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 شيری. م. ا

  ٢٠١۵ جنوری ١٠
  

   فانتزی ھاليوود-لمھای جنائیسناريوی مشترک ف

  در پاريس به واقعيت پيوست
در پاريس بر خروجی ) ١٣٩٣ جدی -  دی١٧ (٢٠١۵سال  جنوری ٧ تروريستی عجيب در روز چھارشنبه ۀوقوع حادث

به دفتر )  غيرعربیۀبا لھج(» آ و آگبار«در اين حادثه سه مرد مسلح با فريادھای . ھمه رسانه ھای خبری قرار گرفت

 نفر، مخفی ١١ليس و مجروح ساختن و نفر پ٢ نفر، از جمله، ١٢ھجوم برده، پس از قتل » شارلی ھبدو« فکاھی ۀمجل

البته، .  تيراندازی و انفجار در نزديکی يک مسجد در شرق فرانسه منتشر گرديد-روز بعد نيز خبر دو حادثه. ندشد

     .دفعات تکرار شده استه وقوع چنين حوادث تروريستی در چند سال اخير در فرانسه جزو نوادر نبوده و ب

ه در محل حادثه حاضر شد و ضمن دادن سر در پی رويداد روز چھارشنبه، فرانسوا اوالند، رئيس جمھور فرانس

در عين حال، بان .  فرانسه با تروريسم تأکيد نمودۀن و مردم فرانسه، بار ديگر بر مبارزسالمتی به بازماندگان مقتوال

مريکا، اويژه، سران ه کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد و ھمچنين، مقامات رسمی کشورھای مختلف جھان، ب

و روسيه با اظھارات قالبی شناخته شده، ضمن اعالم ھمدردی با خانواده ھای مقتوالن، اين حادثه را به لمان اانگليس، 

  .مردم فرانسه تسليت گفته و مبارزه با تروريسم را مورد تأکيد قرار دادند

انتقام «و » آ و آگبار«(لم منشره از اين حادثه، وضوح و کيفيت بسيار خوب صدای آن در فضای روز شھر فويدئو 

 آشکار ی بودن مھاجمان را کامالً ئ فانتزی ھاليوودی و حرفه -لمھای جنائیشباھت عجيب آن را با ف) »رفته شدمحمد گ

لمھای از اين دست، يک يا چند فرد مسلح با خيال راحت و در آزادی کامل وارد  فۀبدين ترتيب که مثل ھم. می سازد

بار می آورند و در کمال خونسردی راه شان ه دازند، ويرانی ھای عظيم بيک کشور می شوند، قتل و کشتار راه می ان

  !»کار و کاسبی شان«دنبال ه را می کشند و می روند ب

خصوص در کشورھای غربی که ھيچ ه وقوع اين قبيل حوادث تروريستی و اختفای عامالن آن بعد از اجرای عمليات، ب

لی و ماھواره ھای اطالعاتی پنھان بماند، نه تنھا بسيار وای متعدد کنتروجه نمی تواند از ديد دوربين ھ ھيچه حرکتی ب

که وقوع چنين حوادثی را مشکل می توان بدون  تا جائی. نظر می رسده عجيب و شگفت آور، حتی غيرممکن ب

ذشته در  حوادث سال گۀاز اين رو، می توان ھم. ھمآھنگی قبلی با دولتھا و سازمان امنيتی کشورھای غربی تصور کرد

 ٢٠٠١مبر  سپت١١شدت مشکوک ه ويژه رويدادھای دو روز اخير در پاريس را ادامه و استمرار حوادث به فرانسه، ب

 راه آھن ۀ در شبک٢٠٠۴ سال چ مار١١، انفجار ٢٠٠۵ جونواشنگتن و نيويورک، انفجار در متروی لندن در ماه 

  . غيره دانست مادريد و
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و توضيحی که مقامات رسمی دولتھای غربی پيرامون حوادث پاريس و يا مشابه با اين وصف، صرفنظر از ھر علت 

 استعماری غربی در -  آنھا با تھاجمات و جنگھای ترويستیۀآنھا ارائه بدھند، اين يک واقعيت آشکار است که ھم

امات رژيمھای البته مق.  مستقيم و يکسره داردۀ اسالمی رابطۀويژه، در کشورھای منطقه کشورھای مختلف جھان، ب

تھاجمی خود قلمداد نموده، آنھا را » دمکراسی «ۀ نتيجۀمثابه حاکم غرب ھمواره تالش کرده اند، که چنين حوادثی را ب

. توجيه نمايند»  غرب متمدنۀبشردوستان«در مقابل اقدامات »  افراطيون و بنيادگرايان اسالمیۀواکنش وحشيان«

. ، مصداق کامل دارد»آی دزد، آی دزد«غ و دادھای آن دزدی که فرياد می زد تالشھای اين چنينی دولتھای غربی با جي

آنھا ارتباط مستقيم » بشردوستی«و » دمکراسی«انکار اين واقعيت که اقدامات تروريستی در داخل جوامع غربی با 

قابل بررسی و تجزيه و  متفاوتی صورت کامالً ه  ديگر و بۀمنتھا، اين ارتباط از جنب. دارد، نه ممکن است و نه منطقی

 مالی اشباع شده؛ افکار ۀبدين معنی، که اذھان عمومی از جعليات و دروغھای تبليغاتی مافيای پول و سرماي. تحليل است

در چنين شرايطی، از ديد اتاقھای فکر غرب دسيسه و توطئه برای قتل چند . عمومی جوامع غربی مسخ گرديده است

 گيرد که گويا می توانند با کمک آن افکار عمومی جھان را برای گسترش و تشديد نفر بيگناه در اولويت قرار می

 واشنگتن و ٢٠٠١مبر مشکوک سپت ۀکه پس از حادث ھمچنان.  تروريستی دائمی آماده نمايند-جنگھای استعماری

، دھھا کشور )انو طالب» القاعده«( واھی مبارزه با تروريسم ۀغرب تحت بھان» دمکرات و متمدن«نيويورک رژيمھای 

کلی ويران نموده، به ه ب...) ، سوريه، اوکرايناافغانستان، عراق، ليبي( تروريستی - جھان را از راه تھاجمات نظامی

 مالی و تحريمھای اقتصادی -ل تبديل کرده اند و يا از طريق حمالت پولیوسرزمينھای بی صاحب و غيرقابل کنتر

شرايط دشواری را به اکثريت قريب به اتفاق جمعيت آن کشورھا تحميل کرده ) ايران، ونزوئال، در اين اواخر، روسيه(

 پاريس و مديريت آن، به تھاجمات ھر جنری ٨ و ٧ تروريستی ۀاند، قصد دارند با استفاده از حوادث برنامه ريزی شد

  . بزنندفريقا دستاچه گسترده تری عليه خلقھا و کشورھای ثروتمند مناطق اسالمی خاورميانه و شمال 

 تروريسم بنا ۀرشته و از بدو پيدايش بر شالودساين يکی از بديھيات است که ِگل رژيمھای آنگلوساکسونی با خون بشر 

 وجودی آنھا را تشکيل می ۀتجاوز، کشتار، ترور و وحشت آفرينی برای غارت ثروتھای بشری جھان فلسف. گشته اند

ی ئی و سينمائی گرفته تا بازيھای رايانه ئو ابزار ممکن، از فلمھای ويدئووسيله آنھا ھمواره و در ھمه جا، از ھر . دھد

در طول دھه ھای اخير، از ھيچ کوششی برای تبليغ و ترويج روحيه و روانشناسی قتل و کشتار، برای ايجاد رعب و 

  .طور مستمر ادامه می دھنده وحشت در جامعه فروگذاری نکرده و به اين تالشھای سخيف خود ب

 به ِگل نشسته، اقتصاد کشورھای امپرياليستی بدون ضرب اسکناس موازات اين، امروزه کشتی سرمايه داری کامالً ه ب

 نظريه پردازان سرمايه داری به استيصال خود کامالً .  حيات و تحرک نيستۀقادر به ادام) ر و يوروالد(بی پشتوانه 

 ھمه را تنھا راه خروج از باتالق بحران و تأمين منافع آنھا جنگ را، جنگ در ھمه جا و جنگ ھمه عليه. واقف اند

  .  يک مشت مافيای پول و سرمايه تصور می کنندۀسارقان

مرموز چند » تروريستی«با اين اوصاف، ھنگام تحليل و بررسی علل وقوع حوادث تروريستی، چرائی رويدادھای 

شن است که وقايع اتفاقيه در طول اين سالھا در رو. سال اخير در فرانسه را نبايد و نمی توان از نظر دور داشت

مريکا پيوند اانگليس و به تبع آن، رژيم فاشيستی » روباه پير« با رسوائی پياپی و عدم کارکرد تبليغات فرانسه، اساساً 

ان وضوح آشکار شده؛ لولوی بچه ترسه  اخير بۀ سه دھ-ی آنگلوساکسونھا در دوئزيرا، سيمای جنايتکاران حرفه . دارد

 ۀو خليف» دولت اسالمی«نام ه آن، اسامه بن الدن از دور خارج گشته؛ مترسک جديدشان ب» رھبر«و » القاعده «-آنھا

ی برای ئ آبرو، نيابتیۀ ابوبکر البغدادی نيز از ھمان ابتدای انجام اوامر ارباب برای خونريزيھای گسترد-دست آموز آن

با وقوف بر اين اوضاع است، که . نگلوساکسونی باقی نگذاشتاران صھيونيست رژيمھای آذاصطالح سياستگه ب

تازگی ه چرا که فرانسه ب. فکر انتقال مرکز توطئه از واشنگتن، لندن، تل آويو به پاريس افتاده انده اران غرب بذسياستگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 نشده طور جدی خدشه داره و وجه ظاھری آن ھنوز ب فرماندھی و بخش نظامی ناتو بازگشته ه ب) ٢٠٠٨در سال (

ند که با استفاده از موقعيت ابدين سبب، اتاق ھای فکر صھيونيسم بين الملل و جنگ ساالران غربی بر اين تصور. است

فرانسه می توانند با ارتکاب جنايت و فريبکاری، افکار عمومی جوامع غربی را برای تشديد و تداوم تھاجمات 

  .تروريستی به کشورھای مختلف آماده سازند

 ۀين وضع، الزم به ذکر است، که اگر قرار است يک اقدام جھانی عليه تروريسم صورت بگيرد و يک مبارزبا درک ا

جدی عمومی عليه خطر تروريسم آغاز شود، مقدم بر ھمه، ضرورت مبارزه با تروريسم دولتی کشورھای امپرياليستی 

نيل به اين ھدف نيز بدون . اولويت پيدا می کند ناتو -تالنتيک شمالیاغرب و بزرگترين سازمان تروريستی آنھا، پيمان 

 بزرگترين ۀمثابه  پرداختھای بين المللی و بۀعنوان تنھا ارز قابل مبادله در تسويه رھای کاغذی بی پشتوانه بالحذف د

فقط در چنين حالت است که نه تنھا اقتصاد کشورھای امپرياليستی . منبع و عامل تأمين مالی شّر جھانی ممکن نيست

قادر به دوام و بقاء نخواھند بود، حتی رژيمھای استعمارگر امپرياليستی مستأصل گرديده و از تأمين مالی تروريسم 

  .دولتی خود و گروھھای تروريستی دست آموزشان عاجز خواھند بود

  ١٣٩٣ جدی - دی١٩

  

  :يادداشت

يد توحش خالفت اسالمی ابراز می داريم ما ضمن آن که عميق ترين مراتب تسليت خود را به بازماندگان قربانيان جد

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

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

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

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

ربستان سعودی، ترکيه و کشور ھای خليج فارس، سازماندھی و تسليح شده و استخبارات کشور ھای فرانسه، المان، ع

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

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

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

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

  .ممکن است از طرف کس و يا کسانی به اسالم صورت بگيرددادن چنين جناياتی به اسالم، بزرگترين ظلميست که 

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

نه  ھای خاور ميانه و شمال افريقا به خصوص سوريه و ليبيا متحمل می شوند، بخشی از آن بازتاب ھمراھی رسارکشو

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

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

  .مبشر جنگ، جنايت و ترور بوده اند

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

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

  . خون بکشانند
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انيان و بازماندگان اين حادثۀ دردناک، از تمام انسانھای آگاه صميمانه تقاضا  ما باز ھم ضمن ابراز ھمدردی با قرب-٥

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

ا خيزند و مقدمتر از ھمه، دولت به پ... کور نيروھای وابسته به امپرياليزم از قماش طالب، بوکو حرام، داعش، القاعد و 

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

  .بکشانند
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