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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  جاويد: برگردان و افزوده از

  ٢٠١۵ جنوری ١٧
  

  )پی ار سی اف(  فرانسه ۀ قطب کمونيست دوباره احياء شدۀبياني
 به خاطر حمله بر چارلی ابدو

 

  تروريست ھا از تاريکی قرون وسطائی راساً بدر آمده افراد غير مسلح را قتل عام کردند

  .....خشم وسر در گمی وحيرانی دوازده کشته وھم چنان عده ای شديداً مجروح 

درد وانزجار خود را به عزيزان قربانيان وبه ھمه شھروندان با احساس از تمام اعتقادات وباور ھا که  ما

" توھين به مقدسات " سکوالريسم وآزادی بيان را نمايندگی می کنند وھم چنان آنانيکه نمی پذيرند در کشور ما 

ر ترس و وحشتی که توسط کليسا اعمال می چيزی که توسط قانون الئيسيته برای غلبه ب.دوباره جرم شمرده شود 

   . گرديد  لغو شد و نمی خواھند دوباره بر قرار گردد

به جا آوريم که " استفان شاربونيه " ھمۀ قربانيان سزاوار احترام ماست، اما اجازه دھيد ياد آوری خاصی ازشارب 

نسکی يبرای ژرژ ول. د حمايت کرده بود به خاطر ھفتادمين سالگرد ستالينگرا" پی ار سی اف "از جلسۀ ياد بود  

يکی از معدود ھنرمندانی که از چندين دھه بدينسو به ضد انتی کمونيزم وانتی سويتيزم مبارزه کرده است وشجاعانه 

برای پايداری " سی افپی ار "نارد ماريس که از اظھارات اخير از کيوبای سوسياليستی دفاع کرده است  ويا از بر

  ئی به شدت حمايت کرده بود  پول واحد اروپا

به شدت اين عمل وحشتناک  را و ھم چنان  انجام دھندگان وعامالن پشت پردۀ آن را  محکوم می " پی ار سی اف " 

  .کند  که به ھيچ وجه قابل بخشش بوده نمی تواند 
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 وتحليل می کنيم که در به عالوه انزجار از اين عمل ما با عقل ومنطق و با ديد روشن اين اعمال را ارائه وتجزيه

  ..پشت اين جنايت چه چيزی نھفته است 

رھبر حزب راستگرای جبھه " (ماری لوپن . " ھيچ شواھد روشنی تا کنون  در مورد حاميان اين حمله  وجود ندارد 

  .را محکوم کرد " اسالميست ھای بنيادگرا " حمله ) ملی فرانسه 

 موضوع تنھا يک فرضيه است و تحريک عمدی جبھۀ ملی  که اميد وار البته اين فرضيه قابل قبول است ، اما اين

  .است از حوادث جاری به منظور بيگانه ستيزی  و انجام کار برای  جذب وبسيج ھواداران جديد  سود ببرد 

  نفر توسط نازی ھا در اودسا ٤٠ نفر در ناروی توسط اندرس بريويک به قتل رسيد ويا ٧٧ما فراموش نمی کنيم که 

 !بنيادگرايان مذھبی اصالً به ھيچ  صورت انحصاری در ترور ندارند  . زنده زنده سوزانده شد 

چه کسی آنھا را مسلح می سازد ؟ چه کسی آنھا را تأمين مالی می کند ؟ چه :  در ارتباط  با بنيادگرايان اسالمی  

  کسی آنھا را تشويق می کند ؟

 عربستان سعودی ، قطر ، و برخی از کشور ھای عربی تحت حمايت  دولت اياالت متحدۀ امريکا و غالمان آن 

آنھا ھستند  که بنيادگرايان را استخدام می کنند ودر برابر کمونيست ھای عرب  در برابر جنبش ھای  .ناتو

  .دموکراتيک وبه ويژه در برابر جنبش کارگری اين کشور ھا  از آنھا استفاده می کنند

الدن وشکنجه گران خود را در برابر دولت مردمی و در برابر ارتش سرخ که دولت کابل اياالت متحدۀ امريکا بن 

برای کمک آنھا را خواسته بود با توجه به حق بين المللی وقرار داد مرتبط به آن شکنجه گران خود وبن الدن  را 

  .*حمايت مالی وتسليحاتی می کرد 

ه  در آن زمان در مصر  اخوان المسلمين را در برابر نيروھای در اين جا بايد از انور سادات ياد آوری کرد ، ک

وامروز کی داعش را حمايت مالی و تسليحاتی می کند ؟ غير از دوستان امپرياليست ھا قطر و . مترقی  قرار داد  

  .کويت کسی ديگری نيست چه اين ھا دشمن اصلی سوريه مستقل و آزادھستند 

يس دولت برحال ليبيا را به قتل رساند  وبی اعتناء کشور ھای نزديک سرحدات ما ھنوزھمه به ياد دارند ، که کی رئ

را به بنيادگرايان  متعصب تسليم کردند   و در واقعيت  آن ھا اين آقايان ھستند سرکوزی،  کامرون و اوباما ، که به 

ا  سفرکرده است  جواب که تمام کشور ھای باختری را خوب می شناسد ودر آن ھ" برآرد ھنری لوئی "اتھامات 

  .گفتند 

در واقع بنيادگرائی اسالمی يکی از مخلوقات بی ارادۀ امپرياليسم ھست ، مخلوقی که نظر به الگوی کالسيک خود  

  . به طور موقت در برابر خالق خود قرار گرفته است

وطالبان بعد از آن که ھزاران چنانچه سادات توسط اخوان المسلمين به قتل رسيد  ، حمالت  يازده سپتمبر در منھاتن 

  کمونيست ھای فعال ومعلمين الئيک را که می خواستند مردم کشور خود را با سواد بسازند به قتلومتعلم ومحصل 

  .رساندند  درتقابل با غرب قرار گرفتند 

 

    بايد پرسيده شود که چه کسی از جنايت سود می برد ؟ 

  ب  رشد می کند  ؟                                                                      کدام نيروھای سياسی با نژادپرستی ضد عر

اين نيروھای سياسی که واقعيت مبارزۀ طبقاتی را کتمان می کنند و می خواھند مبارزۀ طبقاتی را توسط مبارزۀ 

  فريبندۀ نژادی، قومی ومذھبی جاگزين بسازند چه کسانی ھستند ؟
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جبھه ملی " از ترس به ھمه سو می تازند که ھستند ، که عناصری از حقوق سنتی  کاشته شده با نفرت نيروھائی که

  .پشتيبانی می شوند " اريک زمور " را جمع آوری می کنند ، و توسط شبه روشنفکرانی  چون  " 

) بقه بندی می شونديا به ھرشکلی ديگری که ط( بيشتر از ھر زمان ديگر اين مارک مستمر يعنی جمعيت مسلمان .

  بدترين تعذيۀ ذخيره شدۀ شان است بدون آن که نيازی به توجيه داشته باشند 

اين خشم دوباره  ظاھراً به نفرت اجازه می دھد  تا کارگران مسلمان را در چنگال مرگ قرار داده وآن را توجيه 

 اروپا  به طور کامل تسليم اين افيون شود اين نفرت را درھم کنند ، اميدواريم قبل از آن که کشور وما و کل اتحاديۀ

   )وغيره ... نگاه کنيد  به اوکراين به کشور ھای حوزه بالتيک  ، به ھنگری  و.( شکنيم وبه آن پايان دھيم 

اين جنايت وحشتناک در بستر کدام افکار ايدئولوژيک به وقوع پيوست ؟چيزی که باعث فاشيستی ساختن جامعه می 

  گردد

و " ديُوُدونه " " سورال " " اريک زمور"کمپاين ايدئولوژيک رسانه ھا و ارتباطات جمعی که  به دور افرادی چون 

جمع شده اند ، به طور فزاينده ضديت با عرب ونژاد پرستی ضد کارگران مھاجر رو به گسترش "ميشل ولبک  "

نظر به اظھارات نخست وزيرو " روما " فن يک کودک است، و نتايج به بار آمده از آن  امتناع يک شھردار از د

  .ارزيابی وی که در کوتاه مدت  روما ھا قابليت پذيرش شھروندی را ندارند 

  .در يک محيط فاسد که  ياد آور تاريک ترين ساعت کشور ماست 

در  ليل ببرد ووکدام قدرت در جامعه تالش می کند تا از خطر يک انقالب اجتماعی جلوگيری کند،  آن را به تح

  مبارزه عليه اقشار ديگر اجتماعی و اليه ھای مختلف مردم و يا اديان مختلف آن را تبديل  وبه کار بيندارد ؟

  !در مبارزه ای که منافع طبقاتی اش را مطمئناً به بار بياورد  پاسخ تنھا سرمايه ھای بزرگ است 

  :مرگباری به وجود آمده است دولت اوالند در اين باره بی گناه نيست  که چنين محيط 

 اوالند با نگرش استعمار نو و تسليم و تحت ادارۀ ناتو و اتحاديۀ اروپا قرار دادن و مداخله در جنگ سوريه  از 

ساحل عاج ، مالی ، جمھوری ( » در کلونی ھای سابق«سرکوزی ھم پيشتر رفته است، مداخالت استعمار نو 

و بدين ترتيب دولت .  ايران   و حمايت آشکار از قاتل توده ھا  نيتانياھوموضع تندروانه عليه) افريقای مرکزی

  . بيشترين  تماس خود را با بدترين رژيم ھای فئودالی در خليج حفظ می کند

ما ھميشه گفته ايم ، مبارزه عليه تروريسم کور در فرانسه به طور ناگسستنی با مبارزه عليه امپرياليسم خودی که .

  . برای  وحشيانه ترين خشونت ھا ھر روز آماده می کنند، در ارتباط است زمين مطلوب را

را )" وزير داخله فرانسه( کازنوو" بين  اوالند و"  اتحاديه مقدس ) " پی ار سی اف ( از ھمين سبب است که 

ً از اين شرايط به نفع خ ود بھره قاطعانه  رد کرد ، در مشکالت بزرگ در زمينه ھای اجتماعی  آن ھا مطمئنا

  برداری خواھند کرد تا حمالت خود بر دستاورد ھای اجتماعی را گسترش دھند

خالف آن ھا خواستار يک جبھۀ گستردۀ انتی فاشيستی  وطن پرستان است ، تا پيشرفت اجتماعی و ) پی ار سی اف (

 واتحاديۀ جمھوری سکوالر وآزادی ھای دموکراتيک ، صلح وحاکميت ملی  را درمقابل سرمايه ھای بزرگ

اروپائی اتالنتيک ھدايت کند ، کاپيتاليسم برای دريافت حد اکثر سود در تالش است ھرج ومرج را در سراسر جھان 

  گسترش دھد 

قاتالن،  آدمکشان،  متعصبان، جعلکاران وسرمايه داران در يک سمت قرار دارند و کمونيست ھا در مقابلشان  

شورای ملی (  وحدت عمل مانند  شورای  مقاومت ملی در برابر المان قرار دارند که به خاطر ھمکاری وتقويت

  را ايجاد کنند  ) مقاومت 
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ما به مردم خود ندا می دھيم يک جھش بزرگ به سوی يک جامعۀ مترقی وجمھوری انجام دھند  تا راه آفاتی را سد 

اما فاشيسم به طور .  گردانيده اندآن ھا خود را با رنگ ھای مختلف ملبس. کنند  که بر زمين مسلط گرديده اند 

  .  ھميشگی منافع يک طبقه را نمايندگی می کند يعنی خدمت به  منافع سرمايه داری

بھترين تسويه حساب در برابر قاتالن  عزم ما،  آمادگی ما برای  مبارزه، اعتمادبه نفس  ما و چشم انداز ما برای 

  .فقر  امپرياليسم وجنگ برای برپائی سوسياليسميک جامعۀ فارغ از استثمار برای ريشه کن کردن 

" برخورد تمدن ھا" ما نمی خواھيم در . در اين جا ما بدون استثناء  قاتالن و عامالن اصلی شان را محکوم می کنيم 

  .که تمام صليبيون که با رنگ ھای مختلف خود را پوشانيده اند و رؤيای آن را در سر می پرورانند،  شامل گرديم 

ورو مبارزۀ طبقاتی را به پيش می بريم  تزلزل بدون ما ورد رياضت ي اعی را در م ل اجتم و در ھمه جا جواب متقاب

رای ) بدون رفراندوم در قانون اساسی اروپا (٢٠٠۵ می ٢٩ارائه کرده ايم در دھمين سالگرد در  تقاضای  خود را ب

   .ليسم امپرياليسم وفاشيسم رھائی يابيمجمھوريت و اجتماع آزاد  برای ھمه خواستار شديم تا از کاپيتا

  ٢٠١۵ جنوری ٨تاريخ انتشار 

  

  :افزودۀ مترجم

ھرچند الزم به توضيح نيست تا نوشت که اوالً بسيار کم نوشته ای در جھان وجود دارد که بتوان با تمام آن موافقت 

رف مترجم نبايد تلقی گردد، با آنھم نمود و در ثانی انتخاب يک مطلب برای ترجمه، به معنای تأئيد تمام نوشته از ط

  .ور می باشدآبه ارتباط مطلب حاضر تذکر يک نکته الزام 

مدعی از دعوا گذشته اما شاھد از از شاھدی « : ان شيرين دری ما ضرب المثلی وجود دارد مبنی بر اين کهبدر ز

شان دھيم، به جرأت می توانيم ، اگر خواسته باشيم يکی از موارد انطباق اين ضرب المثل را ن»خود نمی گذرد

 اموضعگيری صادر کنندگان اعالميۀ باال را آنجائی که می خواھند ازافغانستان ياد نمايند، مشخص بسازيم؛ چه ب

گذشت اينھمه سال و با توبه نامه ھائی که بانيان مصيبت در افغانستان يعنی اشغالگران شوروی و نوکران بی مقدار 

ست اول د داده و ضمن محکوم نمودن کليت کودتای ثور و تجاوز شوروی، اينک رھبران جود خلق و پرچموآنھا در 

آن حزب، در پيشاپيش نيروھای اشغالگر امريکائی و در کنار اخوان گام می گذارند، باز ھم آن قاتالن بی رحم 

النه مايه نگرفته افغانستان را، کمونيست ناميدن، اگر از بی اطالعی و بر خورد غير مسؤواصيل کمونيست ھای 

  .باشد، چيزی کمتر از بی حيائی تاريخی نيست

 جاويد

              


