپس حمله به ير پارد" چارلی ابدو"ه فکاھی يستی به نشري ترورۀبه دنبال حمل

س و اکثر شھرھای ي نفر کشته شدند، تظاھرات بزرگی در پار١٧ن حمالت حدود ييھوديان در اين شھر که طی ا

برپائی اين تظاھرات به واقع بيانگر خشم به حق مردم . ون نفر در آن شرکت کردنديليفرانسه شکل گرفت که چند م

در .  فرانسه بودۀ تروريستی اخير و انعکاسی از نگرانی آنھا نسبت به نا امن شدن فضای جامعۀحملفرانسه نسبت به 

اين ميان اما، دولتھای تروريست و تروريست پرور سعی کردند از تظاھرات مردم خشمگين پاريس وسيله ای برای 

س جمھور قبلی ياه با سارکوزی  رئس جمھور فرانسه اوالند، ھمريرئ.  خود بسازندۀفريب توده ھا و پوشاندن چھر

 ً ت خواھند کرد که اتفاقاً حضور نمايندگان دولت يرا ھدا" وحدت ملی"مائی ي راھپفرانسه اعالم کرده بودند که مشترکا

نه فقط خود . را به نمايش گذاشت" ھدايت"در صف اول تظاھرات جلوه ای از اين  و اسرائيل امريکاھائی چون 

 گروه ھای اسالم گرا بوده اند ۀ ھمپالگی ھايش که از طرق مختلف بانی و ياری دھنددولت فرانسه بلکه ديگر

رو شد تا جائی که ه  که به حق با نفرت عمومی مردم آزاديخواه روب"چارلی ابدو" تروريستی ۀکوشيدند از حادث

و مھمتر " انيآزادی ب"ممکن است سود جسته و سوار بر اعتراض مردم شوند تا از اين طريق خود را مدافع 

در سالھای اخير دولت ھای اين مانورھا اما نه فقط با توجه به اين واقعيت که . جا بزنند" سميمخالف ترور"

امپرياليستی در کشورھای خود در مقابل ديد ھمگان امکانات و تسھيالت الزم در اختيار مرتجعين اسالمی گذاشته و 

 با توجه به گسيل ناو جنگی فرانسه به خليج فارس بالفاصله ه ھمچنينبه واقع به پرورش تروريسم پرداخته بودند بلک

 تروريستی مورد بحث و تالش ھای ديگر در ارتباط با محدود کردن آزادی ھای دموکراتيک تحت ۀبعد از حمل

 و قادر به پوشاندن اين  عنوان ضرورت مبارزه با تروريسم، نتوانست موجب گمراھی مردمان آگاه جھان گردد

 تروريستی پاريس و حجم انبوه تبليغات فريبکارانه حول آن، قبل از ھر چيز به طور مشخص ۀقت نشد که  حملحقي

 و اروپا قرار گرفته امريکااست ھای جنگ طلبانه و فاشيستی سرمايه داری دريدر جھت تقويت خطوط ارتجاعی س

مبارزه با "ر به عراق و سوريه زير نام است، ھمانھا که خواھان گسترش جنگ و لشکر کشی نظامی در ابعاد وسيعت

  . می باشند" ی اسالمیئبنيادگرا
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به يک محک برای " آزادی بيان"اما از سوی ديگر خود اين تظاھرات به اصطالح ضد تروريستی و در دفاع از 

ھا نفر از  شرکت دھئیپيما ن راهيکی از نکات قابل تعمق اي. افشای ادعاھای مدعيان و سازمان دھندگانش تبديل گشت

 ، انگلستان و اسرائيل  کهامريکاان آنھا نمايندگان دولت ھائی نظير يرھبران کشورھای مختلف در آن بود که در م

غات دولت فرانسه را ياين امر، مضحک بودن تبل .  قرار داشتند،ادگرائی می کوبنديخود سالھاست بر طبل ترور و بن

ستھائی که خود خالق  ياليراستی چگونه می توان حضور رھبران امپرب. به آشکاری در مقابل چشم ھمگان قرار داد

مبارزه عليه "ن شکل می باشند را در کارزاری که زير نام يسم در اياد گرائی اسالمی و تروري بنۀو تغذيه کنند

که ھنوز ل ير اسرائيوقتی که بنيامين نتانياھو نخست وز.  راه افتاد ديد و اين نمايش را جدی گرفته ب" تروريسم

رد و در صف اول اين تظاھرات می يخون کودکان غزه بر دستانش خشک نشده پرچم مبارزه با ترور به دست می گ

ايستد، ھيچ انسان آگاھی اگر چشم خود را بر روی حقيقت نبندد نمی تواند فريبکاری سازمان دھندگان تبليغات جاری 

اتفاقاً حضور چنين تروريست ھای . را  باور کند" مکراتيکد"و دفاع از ارزشھای " مخالفت با تروريسم"در مورد 

دولتی در صف تظاھرات مردم بايد برای توده ھای آگاه ھشداری باشد تا به داليلی که در پشت شرکت اين گونه 

 ٧ستی يجالدان در اين نمايش وحدت عليه تروريسم قرار دارد، بينديشند؛ و اجازه ندھند که در جوی که اقدام ترور

ستھای رسوا و تروريست پرورھا با تظاھر به مخالفت با تروريسم مقاصد ضد خلقی خود ي شکل داده تروروریجن

 ۀاد گرائی اسالمی به مثابه ابزار گسترش سلطيگر ضرورت تأکيد بر نقش بنيبار داين رويدادھا . را پيش ببرند

  . دھدسم را به روشنی در مقابل نيروھای آگاه و انقالبی قرار میياليامپر

 اسالمی با قدرتھای امپرياليستی ئی افشای فاکتھای روزمره در مورد تنيدگی حيات بنياد گرائیدر شرايطی که رسوا

و رژيمھای وابسته به آن ھر روز بيشتر دامان اين قدرتھا و خالقان و حاميان داعش و اخالف و اسالفش را می 

 ئیبنيادگرا" خون تازه به پيکر فرتوت ماشين جنگ با گيرد، جنايت تروريستی پاريس کوشش جديدی برای تزريق

با اين وجود ھنوز ھستند . و تأکيد بر ضرورت وحدت جھانخواران بين المللی در تشديد اين کارزار بود" اسالمی

 که به دليل ماھيت طبقاتی خويش و وابستگی ھای مرئی و غير مرئی شان به سيستم سرمايه داری، ئینيروھا

استه به جای بررسی حقيقت و کاوش در سياستھا و منافع طبقاتيی که در پشت ريش و عبای خواسته و ناخو

 با برخی جرح و تعديل  اسالمی نظير داعش خوابيده است، ترجيح می دھند تا نھايتاً ئیجريانات وابسته به بنياد گرا

يستی در توضيح رويدادھای کنونی  بلندگوھای تبليغاتی امپريالۀھا و ادعاھای بيشرمان" تحليل "ھا تکرار کننده 

 که از سوی جنگ طلب ترين متفکران محافل امپرياليستی در دوران بوش پسر تئوريزه ئیھمان تحليلھا. باشند

و " اسالم"را تضاد بين ) تضاد بين خلقھای جھان با امپرياليسم(شده و سعی دارد تضاد اصلی جھان امروز 

سخن گفته بودند امروز حوادث " بی پايان"و " جنگ صليبی"يک آنھا که از وقوع . جا بزنند" مسيحيت"

جنگی که گويا . بر می شمارند"  اسالمیئیبنياد گرا" پاريس را بخشی از اين جنگ توسط ۀتروريستی نظير حادث

 به صف شوند و در غير امريکابال منازع امپرياليسم " رھبری"تمام دنيا بايد برای شرکت در آن در زير پرچم و 

  . محسوب خواھند شد" دشمن"ن صورت در صف اي

ن روز ھا ھر کس و ھر نيروی سياسی با اتکاء به واقعيات عينی يدر چنين فضای نا امن و رعب پراکنی ست که ا

د می کند از سوی بعضی از ھمين ي اسالمی تأکئیادگراديسم با رشد و گسترش بنيالي منافع امپرۀدگی رابطيبر تن

 غير مستقيم در رکاب امپرياليسم گام می زنند و يا برخی جريانات سازشکار و نادان درون  که مستقيم وئینيروھا

به عبارت ديگر در کوران تبليغات جھنمی امپرياليستھا که . متھم می شود" تئوری توطئه"روی ازيصف خلق، به پ

ھا را جريانات مردميی جلوه به طور روزمره مشغول مستقل نشان دادن دار و دسته ھای تروريست اسالمی بوده و آن
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"  حوريان بھشتی"آن و از جمله " نعمات"و دسترسی به " بھشت"و  برای رفتن به " آخرت"دھد که گويا برای  می

 پيدا شود و با بررسی ادعا ھا و  پايگاه طبقاتی و سياستھا و منافع زمينی اين دار و دسته ھا ئیمی جنگند، اگر نيرو

مواجه خواھد شد چرا که " تئوری توطئه" آنھا را نشان دھد، با مارک طرفدار ۀ ماھيت وابستبه تحليل آنھا بپردازد و

 آنھا ۀدر صحت تبليغات و ادعاھای سرمايه داران و بلندگوھای تبليغاتيشان شک کرده و در مقابل کارزار فريبکاران

 برادران کواشی ۀد پس شما واقعيت حملسپس، به چنين افراد و نيروھائی از سوی ابلھان گفته خواھد ش. ايستاده است

ه را به ين نشريست ھای ايکاتوريو می گوئيد که آنھا تعدادی از کار! را انکار می کنيد " چارلی ابدو"ه يبه نشر

 با امريکاا  پرسيده می  شود که آيا معتقديد که نه ي به قتل نرساندند؟  و ،کاتورھائی که چاپ کرده بودنديخاطر کار

ان خود را گوش يان سر قربانيان می کشد و نه داعشي از داعشامريکان يماھای بی سرنشيگد و نه ھواپداعش می جن

ال ؤ فريبکاری سۀانگر عمق سادگی و در مواردی ھم منعکس کننديچه بالھا گرؤن سيا!  زه می برنديتا گوش با سرن

ند و يا نمی خواھند متوجه شوند که  درک نمی کنئین نيروھايکننده می باشد در ھمان حال نشان می دھد که چن

جاد کند، پس بايد يط  نا امن و جنگی ايش شرايه داری در جھت غلبه بر بحرانھاي که قرار است سرمایباالخره وقت

 ايجاد و تشديد نا امنی تکميل ۀدر مقابل يک طرف جنگ، فعاليت ھای جنگی ديگری ھم صورت گيرد تا پروژ

  .گردد

د دو طرف جنگ ھم وجود يدر نتيحه وقتی که بحث جنگ مطرح است با.  دو طرف داردعی ھر جنگیي به طور طب

 با داعش بلکه انجام امريکابا توجه به چنين منطق و واقعيتی است که نه تنھا جنگ وابستگان مختلف . داشته باشند

ير امر عجيب و غير مترقبه  نامريکا خود امپرياليسم ۀ عليه اين نيروی ساخته و پرداختامريکابرخی اقدامات نظامی 

ً به جز اين، پراکندن سموم تبليغات فريبکاران. ای نمی تواند باشد  امپرياليستی در ميان آحاد مردم ممکن نمی ۀاساسا

ک بحث جدی مطرح شده و به مثابه ين مسائلی است که در وسط ياما براستی مگر بحث اصلی بر سر چن. گشت

ن است که وقتی جنگی راه انداخته شد بايد يبحث اصلی ا. رديرا به سخره می گش پا افتاده بحث واقعی يموضوعی پ

ً ي ادريافت که اوالً   چه ن جنگ در چه عصری رخ داده و چه طبقاتی آن را شکل داده و از آن سود می برند و ثانيا

دام طبقات سرازير ن جنگ را فراھم نموده اند و منافع ناشی از اين جنگ به جيب کيری ايط شکل گياستھائی شرايس

 به پيش می در عمل که ئیماھيت ھر جنگ و طرفھای درگير آن را نه ادعاھای طرفين بلکه سياستھا. می گردد

  .  می کنندتعيينروند، 

د که برادران کواشی نامشان در ي به اسناد منتشره بگوءا اگر کسی با اتکايحال باتوجه به آنچه توضيح داده شد آ

می شود؟ بعد " تئوری توطئه"ن امر بی خبر نبوده است جانبدار يده  و دولت فرانسه ھم از ا بوامريکاست ترور يل

ی اروپا قرار داشته اند و يستھادر فھرست ترور" شنگن"ن دو برادر بر اساس قرارداد ين حادثه روشن شد که اياز ا

ودند، با اينحال اين دولت مبادرت به ه ھم رفته بي آگاه بوده که آنھا حتی به سوردولت فرانسه در حالی که کامالً 

ھا که مدعی اند با ماھواره " ستيضد ترور"براستی چرا اين به اصطالح . ل آنھا نکرده بودوا کنتريری و يدستگ

ند حرکت مورچه در روی زمين را ھم تشخيص داده و ثبت کنند، در چنين مورد مھمی که تمام سرنخ اھايشان قادر

گر يرد؟ از سوی دي شکل بگجنوری ٧ ۀ اجازه داده اند تا فاجعند کاری نکرده اند و عمالً ھا را ھم در دست داشته ا

ن دست دادن با سرکوزی در يستھا درج شده که وی را در حين تروريکی از ايدر رسانه ھای اجتماعی عکس 

 جنوری ٧ و بعد ست که با سارکوزی دست می دھديراستی او کب! دھد س جمھور فرانسه بود نشان میيزمانی که رئ

ک ذھن توطئه گر است؟ و يا ناشی از تأکيد بر بخش کوچکی از ي ۀاالت تماما زادؤن سيا ايرا سازمان می دھد؟ آ

ال ؤد سيا نبايآ.  تروريستی پاريس استۀ سازمان يافتگی و با برنامه بودن فاجعۀواقعياتی می باشند که نشان دھند
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انشان ناگھان افسری که بازپرس ي قربانۀگرم رقص جالدان بر سر جنازن حادثه و در گرمايکرد که چرا بعد از ا

ً ياصلی ا س فرانسه در يلومی کند و پ" خودکشی"ده بود، يت را دي جناۀ صحنن پرونده بود و بعد از حادثه شخصا

 کرده احمقانه اعالم می کند که چون فرد نامبرده با سالح خودش کشته شده پس خودکشی" خودکشی"ن يل ايتوجيه دل

مبر  سپت١١"را  س جمھور فرانسه از قرار آني که رئ- جنوری ٧ستی ي ترورۀحادثواقعيت اين است که ! است

 ھمان - سازماندھندگانش در مقابل مردم آگاه ۀارج از ارادخ مملو از تناقضاتی است که -اعالم نموده" فرانسه

ستی روز تا شب جھت انحراف اذھان ياليه ھای امپرل ھائی باشند که رساني تحلۀمردمی که نمی خواھند تکرار کنند

بدون شک بررسی پرسش ھای فوق به روشن شدن موضوع و درک .  قرار گرفته است-عمومی اشاعه می دھند

  . ت کمک خواھد نموديواقع

ه داری در سطح جھان با موجی از ي تروريستی در پاريس در بستر شرايطی صورت گرفته که  نظام سرماۀحمل

بان بوده و با توجه به ناتوانی ساختاری در فايق آمدن بر اين بحران و حتی تخفيف يان بزرگ دست به گريک بحر

 اين يک واقعيت .طور فزاينده ای به راه حل جنگ و ايجاد شرايط جنگی متوسل شده استه آن، در سالھای اخير ب

و آغاز جنگ بی  ( ٢٠٠١مبر  سپت١١از  که از بعد نگاھی به جنگھای خونين و ضد خلقيی. غير قابل انکار است

راه ه  و مشارکت متحدينش در سراسر  دنيا بامريکابه رھبری )  اسالمیئی عليه تروريسم و بنياد گراامريکاپايان 

 سرمايه داری بر کوبيدن بر طبل جنگ برای خارج شدن از بحران ۀ گرايش روزافزون نظام گنديدۀ نشان دھند،افتاده

اد گرائی اسالمی ي بنۀبر بستر پيشبرد چنين سياستی ست که ما شاھد عروج بی سابق. ن استھايش و يا تحفيف آ

 و بزرگترين انحصارات و کارتلھای نظامی گره امريکاھستيم که مطابق تمامی شواھد، بند نافش با منافع امپرياليسم 

فش می ي نحۀ با آشکاری تمام  بر جثاامريکس آنھا آستھای غرب و در ريالي اسالمی که امپرئیبنياد گرا. خورده است

موجوديت يافته است ... دمند و با اسلحه و امکانات خود و پول رژيمھای مزدورشان چون عربستان، قطر و اردن و 

ً يدق  سرمايه داری در شرايط کنونی ۀ ابزاری برای جنگ افروزی و ايجاد شرايط جنگی مورد نياز نظام بحران زدقا

ز عراق و سوريه گرفته تا نيجريه و سومالی و از يمن و افغانستان گرفته تا حتی چين و روسيه اين ابزار ا. می باشد

 کارگر و خلقھای تحت ستم تبديل ۀسرطان وار رشد کرده و به سالح مھيبی در دست قدرتھای امپرياليستی عليه طبق

گری از اين قبيل در خدمت تسھيل يستی دي ترورۀ پاريس نيز ھمچون ھر حادثۀدر اين چھار چوب، حادث. گشته است

  .  امپرياليستی قرار داردۀاستھای جنگ طلبانيشبرد سيشرايط برای پ

اين امر انکار ناپذيری است که بورژوازی در جوامع تحت سلطه و کانونھای بحران و مناطق تنش قدرت بين 

اده کرده و می کوشد درحالی که خود استف" جنگھای نيابتی"امپرياليستھا، از بنياد گرائی اسالمی در جھت پيشبرد 

را از آماج خشم و نفرت توده ھای اين مناطق مصون نگاه می دارد انرژی انقالبی توده ھا را در فضای جنگ و نا 

بورژوازی در کشورھای غربی نيز از ابزار بنيادگرائی برای مقاصد ارتجاعی خود . امنی ايجاد شده به ھرز ببرد

 ۀمبارز "ۀ به بورژوازی حاکم امکان داده تا به بھانا اسالمی در غرب به آشکارئیدگراسالح بنيا. سود می جويد

 کارگر و به آزاديھای دمکراتيک ۀو شرايط جنگی، تعرض ھر چه گسترده تری را به حقوق طبق" ضد تروريستی

دت بيشتری  و  بکوشد در پرتو جو ترور و ناامنی ايجاد شده در کشورھای غربی با سرعت و ش سازمان دھد

تشديد سياستھای ضد دموکراتيک و فضای . ديمال نمايدستاورد ھای مبارزات توده ھا در اين کشور ھا را پا

نژادپرستانه برای منحرف ساختن ذھن توده ھا از علت اصلی ادبار و بدبختی خويش و ھمچنين اخالل در مبارزات 

 اسالمی ئیست که از برکت وجود و رشد بنيادگرا منفعت روشن ديگری ،ضد سرمايه داری کارگران و زحمتکشان

سف بار آن اين روزھا در غالب تاخت و أامری که تجليات ت. نصيب سرمايه داران حاکم در جوامع غرب شده است
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تاز نيروھای فاشيست در خيابانھای شھرھای اروپا و قتل و اذيت و آزار پناھجويان و توده ھای تحت ستم و بی دفاع 

  .  روزمره تبديل گشته استۀ پديدمسلمان به يک

 وعده داده بود امريکا اسالمی که به ھمانگونه که بوش، رئيس جمھور سابق ئیعروج و حضور فعال بنيادگرا

 وضعی ست که امروز مردم ۀنياز است، يکی از ارکان توجيه کنند" جنگ بی پايان"گويا برای نابودی آن به يک 

 نفرت بار تروريستی ۀمتداد چنين خطی و در چنين چھار چوبی است که حادثجھان با آن مواجه اند و درست در ا

نيازمند شناخت "  اسالمیئیبنيادگرا" جدی با ۀ تجربه نشان داده که ھر گونه مبارز.در پاريس قابل تببين است

ادن و افشای بايد با نشان د. ماھيت طبقاتی اين جريان و درک وابستگی آن به منافع و سياستھای امپرياليستھاست

 پاريس و منافعی که برای آنھا حاصل شده، تالش کرد ۀداد ھائی نظير حادثيستھا در پشت رويالين امپريدستھای خون

ھر چه بيشتر بتوان حقايق را با مردم در ميان .   حقيقت را  نمايان کردۀ کنونی چھرۀتا در کوران تبليغات فريبکاران

ه داری را بخورند امکان مبارزه ين سرمايغات دروغيب تبليه مردم کمتر فرگذاشت و بتوان شرايطی ايجاد نمود ک

شتر می گردد، ي شرايط ترور و وحشت و ناامنی است بۀ سرمايه داری که سرمنشاء ھمۀالمانبرای نابودی نظام ظ

  .مبارزه ای که نجات کارگران و زحمتکشان به آن وابسته می باشد
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