
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ نومبر ٢٠
 

  از انفجارات و تيراندازی پاريس،
 تا توافقات و تصميمات، وين و ترکيه

  

ز مانند ديگر جنايات دردناک و غم انگيه ، بعادیدی پاريس و قربانی شدن نزديک به صد و پنجاه تن از مردم يتراژ

جدا و  براستی. ِف تأمين جان انسان ھاستچنين َکشت و ُکشتاری نه تنھا قابل دفاع نيست، بلکه رد شده و در خال. است

کدامين سياست ھا توضيح بايد در و از ھمدردی و ھمدلی با خانوادۀ قربانيان؛ علل اصلی چنين فجايعی را می بايست 

   نوشت؟ئیاب و به پای چه کسان و يا دولت ھا، ھمچنين بانيان اين دست جنايات را، به حسداد

 جامعۀ جھانی و آنھم، به يُمن - و به عبارتی - چرا که . االت بنادرست و يا به نظر، ساده آيدؤشايد طرح اين دست س

" تروريست ھای اسالمی"، عامل و يا عاملين آنھا را باز شناخته، يا شنيده و ديده است که "بی طرف"ارتباطات جمعِی 

و " القاعده"، که بنابه دالئلی، ديروز بر ُگرده و بر عھدۀ امروزی، بانی آنند" داعش" ھمچون ئیھا"ھيوال"ا و ي

سراسر صلح و "ول چنين ناامنی ھا، در جھان ؤمس" اسالم سياسی"باور بعضی ھا، ه شايد ب. بوده است" طالبان"

به ھر حال قربانی نمودن . در چھارچوبۀ ديگری جستبايد و می باشد؟ شايد ھم ريشۀ اين قضايا را می بايست " امنيت

شده و در پس پرده،  شک، روز و روزگاری، عوامل رو نانسان ھا، با ھر منطق و قالبی، عملی ناپسند است و بدون

  .رو، و از پوسته به بيرون خواھد آمد

 واقعۀ پاريس، نه امر عجيب و اّما فراتر از موضوع بمب گذاری در اماکن عمومی و تيراندازی به جان صدھا انسان،

ً ناشناخته ، عادی و به روال عمومی زندگانی ميلياردھا ئیوقوع و مشاھدۀ چنين رخدادھا. غريبی ست، و نه، ماھيتا

رض وحشيانۀ جانيان قرار دھه ھاست که ميليون ھا انساِن سرتاسر کرۀ زمين، مورد تع. انسان محروم تبديل گشته است

به عنوان نمونه به آمار ُکشته ھا در روزھا و در سال ھای آغازين اشغال . از دست می دھندرا  ، جان شانمی گيرند

من نمودن فضای جامعه، أعراق می توان رجوع نمود و دريافت، که چگونه ُکشت و ُکشتاِر توأم با ترس و وحشت و نا

 ۵٠٠ الی ۴٠٠ته است که چگونه بيش از به سياست روتين و روزانۀ امپرياليست ھا تبديل گرديده است؛ از يادھا ھم نرف

زن و کودک، مرد و جوان، بدن ھای شان با بمب ھای چند صد کيلوئی و با سالح ھای مدرِن امپرياليست ھا، تکه تکه و 

، سومالی، اشده است که چگونه ھزاران انسان در افغانستان، ليبيفراموش نخانه ھای شان، ھم سطح زمين شده است؛ 

شده است که چگونه صدای گرديده اند؛ و باالخره فراموش نو غيره، طمعۀ سياست ھای امپرياليست ھا نيجريه، سوريه 
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بمب و تيراندازی و تجاوز به دختران و زنان از جانب حاميان سرمايه، زندگی را بر محروم ترين اقشار جامعه تنگ 

  .نگينی می کندنموده است و اثرات مخرب و ناگوار آنھا ھمچنان ، بر ذھن و جسم شان س

، و تکه "برقراری نظم نوين جھانی"ويژه از اوائل دھۀ نود است که امپرياليست ھا با اتخاذ سياسِت ه آری، چند دھه و ب

تکه نمودن جوامع متفاوت، در پی راه اندازی جنگ ھای ارتجاعی، توسط دسته جات مسلح و وابسته به خود و متعاقباً 

قلمداد می " انسانيت"و " بشريت"روغ خود را مدافع به د. بر فضای دنيای کنونی اندر در پی ناامنی ھای ھر چه بيشت

و " ھمدردی. " ندارد-  نداشته و - به اين دليل که مقولۀ انسانيت و بشريت، در ذھن شان کمترين ارزش و جايگاھی . کنند

 جھاِن انسانی ه تا توج- يا نمی باشد  و- زعم آنان نيازی به آن نبوده ه ب. ھای شان ھم، ظاھری و طبقاتی ست"دلسوزی"

جلب نمود و توسط ارتباطات جمعی، افکار ... وقوع پيوسته در لبنان، فلسطين، يمن، لبنان، کنيا و ه را به ابعاد جناياِت ب

عمومی را، نسبت به دردھا و رنج ھای روا شده در حق کارگران و زحمت کشان، سازمان داد؟ نيازی بر آن نبوده و 

به اين . ا ذھن جھان را به زندگی وخامت بار ميليون ھا آواره و رانده شده از جنگ ھای خانمانسور، آگاه ساختنيست ت

دليل که سرمايه، قصد و مقصودش آگاه سازی و شرح حقايق نيست؛ قصدش وارونه جلوه دادن حقايق، خرابی ھا و 

 و شبھه ای، نه تنھا انفجارات و تيراندازی به ، بدون کمترين شکستاومان و بھره برداری ھای سياسی ُکشتار محر

را،   تھوع آور دانست بلکه آن و، کاری بس شنيعدمانند ده ھا تحرک ضد انقالبی ديگر را می بايه جان مردم پاريس، ب

بايد به و با اين اوصاف، حساب و تکليف اين دست قضايا را می بايست . به حساب قدرت مداران بين المللی گذاشت

مبر پاريس را، در خالف سيزده نوو به جيب امپرياليست ھا گذاشُت، به خطا خواھيم رفت که چنانچه، فاجعۀ حساب 

اتفاِق دردناکی که می توان پيآمدھا و ثمرۀ . سياست ھای چيده شدۀ امپرياليست ھا در سطح منطقه و جھان توضيح دھيم

، نشان داد که حامل چه دستآوردھا و  وين و ترکيه ديدساجال و آنھم در يکی دو روز بعد از آن فاجعه، در -را،  آن

توافقات امپرياليستی، بر سر پيگيری سياست ھای جنگی و تداوم تنش بيش از اين در منطقه، اصرار بر حمالت و 

ن و ييوله ھای ميليون ھا انسان، برکناری و تعغحمالت ھوائی به بي، افزايش "تروريست ھا"درگيری ھای شديدتر با 

منظور ه يف اسد و آيندۀ سوريه، تجديد و بازنگری سياست در پذيرش پناھندگان، تصويب بودجه ھای کالِن نظامی بتکل

 امنيتی مابين فرانسه و -ھا، توافقات اطالعاتی "تروريست"مقابله با جنبش ھای اعتراضی و آنھم تحت لوای مبارزه با 

س با ديگر کشورھای اروپائی بر سر تبادل اطالعات، و  و گسترش ھر چه بيشتر ھمکاری ھای دولت انگليامريکا

، پيرامون تقسيم امريکا عملی ھر چه بيشتر، مابين دولت روسيه و - عالوه بر ھمۀ اينھا، توافق و نزديکی ھای فکری 

  .ثروت و منابع طبيعی منطقۀ خاورميانه و امثالھم می باشد

ای روشن برای امپرياليست ھا، نه يگانه عمليات جنايتکارانه در به ھر حال فاجعۀ پاريس، جدا از دستآوردھا و ثمره ھ

که دنيا شاھد چنين فجايع سال ھاست . حق انسان ھای بيدفاع و مظلوم بوده است و نه از نوِع آخرين آن می باشد

مديدۀ دردناکی از جانب قدرت مداران بين المللی و ديگر دار و دسته ھای ريز و درشت شان در حق ميليون تودۀ ست

تازگی و در حقيقت جنينی قضيه، در سمت و سو دادن افکار عمومی جامعه، حول سياسِت پناھنده . منطقه می باشد

منظور پيشبرد بھتر سياست ھای رياضت ه  خودی براسيستی، ميليتاريزه کردن جوامع ستيزی، دامن زدن دوبارۀ افکار 

، خالف ادعاھای سران سرمايه، است" مبارزه با تروريست"کشی و تخطئۀ جنبش ھای اعتراضی راديکال و به بھانۀ 

 و گمراھی ئیجاه  ارتجاعِی تا بُن دندان مسلح، بل جابھایانه و ُکشندۀ دسته المانھدف، نه بازدارندگی سياست ھای ظ

 ميلياردی، توسط ١.٢٩ست؛ ھدف، فروش سالح ھای مدرن و تازۀ اافکار عمومی، پيرامون دشمنان اصلی مردم 

مردمی می ی ھمچون عربستان و غيره، و ھمچنين به حايشه راندن جنبش ھای اعتراضی ، به جوامعامريکاياليسم امپر

، بی دليل ھم نبوده و نيست که بعد از واقعۀ دست ساز پاريس، حاکمان بزرگ، بر بودجه ھای نظامی و بر تعداد باشد
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به عبارتی ديگر، نه . تاريخی را محدود و محدودتر نمايندليس خود افزوده اند تا آزادی ھای نيم بند و دستآوردھای وپ

، عالج و پاسختنھا انفجارات و تيراندازی ھای پاريس، برای امپرياليست ھا بی مزايا و بی منفعت نبوده است، بلکه 

فرضی را با دشمنان " جنگِ درازمدت و بی پايان"می خواھند ھمان سياست . مسکنی موقتی برای آنان بوده و می باشد

در راستای چنين سياست و . خود پی گيرند و دنيا را برای ھمۀ محرومان و سازندگان اصلی جامعه، ناامن تر نمايند

کيد می أدر ترکيه ت" ٢٠گروه " سران کشورھای اجالسدر کنفرانس خبری بعد از » اوباما«ست که بار ديگر، ااھدافی 

نتيجۀ عملی کامل نرسد، اّما در مدتی طوالنی تر، نتيجه بخش خواھد ژی فعلی ما شايد در کوتاه مدت به يسترات: "ورزد

و ". اين نيروھا زخمی شده و کشته خواھند شد. اگر نيروھای زمينی به داخل سوريه و عراق بفرستيم. ثر استؤبود و م

اطقی را از نيست، ما می توانيم من" جنگ به شيوه کالسيک"يک » دولت اسالمی«جنگ با گروه " در ادامه می گويد

اين . اّما تا زمانی که نيروھای ما در محل حضور داشته باشند دوباره به دست دولت اسالمی نمی افتد. داعش پس بگيريم

 در ئیی را که باعث فعاليت و خشونت و ُکشتار چنين گروه ھائبازپس گيری مناطق ارضی مشکل اصلی و ريشه 

  ".منطقه می شود، حل نخواھد کرد

 نيست، پيام ھا و پيغام ھای وين و ترکيه، بسيار روشن، "اوباما"به ترجمان آنچنانی، پيرامون گفته ھای قطعاً نيازی 

در منطق جانيان بشريت و بانيان اوضاِع کنونی، بايد گذاشت تا مردم منطقه در جنگ ھای دست ساز . واضح و گوياست

انی سربازان سرمايه داران بين المللی تضمين گردد؛ بايد ديگر را بگيرند تا امنيت ج ی، جان يکئو پوِچ، قومی و قبيله 

» اوالند«مانند ه ، ب پيش رود؛ بايدگذاشت زماِن جنگ ھا، طوالنی تر شود تا سياست ھای منفعت طلبانۀشان، آسانتر به

 دوامنمود، تا سه ماھه در کشور اعالم " وضعيت اضطراری و جنگی"ر قانون اساسی را در دستور کار گذاشت و ييتغ

، و به بھانۀ برقراری امنيِت شھروندان و جامعه، بودجۀ چند »کامرون«مانند ه  بات سرمايه داری بيشتر گردد؛ بايدمناسب

تصاص داد، تا آسانتر به کشف و سرکوبی دسته ھا و گروه ھای مخالف و جنبش خميليارد پوندی به دستگاه ھای نظامی ا

ی سالح ھای مدرن با دالررا پی گرفت؛ بايد قراردادھای چند ميليارد ھای اعتراضی پرداخت و سياست رياضت کشی 

رژيم ھای منطقه منعقد نمود، تا پيشرفت سياست ھای امپرياليستی در سطح جھان و منطقه تضمين گردد؛ بايد اين نوع 

سياسِت . ه جيب زددشمن تراشی ھا و جنگ ھا را توليد و بازتوليد و ھمچنين طوالنی تر نمود، تا منفعت بيش از اين ب

 که تاکنون ھزينه ھای بس سنگينی بر دوش ميليون ھا انسان دردمند منطقۀ خاورميانه ئیجنگی و دشمن تراشی ھا

  . گذاشته است

 وظايِف بديھی قدرت مداران بين المللی ۀبه ديگر سخن، راه اندازی جنگ و تخريب زندگانی ميلياردھا انسان، از زمر

 -  نبوده و - ين ميان و بايد بر اين نظر اصرار داشت که جنگ امپرياليست ھا، جنگِ مردم را تشکيل می دھد و در ا

ھمچون " دشمنانی"آنان با " مبارزۀ"طور يقين بايد اعالم نمود که، ه ، بخالِف نظر قدرت مداران بين المللی و بنيست

درگير در جنگ، از سياست و منفعِت داعش، مبارزه و جنگ دو طبقۀ متضاد از ھم نبوده و نمی باشد و ھر دو طرف 

گی مغانی جز آوارچرا که در عمل دريافته شده است، خاصيت اين دست جنگ ھا، ار. طبقاتی واحدی پيروی می نمايند

روغ به د. امع متفاوت نداشته و ندارد اجتماعی و سياسی برای مردم دربند و جويبتھر چه بيشتر و توليد ھزاران مص

را در تقابل   ارتجاعی و دست سازشانھایروغ ، دسته دوستی را علم نموده اند و به د انسان سران حکومت ھا، پرچم

به طور مثال فراموش نشده است که تا ديروز، دشمن . با سياست ھا و منفعت شان به دنيای بيرونی معرفی می نمايند

 است و امروزه وی وقيحانه اعالم می کند ش بوده و دولت متبوعاسدو موجب ناامنی جامعه، دنيا و انسان ھا، » اوالند«

ش در شعله ورتر نمودن جنگ ھای ارتجاعی، پيگيری ی که ھمۀ تالش»اوالند«. "دشمن ما در سوريه داعش است"که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

سياسِت رياضت کشی، حمله و لشکرکشی به سومالی، نيجريه، سوريه و غيره و آنھم در چھارچوبۀ منافع سرمايه ھای 

  .جھانی ست

 اروپائی منتقل نموده اند و به ميزانی، بر را به جوامع که، فضای ناامنی منطقۀ خاورميانه، افريقا و غيره  خالصه اين

سياست ھای رعب و وحشت افزوده اند، تا آزادی ھا، رفاِه اجتماعِی نيم بند و دستآوردھای تاريخی را محدود و 

 به اوضاع کنونی در درجۀ نخست، در توضيح پاسخطبعاً . تراضی را خفه نمايندمحدودتر و ھمچنبن جنبش ھای اع

حقيقی اھداف در پس پردۀ انفجارات و تيراندازی ھای پاريس، و در ثانی در سامان بخشيدن به جنبش ھای اعتراضی 

الزم و بجاست تا اپوزيسيون حقيقی، مرعوب تبليغات، ادبيات و ارتباطات جمعی امپرياليست ھا . راديکال و مردمی ست

 و سياست، روش و منش خود را در جھت روشنگری، انتخاب نمايد؛ الزم و بجاست تا آنچه را که از، داالن نگرديده

تنھا در چنين .  سياسی پيروی نمايد-کند، فاصله گيرد و از استقالل ادبی  ھای ميديای سرمايه، به بيرون درز می

ای جنايتکارانۀ امپرياليست ھا، و از صورت و بستری ست که می تواند، افکار عمومی را نسبت به سياست ھ

  .رخدادھای تلخ و وقايعی ھمچون پاريس آگاه سازد

  

  ٢٠١۵مبر  نو١٩
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