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  فدائی خلق ايرانريکھای چ
  ٢٠١۵ نومبر ١٧

  

  کشتار مردم بی گناه پاريس
 !توسط تروريست ھا را محکوم می کنيم

 يک سری حمالت تروريستی  در پاريس، پايتخت فرانسه ٢٠١۵مبر  نو١٣جمعه شب 

رخ داد که در واکنش به آن ، دولت فرانسه ضمن اعالم سه روز عزای عمومی در 

برقرار نمود؛ و رئيس جمھور اين کشور از بستن   کشور وضعيت فوق العاده سراسر

مات بر اساس گزارشات منتشر شده، در جريان اين اقدا. فرانسه سخن گفت مرزھای

شده اند که تعداد زيادی از مجروحان در حالت نفر مجروح  ٣۵٠  نفر کشته و بيش از١٢٩  تروريستی تاکنون ۀوحشيان

جريان بنيادگرای اسالمی موسوم  به دنبال اين جنايت دھشتناک،  .می کنند سر برده و با مرگ دست و پنجه نرمه وخيم ب

يس جمھور فرانسه از اين ئيت اين حمالت را برعھده گرفت و رولؤمس می خواند" دولت اسالمی "به داعش که خود را

  .ياد کرد" اعالم جنگ حکومت اسالمی به فرانسه "اقدام به عنوان

از .   گرفتند تروريست ھا قرارۀ نقطه از پاريس مورد حمل۶شده ،  طراحی دقته در جريان اين عمليات ھماھنگ و ب

در زمانی که   شمالی پاريس رخ داد ، آن ھمۀدر حوم" استاديوم فرانسه"جمله سه انفجار در اطراف ورزشگاه فوتبال 

شد که تروريست ھا با استفاده از کمربند  لمان و فرانسه در حال يک بازی دوستانه بودند و اعالماتيم ھای فوتبال 

زی در اطراف چند تيراندا  ھدف ھای سازماندھندگان اين کشتار،زيکی ديگر ا  .انفجاری دست به حمله انتحاری زدند

بود که يک کنسرت موسيقی " باتاکالن"ن تئاتر و سالرستوران در شمال شرق پاريس و مورد ديگر، گروگانگيری در

 نفر را در داخل اين ١۵٠افتاد چرا که تروريست ھا که حدود  بيشترين تلفات در اين کنسرت اتفاق.   بوددر آن بر پا شده

 .ن مزبور تعداد زيادی از گروگان ھا را بيرحمانه کشتندوليس به سالو پۀاز حملبودند بعد  تئاتر به گروگان گرفته

در پيشبرد برنامه ھای  ھا ی که تروريستقساوت و ددمنشي گستردگی و ھماھنگی حمالت تروريستی اخير در پاريس و

مبر نو ١٣ تروريستی ۀلباور نکردنی قربانيان اين جنايت از جمله عواملی بودند که به حم خود نشان دادند و تعداد

. در نيويورک قابل مقايسه کرده است مبر به برج ھای دوقلو سپت١١ تروريستی ۀموقعيتی ويژه بخشيده و آن را با حمل

در پاريس صورت گرفت " چارلی ابدو " فکاھیۀسال پيش به نشري اما چه اين حمله و چه حمله ای که در کمتر از يک

پس از   کهآن ھا محقانه می پرسند. نسه بلکه مردم کل جھان را شديداً بر آشفته استفقط مردم فرا افکار عمومی نه

در " دولت اسالمی "که در رسانه ھای رسمی از آن ياد می شود گذشت يک سال از شکل گيری داعش يا آن طور
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ظاھراً به قصد  اده و کشور تشکيل د۶٠گان آن ھا ائتالفی از بيش از ھای بزرگ غربی و دست نشاند شرايطی که دولت

نابود نمی شود بلکه حتی تضعيف ھم نشده و ھر   تروريست نه تنھاۀنابودی آن می جنگند ، به چه دليل اين دارو دست

 ۀالی است که امروز ھمؤس اين  ؟! جديدی می زندۀخونين و جنايتکاران روز قوی تر از روز پيش دست به اعمال

 تبليغات جنگ با داعش و در حالی که دولت ۀرغم ھم علی ص که می بينند کهجھانيان آن را مطرح می کنند به خصو

است که در ائتالف ضد داعش سھيم می باشد ، اين نيرو با قدرت تمام امکان يافته  فرانسه ھم خود يکی از قدرت ھائی

  . ظھور برساندۀ منص و ددمنشانه به ی چنين خونينکه در پايتخت فرانسه قدرت نمائيتنھا در سوريه و عراق بل نه

خواھيم ديد که فاکت ھای کامالً مشخص و عينی وجود  اگر به مقطع ظھور داعش در کمتر از يک سال پيش برگرديم

ی " ھيوال "مريکا نقش مستقيمی در ساخته شدن ايناامپرياليستی و در رأس آن ھا  دارند که بيانگر آنند که دولت ھای

 مدعی جنگ با داعش ھستند نشان می دھد که اتفاقاً   نگاھی به ليست نيرو ھائی کهبر اين اساس تنھا. اھريمنی داشتند

غير مستقيم به تداوم حيات  طور مستقيم وه ھائی در اين ليست قرار دارند که داعش را خلق کرده اند و يا ب ھمان دولت

 ،يان در پاريس به وجود آمدامروز در مقابل چشم جھان بنابراين ھمين واقعيت خونينی که. آن کمک کرده و می کنند

ھای غربی که گويا خواھان نابودی داعش ھستند و در اين راه تمام توان نظامی و  نشان می دھد که اين ادعای دولت

 توان توسط داعش پروران خود را به کار انداخته اند با واقعيت انطباق ندارد؛ و حقيقت آن است که داعش را نمی امنيتی

تداوم حيات و گسترش آن و با پا   عواملتنھا با ناديده گرفتن واقعيت چگونگی شکل گيری داعش و به واقع.  نابود کرد

نابودی  خواھان... مريکا و ترکيه و قطر و عربستان و اتوان با سادگی فکر کرد که گويا  گذاشتن روی حقيقت می

ھای ضد مردمی  نموده اند تا سياست  کوشش آنۀی که اين قدرت ھا به وسيلئ ھستند که خود آفريده اند، ھيوالھيوالئی

     .به پيش ببرنددر منطقه را خود 

 ھمدردی ھا و ۀرغم ھم ش می دمند علی نحيفۀباد در جث بدون شک ھمه نيرو ھائی که ھيوالی داعش را شکل داده و

با  ايد اين واقعيت رابه ھمين دليل ھم ب  .به وجود آمدن جنايت پاريس سھيم ھستند اشک تمساح ريختن ھای آن ھا در

اين جنايت را بشناسيد ، تبليغات  مردم داغ ديده در ميان گذاشت و با قاطعيت به آن ھا گفت که اگر می خواھيد مسببين

سوق داده و ببينيد که از چنين اوضاعی و به طور کلی از جنگ و  دروغين را کنار زده و توجه خود را به مسايل واقعی

می  ی سودئ جريان دارد چه نيروھا و قدرت ھا نقاط جھانادر خاورميانه و به واقع در اقص  که امروزیکشت و کشتار

   .برند

ھا در پاريس می گذرد بلندگوھای متعلق  که از جنايت غير قابل توصيف تروريست اکنون در طول مدت بسيار کوتاھی 

جنگ و   دميدن در شيپور ضرورت تشديدافراطی ترين جناح ھای بورژوازی جھانی کوشيده اند تا با به راست ترين و

گان محروم، فضای سوی پناھند  بهھای امپرياليستی در خاورميانه و با گرفتن انگشت اتھام دخالت نظامی قدرت

تعرض ضد مردمی  ترس و ناامنی را ھر چه بيشتر بر جامعه و افکار عمومی حاکم گردانده و زمينه ھای ميليتاريستی و

  .دمکراتيک کارگران و خلق ھای تحت ستم سازمان دھندبه حقوق " مبارزه با تروريسم اسالمی "ديگری را تحت عنوان

خالقين داعش از جو ُرعب و وحشت ايجاد  ھم چنين توده ھای مردم در غرب امروز بايد ھشيار باشند و اجازه ندھند که

که آن ھا تروريسم و حمالت جنايتکارانه و و به خصوص اجازه ندھند  شده برای تيز کردن شمشيرھای خود استفاده کنند

  مستمسکی برای تعرض آشکار به حقوق و آزادی ھای، که ھمگان در پاريس شاھد ی رانوع شرارت آميزی از آن

   .موجود در جوامع غربی قرار دھند

اما تا آن . ودنفرت انگيز در پاريس را روشن تر خواھد نم بدون شک گذشت زمان زوايای گوناگون نا روشن رويداد

  نيرو ھای آزاديخواه و انقالبی ھشدار داد که تروريست پرورۀ اين جنايت به ھمۀقاطعان زمان بايد ضمن محکوم کردن
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 ترور و تروريسم را نابود سازند، چرا ۀريش ی اسالمی نه می خواھند و نه می توانندئيعنی خالقين و حاميان بنياد گرا ھا

 و اقتصاد جنگی خود" جنگ بی پايان "اقتصادی خود به اين ھيوال برای توجيه تشديد بحرانکه آن ھا در شرايط تداوم و 

  .نياز دارند

  !نابود باد ھيوالی تروريسم اسالمی و خالقين و حاميانش

  نی خلق ايرائچريکھای فدا

  ٢٠١۵مبر  نو١۴

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


