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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ جنوری ١٩

  

  !اند؟ "تروريستی"ۀ چه کسانی مدعی مبارز
 و ُکشتار ميادين جنگُ، ُکشت جھان را بهۀ مردان حاکم، چند گوش دولت. آور است داران تھوع سرمايهۀ چھر

دار، بر حيات بناحق  سرمايهۀ گيرند تا طبق ، جان ھزاران تن را میاند و روزانه ل نمودهترين اقشار جامعه تبدي محروم

پردازند و از  جات مسلح و ارتجاعی می سو به توليد و باز توليِد عناصر و دسته آنان از يک. خويش تداوم بخشد

 دو مرد مسلح به ۀحمل. دھند با نوکران خود را سر می" مبارزه"د و ندای شون ھا سرازير می ديگر، به خيابان سوی

، که منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از کارمندان آن گرديده "چارلی ابدو" طنزپرداز ۀدفتر خبرنگاران و مجل

ه است؛ مردان حاکم افزود ھا از جانب دولت"تروريست"بخشی مبارزه با  است، بار ديگر بر شدت و بر سامان

فزايد و  است تا بر تدابير نظامی خود بي سرمايه و از جمله دولت فرانسه را واداشته ھای مدافع ای که دولت"ارزهمب"

  !!، وارد نقاط مختلف فرانسه نمايد"جامعه"منظور برقراری نظم و امنيت  ھزاران نيروی مسلح را به

ً ھدِف طنزپۀ وقوع پيوسته در دفتر مجل نخست، جنايت بهۀ در وحل رداز فرانسه، محکوم و قابل دفاع نيست و طبعا

چنين در خالِف  بند دروِن جامعه، و ھم ھای نيم آزادی بيان و دمکراسیۀ تر نمودن حلق نوع حمالت، تنگ اين

ھمين دليل الزم و  اند و به داران مولد اين نوع تحرکات سرمايه. کشان است ھای بنيادی کارگران و زحمت خواسته

دھی  سازمانۀ را در بستری فراتر از نقشه و اھداف دو عنصر مسلح و مرتجع، و در چھارچوب ت تا آنس ضروری

منظور  ھاست که سرمايه به دھه. ھای کالن امپرياليستی مورد بازنگری و بررسی قرار داد ھای رقيب و نقشه جناح

ی متفاوت در سرتاسر نقاط دنياست و ھا ھا و برنامه گيرش، در پی و اجرای سياست گوئی به بحران گريبان پاسخ

چون حمله  ی ھم مابين اعمال شنيع و ضد انسانيتوان  را نمی سوئی ترين غير ھم انديشان، کم هفريبان و ساد خالف عوام

به مردم ... ، نتانياھو و والندچون ا مداران و جانيان جھانی ھم ، با ديگر جنايات قدرت"چارلی ابدو" دفتر ۀبه مجل

چارلی "دست تحرکات و ُکشتار خبرنگاران  که، اين پُر واضح است. خاورميانه و ديگر نقاط دنيا يافتۀ طقمحروم من

ھاست مردم محروم  شوند که دھه ، با ھر رنگ و پرچمی، از ھمان سياست و از آبشخور واحدی تغذيه می"ابدو

ھم در دنيای به اصطالح مھد تمدن و  و آنتوان در تصديق اين حکم  صدھا نمونه را می. خاورميانه شاھد آنندۀ منطق

ھای سرمايه،   دم و دستگاهۀ ، ساخته و پرداخت"چارلی ابدو" از نوع دفتر یآزادی، رديف نمود و نشان داد که اقدامات

کشان  مردان بزرگ جھانی بر جان و مال کارگران و زحمت  ھای نا اجرای، دولت چنين پيش درآمد نقشه و ھم
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 سرمايه ھای رنگارنگ متفاوت ی را در خالِف باندھا و جناحسخن، خطاست تا چنين اعمال شنيع به ديگر. دنياست

ً و صرفاً، در زرورق و در قالبۀ ست، تا واقع ناصحيحچنين  برآورد نمود، و ھم چون   ھمئیھا پاريس را صرفا

يا ناآگاھانه، در انطباق با ی، آگاھانه و ئھا بندی طرح چنين قالب. پيچيد" تروريستی"و " بنيادگرائی اسالمی"

  . دارد داشته و  نه نه ديده و محروم رنجۀ ھا تود ست و ربطی به آرمان ميليون مداران بزرگ جھانی ھای قدرت سياست

منظور  مسلح و ارتجاعی را بهۀ در حقيقت سرمايه در اين چند دھه، عريان و آشکاراً، ھزاران عنصر و دست

داری، پا بر  سرمايهۀ اش علم نمود و مسلحانه به جان مردم انداخت تا حيات طبق  نهجويا ھای منفعت رفت سياست پيش

شان  ۀ ھا انسان را از خانه و کاشان  متفاوت را ناامن و ميليون اندازد و جوامع راه می جنگ بهھاست که  ماند؛ دھه جا به

ايجاد .  خود را بر قرار نمايد خواه به نظم دلراند، تا " وريستتر"با " مبارزه"برقراری دمکراسی و ۀ ھم به بھان و آن

 و جات مسلح متفاوت چنين باز توليد دسته  سودده، و ھم ھای جوامع تختر، و تخريب زير سا رعِب و وحشِت گسترده

مداران بزرگ جھانی در چند  قدرتۀ روزھا به سياسِت روتين و روزمر گان خود، اينبا وابست" مبارزه"متعاقباً، 

ی در ماھيِت ترين ناروشني اند و کم ه فراواناسناد و مدارِک مکتوب در اين زمين.  تبديل گرديده است جھانۀگوش

روزھا نياز به تعمق و توضيح  چه را که اين شان نيست و در مقابل آن ھای داران و ديگر دار و دسته تحرکات سرمايه

ً به اصطالح نيروھاسو شدن صدا و ھم فراترست، نگاه به ھم چنين به صف شدن بيش از   مردمی و ھم ی مدافع بعضا

چون  يک ميليون انسان، در پشت سِر، بيش از پنجاه تن از سران و مقامات کشورھای متفاوت جھان، و جانيانی ھم

  .باشد در فرانسه می.. اوالند، مرکل، نتانياھو، پادشاه اردن و 

ھا سرازير شدند و ادعای مبارزه با تروريسم و خشونت، و  براستی که دنيای عجيبی شده است و کسانی به خيابان

بندھا و مثله از جنايت و انباشته از بگير و بشان مملو ۀ اند که پروند چنين مخالِف ُکشت و ُکشتار مردم و محرومان ھم

ھای سرتاسر دنياست؛ کسانی  چنين در کوچه و پس کوچه ھا، و ھم ھا، در دروِن زندان نمودن بدن کمونيست

نگاران و  ن، روزنامهاچنين آزادی بيان مخالف  برقراری امنيت و آسايش مردمی و ھمۀروزھا شعار و نغم اين

کشان،  اصلی و سردمدار تعرض به جان و مال کارگران و زحمتۀ ند اند، که خود سازما طنزپردازان را سر داده

" اتحاد"که جانياِن به صف شده در  واقعيت اين است. باشند ھا می خواھان و کمونيستو قطع زبان آزاديھا   قلمشکستن

اند "چارلی ابدو"پرداز، مسبب و بانی حمله به دفتر  شان در سرتاسر جھان، نقشه  ھایھمراه ديگر ھمپالگی پاريس به

اتی و حقيقی ُکشت و ُکشتار آزاديخواھان ن طبقالفرا به حساب مخا" ئیھا مخالفت"انديشی و خطاست، تا چنين  و خام

" اتحاد"چون اوالند و ديگر سران به صف شده در  واقعی جانيانی ھمۀ ھير چھرطحمل چنين نظری، ت. بگذاريم

  .پاريس است

دمند ھا و اھداِف ميلياردھا انسان در مردان حاکم را در کنار خواسته ھای دولت  اشتباه فاحش است تا اھداف و خواسته

ين تجمعات ھمين سبب، چن ست و به  چنين تفکری اغتشاش طبقاتیۀترين ترديدی، اشاع قرار دھيم و بدون کم

را در  ای، آن ھر دليل و بھانه به حساب تمايالت سياسی مردمی واريز نمود و بهبايد نو بايست  نمیای را  يافته سازمان

، افغانستان، عراق، سوريه، سومالی، اگانی مردم ليبي دار زند امهد تخريب و ادچرا که ابعا. زرورق آزادی بيان پيچيد

چنان زياد و دردناک است که با ھيچ قلم و زبانی  داران، آن ھای جھان، توسط سرمايه افريقا و اروپا و ديگر گوشه

  .ھا را به تصوير در آورد و بر زبان راند توان آن نمی

اينده، کمر ميلياردھا انساِن دردمند را ُخرد نموده است؛ فقر و زه فدری و فقر رو به حاکمان، دربۀ  در زير سلط

مردان بزرگ  ھمراه ديگر دولت ھم به پاريس و آن" اتحاد"دری که بانی آن سران کشورھای شرکت کننده در ه درب

 جھان ۀگوشھای امپرياليسنی در پنج  و در تداوم نقشه" برقراری نظم نوين جھانی"اند که ، تحت لوای  المللی بين
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 ۀ دولتی، چيزی جز تطھير چھرۀيافت با اين اوصاف شرکت در تظاھرات سازمان. شوند مرتکب جنايات شنيع می

اصلی مخالفت و مبارزه، و ۀ کثيف جانيان بشريت و مسببين اوضاع کنونی، چيزی جز به انحراف کشاندن حلق

نگاران و طنزپردازان  چون حمله به دفتر روزنامه مباری ھ  خون داشتن فجايع  نگه چنين چيزی جز، در پِس پرده ھم

  .نيست" چارلی ابدو"

تر نمودن  شان، تنگ اند و ھدف در يک کالم مسبب و بانی چنين قساوتی، سران شرکت کننده در تظاھرات پاريس

 ھدف خدمت به ست؛  مذھبی- ی ئ  فرقهۀھم به بھان جان ھم انداختن مردم  و آن  آن بهۀدنبال بند و به ھای نيم آزادی

ست؛ ھدف ناامنی ھر چه  داری سرمايهۀ التزايد طبق ھای رقيب و رفع بحران دائم ھای خودی و پس زدن جناح جناح

است؛ ھدف افزايش " تروريسم" مبارزه با ۀ ھم به بھان تر و جلوگيری از اعتراضات راديکال و مردمی و آن بيش

در حقيقت . تر امنيت سرمايه در درون جامعه است ر چه بيشھای ھ ھای نظامی و چفت و بست بيش از اين بودجه

گی مردمی در اوضاع و احوال  ن يگا  آزادی بيان و عليه  بشريت، عليهه پاريس، اتحاد سرمايه عليۀيکشنب" اتحاد"

ً دنيای انسانی، با چنين ترفندھا و اتحادھا کنونی  و نه تنھا اردونداشته ند - سوئی و قرابتی  ترين ھم م، کئیست و طبعا

ِن سرمايه، در ھای پنھا در تخالف با آن قرار دارد، بلکه با تمام وجود، خواھان افشاء و خواھان رو شدن سياست

  .ست"چارلی ابدو"چون  ی ھمبروز حوادِث فجيع

نگاران و  ی، مابين ُکشتار روزنامهتی، سياسی و عملکشان، عمالً تفاوِت طبقا ن کارگران و زحمتااز منظر مدافع

ھا،  چون پاريس نيست؛ به اين دليل روشن که ھر دوی آن  ھمئیھا"اتحاد"گان  دھند چنين سازمان نزپردازان و ھمط

مردان بزرگ  اند؛ ھدف و مقصود دولت داری  سرمايهۀ طبق  منافع تر مردمی و مدافع ارت ھر چه بيشی اس مدافع

ھا  تر ناامنی بيشگی ھر چه ردتچنين گس و ھمه ئی قبيل -ھای قومی  اندازی بيش از اين جنگ جھانی، دامن زدن و راه

 با تروريسم و امثالھم به مقابلهۀ دھی و ھجومی تازه و به بھان  متفاوت است؛ قصدشان سازمان در درون جوامع

و " بنياد گرائی اسالمی"ھم تحت لوای مبارزه با  بنابراين دميدن از شيپور سرمايه و آن. باشد  سودده، می جوامع

  .ست کنونیۀ ھای امپرياليستی در ُدور گر عدم درِک حقيقی از سياست  آن، نمايان ، ناصحيح و به تبع"روريسمت"
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