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 که بود، که بود، من نبودم
 نفر انسان بيگناه کشته و در ١٢٨ در جريان شش عمليات تروريستی ھمزمان در پاريس ٢٠١۵مبر سال  نو١٣روز 

 دوربين ھای متعدد نظارتی و با وجود نھادھای امنيتی و حراستی حادثه ای که در جلو چشم.  نفر مجروح شد٢٠٠حدود 

 .وقوع پيوسته مريکا از ھمه و ھر کس با جاسوسی  ويژه، در شرايطه مقتدر فرانسه، ب

لمان و ا فوتبال بين تيم ۀ، رئيس جمھور فرانسه که ھنگام وقوع حادثه در وزرشگاه به تماشای مسابق"فرانسوا اوالند"

 اضطراری وزرای امنيتی و انتظامی را فراخواند و در ۀبود، بالفاصله پس از خروج از ورزشگاه، جلسفرانسه مشغول 

ول اين فاجعه خواند و به تروريسم اعالن جنگ ؤرا مس» داعش«پايان آن و پيش از انجام ھر گونه تحقيقات مقتضی، 

  .داد

 نيويورک و ھمچنين، - واشينگتن٢٠٠١مبر پتس ١١ تروريستی ۀشباھت حيرت آور رويداد تروريستی پاريس با واقع

جرج والکر "مريکا، ا مشابه رئيس جمھور فرانسه، فرانسوا اوالند با بيانات رئيس جمھور وقت  کامالً اظھارات مضموناً 

 عامل تعيين کننده در راستای تشخيص و تعيين علل و ۀمثابه  کليدی و بسيار مھم است که می تواند بۀ ھمان نکت"بوش

  .ه ھای طراحی و اجرای چنين حوادث خونين قرار گيردانگيز

مريکا پيش از انجام ھر گونه تحقيق و بررسی، گروه اوری تھنوز بشريت فراموش نکرده است که رئيس امپرا 

 آن، در ۀمبر اعالم نمود و به بھان سپت١١ول حوادث ؤ را مس-  گروه دست ساخت سازمان سيا-»القاعده«تروريستی 

  .عد جنگھای استعماری قرن بيست و يکم را با اشغال افغانستان کليد زدحدود سه ماه ب

، ھشدارباش بسيار جدی است »تروريسم القاعده«مريکا با ا» جنگ«تشابه اين دو حادثه تروريستی و عواقب فاجعه بار 

  .به تحليلگران و کارشناسان حوادث جھانی

والن حوادث تروريستی پاريس تعجيل الزم ؤول يا مسؤسنظر می رسد اظھار نظرھا در خصوص مه بر ھمين اساس، ب

بالھت خود اھداف   با  ساير مقامات رژيمھای امپرياليستی غرب نيز بود که يقيناً ۀبايد منتظر اظھارات ابلھان. نيست

ات وری در پشت اين حادثه را بروشنی برمال خواھند نمود و نشان خواھند داد که آيا انجام چنين عمليت امپراۀنھفت

   ممکن است يا نه؟تروريستيی، بدون برنامه ريزی قبلی و بدون آگاھی و اطالع دولتھا و سازمانھای امنيتی غرب اصوالً 

 با بحران ھای  از يکسو) مريکاااروپا و ( غرب ۀ فاشيسم زدۀموضوع قابل توجه و الزم به دقت اين است که جامع

 و از سوی ديگر، بحران ناشی از مھاجرتھای ندت بگريبان ا اقتصادی، سياسی، اجتماعی در داخل دس-عميق مالی
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 سوريه در مقابل ائتالف ائتالف ايران، روسيه، ۀ حيثيتی سنگين غرب در جبھ- ماھھای اخير، شکست نظامیۀسازمانيافت

   .سوريه، عراق نيز مزيد برعلت وقوع اين حادثه شد

  :نظر می رسده با اين اوصاف، يادآوری موارد زير الزم ب

 غربی و رسانه ی نيروی زمينی ارتش تروريستی ناتو است، که دولتھاۀ گروھھای تروريستی بخش زبدۀــ داعش و ھم١

 نبايد فراموش ضمناً . عنوان گروه ديگری وانمود می کننده ھای آنھا با نشان دادن چند آدم ريشو، عوامفريبانه آن را ب

  .زدوران تشکيل يافته و ھيچ يک از آنھا ارتش ملی نيستکرد که ارتش کشورھای امپرياليستی در مجموع از م

 خرابکاری، -  جاسوسی- متعدد نظارتی، سازمانھای امنيتییدوربينھا(ــ با وجود کنترلھای شديد در جوامع غربی ٢

 طراحی و اجرای ھر گونه عمليات تروريستی ، مطمئناً )ليس، ژاندارمری، ارتشونيروھای نظامی و انتظامی اعم از پ

  .ون اطالع و ھمکاری دولتھا و نھادھای امنيتی و انتظامی آنھا ممکن نيستبد

 نيويورک، لندن، مادريد، يکسری - رويدادھای تروريستی واشينگتنۀــ ھمانطور که خيلی زود معلوم شد، ھم٣

. مريکااوری تامپراويژه، ه  رژيمھای امپرياليستی غرب، بستراتيژيکی بودند در خدمت اھداف ئطرحھای زنجيره 

  . از اين قاعده مستثنی نيست تروريستی اخير در پاريس ھم طبيعتاً ۀحادث

  : ــ در اينگونه موارد نقش داعش و يا ھر گروه تروريستی ديگر به سه دليل بزرگنمائی می شود۴

   با ھدف فريب اذھان عمومی و انحراف آن از بحرانھا و مشکالت داخلی؛-اول

   غربی که در ھر قدم مرتکب جنايتھای متعدد عليه بشريت شده و می شوند؛ی رژيمھاۀ برای مظلوم نمائی و تبرئ-دوم

   حمله به کشورھای ديگر، قبل از ھمه، به سوريه؛ ۀمنظور مھندسی افکار عمومی برای آماده کردن زمينه  ب-سوم

 امپرياليستی و ارتش ناتو عنوان عامل مستقل و جدا از رژيمھایه ی نقش داعش و يا ھر گروه تروريستی بئــ بزرگنما۵

در عمليات تروريستی، از جمله، در ارتباط با حوادث تروريستی پاريس در تحليل و بررسی اين قبيل وقايع خونين يک 

  .اشتباه محض است و با اھداف رژيمھای امپرياليستی انطباق کامل دارد

 تبليغاتی عمدی و آگاھانه پيرامون حوادث -یــ روند حوادث نشان می دھد که غرب با برپائی جنجال و ھياھوی روان۶

. اخير پاريس، قصد دارد جنايات ارتکابی خود در کشورھای مختلف جھان، از جمله در سوريه را در سايه قرار دھد

علت اصلی و اساسی حوادث . راه انداخته اند» که بود، که بود، من نبودم«مقامات غربی بيھوده و بی جھت ھياھوی 

  .جو کرد و  رژيمھای امپرياليستی غرب جستۀبايد در ماھيت و سرشت جنگ افروزانه و سلطه جويانتروريستی را 

،  بيگناه و بيدفاع افغانۀ نفر کشتدر نھايت، الزم به ذکر است که خون چندين ده نفر پاريسی بيگناه از خون ميليونھا

نبايد دچار بنا بر اين، . رب رنگين تر نيستدست جنگ ساالران غه عراقی، ليبيائی، سوری و ديگر ملتھا و خلقھا ب

  .ی تصوير غير واقعی از اين رويداد ارائه نمودئسموم ناتوی رسانه احساسات شد و در فضای آلوده از 

١٣٩۴ عقرب -  آبان٢۴  
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