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 Human rights بشر حقوق

  
  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١۵ جنوری ٠٩

  پاريس،ۀکشتار وحشيان

  خورد  فرانسه و غرب آب میۀ از سياست ھای دوگان
قديمی ترين مجلۀ طنز فرانسه که تابوھا ) شارلی آبدو (ۀ نفر که ھيأت تحريري١٢حملۀ وحشيانه و کشتار بيرحمانۀ 

بار ديگر سبعيت و  و ھالۀ تقديس مقدسين را درھم می شکست، نيز جزء آنھا بودند، يکنبرد طلبيده را به 

  .وحشيگری گروه ھای اسالمی را ، آنھم در حريم دست پرورندگان شان، به نمايش گذاشت

اين کشتار وحشيانه از آن جھت بيشتر . ريزندک تمساح میفرانسه در سوگ فرو رفته است و دولت مردان آن اش

، سوريه و عراق، بلکه در قلب اتکاندھنده است که خالف انتظار دولتمردان فرانسه و بورژوازی جھانی، نه در ليبي

 ار ليبيمردم آزاديخواه جھان به ياد دارند که چگونه سارکوزی و اوالند، ھمين نيروھا را د. فرانسه اتفاق افتاده است

 که برای رشد و گسترش آنھا مساعدت ھا و تشويق الزم صورت نمی يناو چگونه از. و فرانسه کاشتند و پروراندند

دست ھمين نيروھا در ھا بهداری در قبال کشتار انسانسکوت شرم آور دنيای سرمايه. کردند رفت، گلو پاره میگ

ز کننده و نفرت انگيز بوده و سياست دو پھلوی آنھا در  برابر فريقا مشمئا، سوريه، عراق، افغانستان و شاخ اليبي

  .نيروھای به شدت عقبگرا و وحشی اسالمی، نفرت برانگيز تر است

ھای کارگری افغانستان، ضمن محکوميت شديد اين کشتار وحشيانه، ھمدردی عميق خويش را سازمان سوسياليست

داری از ھر ابزاری سازمان ما معتقد است که سرمايه. نمايد از می تروريستی ابرۀگان قربانيان اين حملبا بازماند

تا زمانی که استفاده از اسالم سياسی از گزينه . نمايد ژی اش استفاده میيبرای کسب منافع بيشتر و پيشبرد سترات

از ما . گردد ھای سياست ھای خارجی کشور ھای غربی حذف نگردد، حمالت تروريستی از اين دست، متوقف نمی

 در راستای شارلی آبدويم که با افشای ماھيت اسالم، ضمن ادامۀ راه ئنما تمام مردم آزاديخواه و مترقی دعوت می

ھا در افغانستان، ايران، قباحت کشتار انسان. آزادی بيان، سياستھای دو پھلوی کشور ھای غربی را افشاء نمايند

فقط با . کشتارھای پاريس به دست تروريست ھای اسالمی، نيستفريقا به ھيچ وجھی کمتر از زشتی ا و اسوريه، ليبي

  .داری، ممکن است بشريت دنيای بھتر و عاری از ستم و خشونت داشته باشدنفی و حذف نظام سرمايه

  !زنده باد سوسياليسم

  شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١٥ جنوری ٨
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  :يادداشت

ن مراتب تسليت خود را به بازماندگان قربانيان جديد توحش خالفت اسالمی ابراز می ما ضمن آن که عميق تري

داريم وھمسو با ھمکاران قربانيان و جامعۀ فرھنگی جھان، اين جنايت را تقبيح می داريم، خود را موظف می دانيم، 

  :تا نکات آتی را نيز روشن نمائيم

مروز زير نام طالب، بوکوحرام، القاعده و داعش در اقصا نقاط جھان دست به جنايت و کشتار زده،  آنانی که ا-١

بيشترين قربانيان آنھا را مسلمانان مظلوم و درمانده تشکيل می دھند، ھيچ ربطی به اسالم و ديانت اسالم ندارند، 

. ام«، »موساد«، »سيا« غرب به خصوص بلکه آنھا مزدوران و جيره خورانی اند که توسط نھاد ھای استخباراتی

، استخبارات کشور ھای فرانسه، المان، عربستان سعودی، ترکيه و کشور ھای خليج فارس، سازماندھی و »٦. آی

  .تسليح شده و به منظور برآورده ساختن اھداف امپرياليزم به جان ملل مسلمان انداخته شده اند

ا نباشد، مانع از آن نمی گردد تا حين قضاوت وجدان انسانی و مسلکی  اين که يک نشريه ايدئولوژيک باشد و ي-٢

پرداخته، چنين جنايتی را به » فرانسوا ھوالند«خويش را زير پای نموده، به تکرار اراجيف قاتالن خلقھا از قماش 

به نظر .  ناديده بگيرداسالم و مسلمانان نسبت داده، دستان دراز نھاد ھای استخباراتی را در ايجاد و تسليح آن نھاد ھا

ما نسبت دادن چنين جناياتی به اسالم، بزرگترين ظلميست که ممکن است از طرف کس و يا کسانی به اسالم 

  .صورت بگيرد

 فاميل رسانه ئی فرانسه، ماتم امروز شان را اگر قسمتی بر مبنای سياست ھای جنايتکارانۀ دولت آن کشور در -٣

مال افريقا به خصوص سوريه و ليبيا متحمل می شوند، بخشی از آن بازتاب ھمراھی قبال کشو ھای خاور ميانه و ش

رسانه ھای رسمی دنيای امپرياليستی با آزمنديھای نظام سرمايه است، که در تمام اين مدت مردمان کشور ھايشان 

، به مثابۀ بلند گويان را از حقايق دور داشته، به عوض آن که گزارشات شان را بر مبنای واقعيت ھا آماده نمايند

  .نيروھای نظامی، مبشر جنگ، جنايت و ترور بوده اند

 اميدواريم اين حادثۀ الم انگيز درس عبرتی باشد برای دولتھای فرانسه، امريکا، انگليس و شرکاء تا بپذيرند، که -٤

ب ديگری کشوری را به تروريزم خوب و بد وجود ندارد، تا جلو پای يکی فرش قرمز پھن نمايند و به بھانۀ تعقي

  . خاک و خون بکشانند

 ما باز ھم ضمن ابراز ھمدردی با قربانيان و بازماندگان اين حادثۀ دردناک، از تمام انسانھای آگاه صميمانه -٥

تقاضا داريم که عليه تروريزم در تمام اشکال آن به خصوص تروريزم دولتی کشور ھای امپرياليستی و دنبالۀ آن 

به پا خيزند و مقدمتر ... يروھای وابسته به امپرياليزم از قماش طالب، بوکو حرام، داعش، القاعد و تروريزم کور ن

از ھمه، دولت ھای استعمار گر فرانسه، انگليس، امريکا، المان، اسرائيل و شرکای منطقه ئی شان را به پاسخگوئی 

  .اعمال شان بکشانند
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