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 !پاريس  در  دفتر يک روزنامه  در جنايت ھولناک پيرامون

  تروريست ھای اسالمی به دفترۀبا حملۀ مسلحان،  ٢٠١۵ نوریج ٧روز چھارشنبه 

کارکنان و دست اندرکاران اين تن از   ١٠در پاريس حدود " ارلی ابدوچ" فکاھی ۀروزنام

جنايت ھولناک و جنگ و گريزھای  اين .  کشته و نزديک به ھمين تعداد مجروح شدند نشريه

 ظھور موج نوينی از وحشت و شد، به پس از آن که سرانجام منجر به کشته شدن تروريست ھا

و  اين جنايت آشکار  در شرايطی که اما. ناامنی در ميان مردم اروپا منجر گرديده است

آزاديخواه و مترقی در سطحی وسيع محکوم گشت، رسانه ھای تبليغاتی  سازمان يافته، به حق از جانب افکار عمومی

توجيھی برای پيشبرد    به سرعت از اين جنايت به عنوانو اروپا  مريکااھمپالگی ھای آن ھا در  دولت فرانسه و

اين جنايت، خروارھا گزارش و مطلب در چھارچوب  از اولين ساعات وقوع. سياست ھای ضد مردمی خود سود جستند

بنياد  " امپرياليست ھا در به اصطالح ضرورت تشديد جنگ باۀو جنگ طلبان ادعا ھا و سياست ھای رسوای ضد انقالبی

ی با ئکشورھای اروپا  ضرورت تشديد تعرض به حقوق و آزادی ھای دمکراتيک درۀو به اين بھان" اسالمی یئگرا

آذين بخش " مسلمانان افراطی"در مورد قتل عام مردم در اروپا به دست " اخطار"و " دفاع در مقابل تروريسم "توجيه

 و تبليغات متعاقب و دار اين حادثه تروريستیدر گير . ل طبقات حاکم گشتوھای اصلی ارتباط جمعی تحت کنتر رسانه

ھم . عليه داعش نيز اعالم شدبه خليج فارس برای مشارکت در جنگ فرانسه " شارل دوگل "خبر اعزام ناو ھواپيمابر آن

در از جناح ھای امپرياليستی  ھای بی شائبۀ برخی  با تالش  تروريستی وۀثيرات ناشی از اين حادثأت اکنون نيز در پرتو

ستيزی و دامن زدن به تضاد بين مردم مسيحی و مسلمان و  غرب موجی از تبليغات نژادپرستانه با مضمون مسلمان

  تروريست ھایۀاين ترتيب آشکار است که دولت فرانسه چگونه از عمليات جنايتکاران به. راه افتاده استه يھودی ب

ضمن ،  طريق رعب افکنی اده کرده و می کوشد تا ازاسالمی در جھت تسريع پيشبرد نقشه ھای ضد مردمی خود استف

 جديدی را به آزادی ھا و حقوق دمکراتيک و ۀامپرياليستی، تعرض سرکوبگران ۀگسترش فعاليت ھای جنگ افروزان

  . سازمان دھدمدنی مردم

 وريستی اتفاق ترۀو تبليغات مسمومی که پس از اين حادث سياسی و اجتماعی آن در پاريس و نتايج جنايت تروريستی

با جريانات موسوم به بنيادگرايان ھا  ھای جنگ طلبانه و منافع امپرياليست افتاده، شاھد ديگری بر تنيدگی سياست

مريکا با کمک اخوبی می دانند که در طول دھه ھای اخير چگونه دولت ه ب مبارز  افکار آزاديخواه و  .اسالمی است

تسليح و تجھيز و  ی اسالمی وئود ، با آفريدن ھيوالی بنياد گرا خۀست نشاندامپرياليستی و رژيم ھای د ساير قدرت ھای

از اعمال و کردار ضد خلقی آن در ھمه جا برای توجيه را خلق کرده اند که " دشمنی "رشد آن در سطح بين المللی
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بين المللی انقالبی خويش عليه طبقۀ کارگر و خلق ھای تحت ستم در سطح  سياست ھای جنگ طلبانه و تعرض ضد

  .می کنند استفاده کرده و

مريکا از زبان بوش و ساير سياستمداران خود ا حاکم در ۀ، طبق٢٠٠١مبر سپت ١١ ۀياد دارند که در اوج فاجعه ھمه ب

به عربده " جنگ صليبی"و " جنگ بی پايان" دوره  ،"دوره نوين " آغاز يکۀاستناد به اين جنايت در بار چگونه با

ھای اسالمی  ، آن ھم در شرايطی که تمامی شواھد عينی نشان دھندۀ آن بودند که بند ناف تروريستبود کشی پرداخته

 ۀحمل. مريکا گره خورده بودا ۀحاکم تأمبر، موسوم به القاعده چگونه با محافل قدرت در ھي سپت١١ ۀمسبب فاجع

به برکت دار و  ھمان سياستی است که اومجلوه ای از تد" چارلی ابدو" فکاھی ۀتروريست ھای اسالمی به دفتر روزنام

 می ءمريکا بوده و ھستند، اجراا امپرياليسم ۀخود مخلوق و دست پرورد دسته ھای اسالمی نظير القاعده و داعش که

سوريه و  آن چه که امروز در قالب تحرکات ضد خلقی دار و دسته ھای مزدور و رنگارنگ اسالمی در به واقع،. گردد

است و عربده ھای جنگی مقامات  غانستان و سومالی و باالخره شھرھای اروپا در حال روی دادنعراق و يمن و اف

 اوباما نيز ادامه يافته ۀتوسط بوش اعالم و عملی شد و در دور دولت ھای امپرياليستی، تداوم منطقی روندی می باشد که

با . قابل درک است ی اتفاق افتاده وئچنين فضادر " چارلی ابدو "ۀروزھای اخير در دفتر مجل جنايت نفرت انگيز. است

گری نظير جمھوری اسالمی که بنياد   سرکوباين حال شاھديم که نه فقط خود نيروھای امپرياليستی بلکه دولت ھای

دارند خود را  اسالمی و تروريسم ذاتی وجودشان می باشد نيز با محکوم کردن جنايت اخير در پاريس سعی گرائی

  . و مدافع آزادی و دموکراسی جا بزنندمخالف تروريسم

جز وسيله ای در جھت " بنياد گرائی اسالمی" ثابت خواھد نمود که بدون شک، سير رويدادھا بار ديگر به ھمگان

   .امپرياليسم نمی باشد گسترش سلطه

  !نابود باد امپرياليسم

  ! سلطه امپرياليسمرائی اسالمی، ابزار گسترشنابود باد بنيادگ

  !سياستھای نو استعماری باد مبارزات کارگران و خلقھای جھان عليهپيروز 

  ٢٠١۵ نوریج ١٠  -   چريکھای فدائی خلق ايران

 

  


