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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

  
   صبا راھی

  ٢٠١۵ نومبر ١۶
  

  مردم عادی توسط اجنهۀپاريس و کشتار ددمنشان
 

ھمان " تجسس"دندان مسلح به تکنولوژی ه جنايت ھولناک ديگری در پاريس زير گوش نيروھای نظامی فرانسوی تا ب

   چرا و چگونه؟. زنند اتفاق افتاد ی که گنجشگ را در ھوا مئیھا

شدم برای رفتن به پاريس و شرکت در تظاھرات اعتراضی به سفر روحانی يکی ازجالدھای بھترين  داشتم آماده می

راديو . اين نکته را يادآور شوم که من به اتنخاب خودم تلويزيون ندارم. فرزندان ايران و يکی از مزدوران امپرياليسم

قبل از خواب برای . کنم اخبار را از طريق مراکزی که در اينترنت قابل دسترس ھست کسب میکنم و  گوش نمی

با خودم گفتم برای .  پرواز به پاريسخواب از سر پريد و ايضاً . آخرين بار به انترنت سر زدم که خبر ھولناک را شنيدم

 حرکت اعتراضی شرکت کند که رفت که با ھم در يک يکبار در طول اين مدت بخشی از اپوزيسيون داشت می

 ھای حمله نديده را ئی اروپاۀوجود آورده بودند که دل و روده شرايط جنگی ب. ھم زدنده را ب تروريست ھای بيشعور آن

 و سوريه و مصر و تونس فکر نکردند که چگونه ھر ا که ھرگز به مردم عراق و افغانستان و ليبيئیرزاند ھمان ھا ميل

شوند بی آنکه کک آنھا  ی ارتش امپرياليستھا و نيز سربازان مزدور شان دسته دسته کشته میروز زير بمباران ھا

  !گزيده شود

مرگ ھای  در افغانستان بمباران ھای اورانيومی امپرياليستھا برای صدھا سال مردم افغانستان را با انواع سرطان ھا و 

قدر جو شرف انسانی ه آخر اگر ب. چرا بشود. شود ده نمیان ککشان از بابت گزيئي عمر کرده است و اروپاۀرس بيمزود

  !داشتند جلوی دولت ھای قلدرشان می ايستادند که در امور کشورھای ديگر دخالت نظامی نکنند به ھمين سادگی

گويم شما چطور به  می. خواھيم به آنھا کمک کنيم که به دموکراسی برسند گويد ما می  يکی از ھمسايه ھای  من می

خواھيم خودمان مثل  گويم خب ما ھا ھم می گويد ما جنگ ھای شھری بين خودمان داشتيم می راسی رسيديد میدموک

. کنيد دازيد و دخالت نظامی می انشما ھمديگر را بکشيم تا باالخره به دموکراسی برسيم شما چرا خودتان را وسط می

 روزی از نو حشيش و ماری جوانا و کانال ھای گيرد و روز بعد دوباره روز از نو و برای يک روز خفه خون می

 ۀاين يک نمون. خير سرش تحصيل کرده ھم ھست و تاريخ را ھم ورق زده. کنند تلويزيونی مغز پوکش را پوک تر می

  .بارز است

 و کردند که دولت فرانسه اعالم کرده مرزھای فرانسه بسته شده گفتم که رسانه ھای اينترنتی مدام تکرار می داشتم می

ليس از افراد واين بسيار نکته کليدی و مھم است، پدقت کنيد ن کنسرت ھستند خواسته وليس از افرادی که در داخل سالوپ
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نفرستند چون ممکن است اخبار ) سوشيال مديا( ن خواسته که از طريق موبايل ھايشان خبری را به بيرونوداخل سال

   . اعالم کردند که حدود بيست نفر کشته شدند،ر لحظه از خبچندتا ! دست مردم برسده ب" اشتباه"

ن جھان پيام اين مشنگ نوکر امپرياليسم طبق معمول نمايش سردستگی قلدرا.  نيز پيام فرستاد"اوباما" از طرفی فوراً 

دھند و بعد ھم با  تروريست پرورش می! کرد دعوت می" يک پارچگی عليه تروريسم"بود که نوچه ھايش را به 

شوند حرف از   که پس از ده بيست خط ال اس دی و ساير مخدرھا پشت دوربين ھا ظاھر میئیفه ھاسالوس و قيا

  !زنند تروريست می

کرد؟ آنھم   که الزم است بر روی آن متمرکز شد اين است که رئيس جمھور فرانسه در باشگاه ورزشی چه می دومۀنکت

ئی مانند ديدار با ری در دو سه روز آينده داشت کارھاکه کارھای به زعم سمتش مھم ت يک بازی دوستانه؟ در حالی

و چطور است که درست قبل از !  قلدران جھان در آنتاليای ترکيهجلسۀی قاتل و آماده شدن برای شرکت در يروحان

   کند؟ انفجار بمب در استاديوم او استاديوم را ترک می

دھند؟ دو شب پيش مردی در  فاع را مورد حمله قرار میاما اين تروريست ھا چه کسانی ھستند که فقط مردم عادی بی د

دليل آنھم اين بود که حرف از مرتبط . گفت که يک معلم فرانسوی از کارش اخراج شد  میآر تتلويزيون اينترنتی 

ھمان آزادی بيانی است که خب آيا اين . سياست ھای خارجی امپرياليسم فرانسه با تروريست ھا زده بود) ھمکاری(بودن

کنند اما از حقوق اين  ھا دفاع می" قلم کاريکاتوريست"دھند و از  عده ای پروامپرياليست گلويشان را برای آن جر می

   !معلم و امثال آن روی گردانند

 توسط شود  که گفته میئیرسد بايد از دو نکته ديگر مھم تر باشد، چرا اين تروريست ھا  که به نظر می سومۀنکت

ليس ُکشت چرا عکس اينھا را در وليس کشته شدند در خبرھا آمده بود که ده نفر از تروريست ھا را پونيروھای پ

لم از اين ھمه لحظات رعب شود چرا يک ف کنند چرا ھيچ اطالعاتی از آنھا در رسانه ھا منتشر نمی روزنامه منتشر نمی

حساب تروريست ھا رسيده است؟ و در عوض تا به ليس و چگونه پکنند تا به مردم نشان دھند که و وحشت درست نمی

دانم اما من ھمسايه  شما را نمی. کنند توانند بر ترس و وحشت مردم با کوبيدن بر طبل تروريسم اضافه می آنجا که می

ر کسی که ی لعنتی را در محله زير ذره بين قرار داده اند و ھکله پوک دارم که ما خارجی ھاھای بشدت نژاد پرست 

ل زيادی و مواد مخدر ح که الکئیخالصه زدن مغزھا! دھند بيشتر به آنھا بی محلی کند را بيشتر مورد لطف قرار می

حساب آنھا را رسيده برای رسانه ھای امپرياليستی تروريست پرورپيشه و تروريست پرور کار دشواری نيست  قبالً 

  ھست؟

 ۀ سال جنايت رژيم سرمايه داری اسالمی دست پرورد٣٧بت به در حرکت اعتراضی که قرار بود در پاريس نس

کمونيسم کارگری منصور حکمت اعالم شرکت نکردند چرا ھم "امپرياليستھا بر پا شود جريانات سياسی موسوم به 

ر دو جھت با سياست ھای امپرياليستھا ھستند باور نداريد به تيتمپرياليستھا ھستند قدم به قدم ھمبکنند آنھا خادمين ا

مبارزه با گويد   و ديگری میجھان را بايد ھر چه زودتر از تروريسيم اسالمی پاک کرد امروز آنھا دقت کنيد ۀاعالعي

 اطو کشيده "اوبامای" امريکا که دلقک امپرياليسم ئیھمان حرف ھا. اين توحش افسار گسيخته کار بشريت متمدن است

 صدور دموکراسی به ۀ اينھا را گفته بود وقتی که به بھانۀيز عين جمل قاتل ن"جرج بوش"کند  وقتی که مدام تکرار می

امپرياليستھا !  وحشيانه حمايت کردۀاز آن حمل" بشريت متمدن" افغانستان حمله کرد و منصور حکمت با ھمين بھانه 

 آنھا پيام می. ندارند ، غمی با داشتن چنين خادمينی که ماھيت ضدکارگری خود را زير اسم کمونيسم مخفی کرده انداً ظاھ

  .دھند تا ھر چه بيشتر به کمونيسم ضربه بزنند دھند اينھا به فارسی ترجمه و به اسم کمونيسم بيرون می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 دلقلک سرمايه داری جھانی "اوباما"!  سرنشينانش منفجر شدهھواپيمای روسی را که يادتان ھست دو ھفته پيش با ھم

خاطر تالفی ه بعد گفتند که داعش ھواپيما را ب.   آن ھواپيما گذاشته باشدگفته بود من احساس کردم که کسی بمبی در

بعد فھميدند که داعش بيسواد تر از اين است که بتواند از تکنولوژی پيشرفته . حمالت روسيه در ھوا نشانه گرفته بود

 زنی که صدايش از فرط  يکائیامرپس از چند روز يکی از سناتورھای . استفاده کند گفتند بايد بمبی در کار بوده باشد

کرد که بايد بين داعش و انفجار ھواپيمای روسی رابطه  استفاده از مواد مخدر چندين رگه و بی جان شده نشخوار می

 قلدرھا اعالم کنند ۀخالصه آنقدر مردم عادی معتاد به تلويزيون را با گمانه زنی ھايشان سرگرم کردند تا ھم. ای باشد

 خودشان ۀ کار داعش دست پرورد،و کار را ھم! را بتوانند ثابت کنند که آن ما کارگذاشته بود بی آنکه بمبی در ھواپي

  . اعالم کردند

برای خالی کردن توی دل مردم عادی چه حاصلی برای امپرياليستھا دارد؟ آيا اين ھمان از درون " جنگی"ايجاد شرايط 

  پوکيدن سرمايه داری نيست؟  

 به ريه ھايتان بفرستيد و ئین فاصله بگيريد خاموشش کنيد سرتان را از پنجره بيرون ببريد ھواچند لحظه از تلويزيو

  .از ھر قشری که باشيد پاسخ ھا را خودتان بيابيد نگذاريد مغز شما را ھدايت کنند. کار بگيريده سلول ھای مغزتان را ب

 .ش.  ھ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان٢۴يکشنبه 

  دهمبر دوھزار و پانزپانزدھم نو

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


