درحاشیه اشک تمساح امپریالیسم فرانسه

امپریالیستها هم از توبره می خورند هم از آخور
چند تروریست داعشی که از فرانسه به سوریه گسیل شده بودند تا بر ضد دولت مشروع و قانونی بشار اسد به عملیات تروریستی دست
بزنند ،در بازگشت از سوریه در ظهر روز چهارشنبه  7ماه ژانویه  5102به دفتر نشریه فکاهی "شارلی ابدو" حمله کرده و  05نفر از
کارکنان این نشریه را به قتل رساندند .دلیلی که آنها ارائه داده اند این است که این نشریه به پیامبر اسالم توهین کرده و مجازات مسئوالنش
مرگ است .سپس این عده در طی یک عملیات جنگی و ماهرانه ،حکومت پلیسی-نظامی را به فرانسه در پاریس تحمیل کردند و به همان
مانورهائی دست زدند که در شهر حلب به آن دست می زنند .عملیات آنها عملیات تروریستها نبود ،عملیات یک کماندوی نظامی تعلیم یافته
بود که در مکتب همین امپریالیستها آموزش دیده بودند .اردوگاههای آموزشی آنها در اردن و ترکیه زیر نظر نظامیان آمریکاست .این
اقدامات تروریستی-نظامی ،سه سال پس از آغاز پشتیبانی و حمایت امپریالیسم فرانسه از تروریسم در سوریه است .آنها که از پوشاک ها
و تجهیزات اهدایی “دوستان سوریه” برخوردار بودند و به نظر می رسید ،به خوبی در اردوگاه های اردن ،ترکیه و جبهه های سوریه و
عراق آموزش آدمکشی دیده اند ۲۱ ،نفر از شهروندان فرانسه -میزبان و عضو فعال گروه “دوستان سوریه”  -را از پای در آوردند.
امپریالیسم فرانسه بی جهت تالش می کند تا سیاست تروریست پرور خود را در پس دفاع از "آزادی بیان" و "ارزشهای اروپائی" بپوشاند.
امپریالیستها در سراسر جهان یک نظام تروریستی دولتی بنیان گذارده اند که با تکیه بر آن هر جنایت و تبهکاری را حق خود جلوه می
دهند .اتحادیه اروپا نیز در کنار آمریکا با یک تبلیغات لجام گسیخته و مملو از دروغ و جعل اخبار زمینه رشد تروریسم را فراهم کرد.
یکی برای مقاصد خود القاعده را ساخت و پرداخت ،دیگری در پی پروار کردن داعش است .این انگیزه به فرانسه اجازه داد که همان
جوانان شورشی در اطراف پاریس را که سرکوب و تحقیرشان کرده بود ،مورد تبعیض بوده و در فقر و فالکت و آشفتگی و بی دورنمائی
در دنیای ثروتمند سرمایه داری بسر می بردند ،به خوراک تروریستهای "خوب" بدل شوند و با هدایت سازمانهای جاسوسی این کشورها
از طریق ترکیه به سوریه بروند .اشک تمساح امپریالیسم فرانسه نباید موجبات همدردی را با امپریالیسم که تروریسم را از آستین خود می
زاید فراهم آورد .امپریالیسم فرانسه که تروریسم محض دولتی است ،اگر واقعا نگرانی اش از "نقض آزادی بیان و آزادی قلم" است ،نباید
موجی سازمانیافته از دروغپردازی برای شستشوی مغزی را در رسانه های خویش مجاز بشمارد ،تا مردم تحریک شده و بر ضد
مسلمانان بشورند .دروغپردازی در مورد ایران ،سوریه ،لبنان ،اوکرائین و ...نقض آزادی بیان نیست ،نقض آزادی بیان حقایق است.
نام عامالن حمله تروریستی پاریس در فهرست مظنونان تروریسم آمریکا بوده و فرانسه نیز از آن اطالع داشته است .بر اساس گزارش
رسانه های گروهی این دو برادر همچنین در فهرست پرواز ممنوع به آمریکا نیز برای سال های زیادی قرار داشته اند .دولت فرانسه نیز
قبل از رفتن این عده به سوریه از فعالیتها و افکار آنها خبر دار بوده و بعد از بازگشت آنها نیز از فعالیتهای آنها در سوریه و تعلیمات
نظامی آنها و شرکتشان در آدمکشی ها اطالع کامل داشته است .آنها به عنوان قاتل به فرانسه برگشته بودند ،ولی سربریدن اتباع سوریه
دلیلی برای دستگیری آنها نبود در خدمت منافع آنها بود .منافع راهبردی دولت فرانسه حکم نمی کرده که آنها را محدود و دستگیر کند.
حتی یکی از آنها مدتها به خاطر فعالیتهای تروریستی در زندان به سر می برده است .این افراد می توانسته اند در موارد دیگر چه خود
بدانند و یا ندانند به کار گرفته شوند .تروریسم کور و مهره هایش همیشه ابزار و آلت فعل ارتجاع جهانی می گردند .با دست آنها می شود
همه کار کرد بویژه که نقاب اسالمی هم به چهره زده اند .دولت آلمان اعالم کرد که نام این عده در فهرست تروریستهائی که مطابق
قرارداد "شنگن" تهیه شده قرار داشته است .گفته شده است که حتی دولت عراق ،دولت فرانسه را از بازگشت این عده و قصد خرابکاری
آنها واقف نموده است و معذالک دولت فرانسه نیازی ندیده است که این عناصر خطرناک را دستگیر کند و مانع شود که تجارب خود در
سوریه را در پاریس به عمل در آورند .آقای اوالند مدعی است که  7ژانویه  5102فرانسه همان  00سپتامبر آمریکاست .وی با این اشاره
نگران کننده و یاد آور توجیهات تجاوزکارانه آمریکا ،دست خود را برای تجاوز به سایر کشورها نظیر جرج بوش باز می گذارد.
فرانسه نیز باید همانند آمریکا افغانستان خود را پیدا کند .بعید نیست که امپریالیستها به بهانه مبارزه با تروریسم و خشکاندن منبع آن ،با
جعل اسناد که گویا حکومت سوریه بمب اتمی دارد و در مرز اسرائیل به ساختن نیروگاههای اتمی مشغول است ،به کشور مستقل سوریه
حمله کنند و مانع شوند که آنها در جنگ با تروریسم به پیروزی کامل برسند .هم اکنون برای اینکه تروریستهای داعش شکست نخورند،
گروه های تروریستی دیگری که جدا از داعش به عملیات تروریستی در سوریه مشغول بوده اند از جمله گروه "گردان شهدای یرموک"،
کارآمدترین بخش مخالفان مسلح سوریه مستقر در خاک اردن و نواحی مرزی سوریه و مامور برای سرکوب فلسطینی ها ،با نیروی
 ۱۲۲۲نفر نظامی کارکشته و آموزش دیده توسط نظامیان آمریکائی به "دولت اسالمی" به سرکردگی البغدادی پیوسته است .در عین حال
داعش نیز از همه مسلمانان در ممالک غربی توسط ارتباطات تبلیغاتی مدرنی که در اختیار دارند و یا در اختیارشان می گذارند ،خواسته
اند به سوریه آمده به آنها بپوندند و سایر مسلمانها که قادر به آمدن به سوریه نیستند به عملیات تروریستی برای نابودی کفار در خود اروپا
دست بزنند .سپاه پاسداران ایران اعالم داشت که هواپیماهای آمریکائی تسلیحات مورد نیاز داعش را توسط هواپیمای نظامی خود در باالی
محلهای تعیین شده تخلیه می کنند تا بدست ارتش داعش برسد .آنها موشکهای ضد تانک به داعش می رسانند .این ادعا را دولت عراق نیز
تائید کرد .دولت آمریکا از بمباران لوله های صدور نفت توسط داعش از طریق ترکیه به بازارهای نفتی جهان پرهیز می کند .دولت
سوریه نیز اعالم نمود که تا کنون اجساد  01هزار نفر اتباع خارجی را به ممالکشان برگردانده است .بر اساس همین اطالعات تعداد اتباع
خارجی درگیر در سوریه که از اروپا و قفقاز گسیل می شوند خیلی بیشتر از این تعداد است .دول امپریالیستی که دستشان در مورد گسیل
تروریستهای "خوب" کشورهای اروپائی به سوریه باز شده است ،هر روز یک آمار جعلی جدید در مورد خروج تعداد آنها از اروپا ارائه

می دهند .حتی بر اساس این آمار جعلی بیش از  1هزار نفر فقط از آلمان ،فرانسه و انگلستان از طریق ترکیه به سوریه اعزام شده اند که
این آمار نیز صد در صد جعلی است .این وضعیت به صورت سابق هنوز ادامه دارد .دالیل شکست تروریستها و امپریالیستها در سوریه
را باید در درجه نخست در حمایت مردم از بشار اسد دانست که علیرغم نارضائی و انتقاداتی که داشتند حاضر نشدند اجانب و آدمخورهای
اعزامی از اروپا را به رژیم بشار اسد ترجیح دهند و از جانب دیگر باید از حمایت دولت ایران ،حزب ﷲ لبنان و روسیه نام برد که به
رژیم بشار اسد یاری می رسانند .اکنون که سیاست امپریالیستها در خاورمیانه با بن بست روبرو شده و برنامه های آنها نه در مورد
فلسطین ،نه ایران ،نه سوریه و نه لبنان با شعار "نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایران" عملی گشته است ،هر روز با مشکالت جدیدی
روبرو می شوند .آنها افکار عمومی همه ملتهای مسلمان و بسیاری غیر مسلمانان را بر ضد خود برانگیخته اند و در داخل ممالک خویش
نیز با بحرانهای عظیمی که در راه است روبرو هستند .یک سونامی بزرگ در راه است و این امپریالیستها هنوز نتوانسته اند بر بحران
سالهای قبل غلبه کنند .وضعیت یونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،پرتغال و حتی فرانسه و ...گواه این امر است .این وضعیت بحرانی ،آنها را وادار
می کند که نه تنها در عرصه جهانی برای درگیری های وسیعتر و دامنه دارتر به یارگیری متوسل شوند ،بلکه در درون کشورهای خویش
نیز با تقویت فاشیسم و نیروهای دست راستی مانع شوند که زحمتکشان و نیروهای مترقی و اتحادیه های کارگری در مقابل فشارهای
اقتصادی ،بیکاری ،فقر و عدم امنیت به اعتراضهای گسترده دست بزنند .بورژوازی امپریالیستی می داند و دراین زمینه تجربه دارد که
رشد فاشیسم برای سرکوب جنبش انقالبی ضروری است و در عین حال با دشمن تراشی و دشمن نمائی مسلمانان با انواع مکر و حیله ،در
بسته بندی های دموکراتیک و حقوق بشری چند مزیت برای خود تهیه می کند ،نخست فاشیستها را تقویت می کند ،دوم اینکه برای انحراف
افکار عمومی و غلبه بر بحران و آمادگی افکار عمومی برای دستبرد زدن به حقوق زحمتکشان ،منافع ملی ،همبستگی ملی فرانسویان را
با بوق و کرنا تبلیغ می کند تا فضای خفقان مانع از هر گونه اعتراضات بعدی شود .سوم اینکه از مزدوران تروریست اسالمی می توانند
برای انواع و اقسام مقاصد خود سود جوی د و همیشه امر اسالم ستیزی را که بتدریج نفرت از مسلمانان را دامن می زنند به وسیله ای بدل
کنند که به لشگر کشی به همه ممالکی که دارای مواد خام صنعتی هستند بپردازند .اسالم ستیزی امپریالیستها یک سیاست استعماری و
توسعه طلبانه در شکل جدید آن است ،وگرنه کجا این بانیان تروریسم مخالف خرافات و مبارزه با ادیان و مخالف با ترور هستند .کدام یک
از این کشورها ترور دانشمندان اتمی ایران را محکوم کردند؟ هیچکدام .کدام یک از این کشورها فرمان ترور فیدل کاستر رهبر مردم کوبا
را از جانب روسای جمهور آمریکا محکوم کردند؟ هیچکدام .جرج بوش حتی با تبلیغات سیاست جنگ صلیبی و تقویت مسیحیان آمریکائی
به افغانستان و عراق حمله کرد و با هواپیماهای نظامی مسیحیان آمریکائی را برای تبلیغات مسیحی به عراق گسیل داشت .در ترور
کارمندان نشریه فکاهی "شارلی ابدو" نباید صرفا به محکومیت این اقدام دست زد و انزجار خود را از این اقدام تروریستی با صدای رسا
اعالم کرد .تا این حد اعتراض ،فقط آب به آسیاب امپریالیسم ریختن برای ادامه سیاست جنگ طلبانه اش است .این امپریالیستها به
سرزمینهای دیگران تجاوز می کنند تا همه قلمها را بشکنند ،همه حقوق انسانها را به زیر پا بگذارند و آزادی بیان را از همه کس
بگیرند .ارزشهای آنها ارزشهای "نهادینه" و مطلق و ابدی و غیر قابل تغییر نیست ،ارزشهائی است که به منافع مادی آنها وابسته است و
بر اساس آن آنرا تفسیر می کنند .مگر کسانی که می خواساتند همین داعشی ها را در سوریه بر سر کار بیآورند خبر نداشتند که همه
مطبوعات توقیف خواهد شد و همه قلمها شکسته و تیغ سانسور در همه جا جوالن خواهد داد؟ دموکراسی خواهی آنها طبقاتی و مکر و
حیله است .حتی نتانیاهوی تبهکار که همه کابینه اش تروریستهای سرشناس هستند در این کر دستجمعی محکومیت اقدامات تروریستی در
پاریس شرکت کرده است .اوباما که خودش دستور ترور با پهپادهای آمریکائی را امضاء می کند و هزاران نفر مردم عادی را کشته است
انزجار خود را از این نوع ترور ابراز داشته است .بی اختیار حالت تهوع به انسان از این همه ریاکاری دست می دهد .در فرانسه به علت
سابقه انقالب بورژوائی و جنبش رنسانس مبارزه با ادیان و خرافات آنها پیشرفته تر از سایر ممالک اروپائی است .ولی سایر ممالک
اروپائی دو دستی به دین مسیحیت چسبیده اند .در ایالت باواریا در آلمان در کالسهای درسی صلیب عیسی مسیح را قانونا آویزان کرده اند
و آنرا نقض بی طرفی دولت در برابر ادیان نمی دانند و در سرود ملی خود از خدا و پروردگار که همان "ﷲ" باشد صحبت می کنند .در
لهستان و اسپانیا تکه بزرگه هر کس که به مسیح انتقاد کند گوشش است و آنوقت این حضرات در مورد آزادی ادیان در اروپا داد سخن می
دهند .اسالم ستیزی پوششی شده است تا مقاصد دیگری متحقق گردند .اگر کسی در پس این سیاست امپریالیستی ماهیت استعماری آنها
راتشخیص ندهد در سونامی تبلیغاتی مغز شورانه آنها نابود می شود و از راه راست منحرف می گردد .و آنوقت خود قربانی تروریسم
امپریالیسم است.
اشاره بیک نکته دیگر نیز ضروری است .تجربه القاعده و سازمانهای اسالمی مشابه نشان داده است نخست اینکه پیدایش این پدیده ها حتما
زمینه مادی دارد و دیگر آنکه این سازمانها در طی تحول خود می توانند تغییر کرده و به ضد خود بدل شوند .القاعده و بسیاری
سازمانهای اسالمی دیگر نیز این تجربه را به نمایش گذارده اند .اینکه امروز تروریسم دولتی امپریالیسم در سوریه شکست خورده است
اوضاع را طوری کرده که بخشی از داعش به عربستان سعودی حمله کرده و یکی از ژنرالهای آنها را به قتل رسانده است .مطبوعات از
نفوذ داعش در عربستان سعودی صحبت می کنند زیرا این تروریستها برای سربازگیری در عربستان سعودی و رفتن به سوریه از فعالیت
کافی در عربستان یرخوردار بوده اند .حال آنها نیز در حال بازگشتند و برای دولت ارتجاعی عربستان سعودی دردسر ساز شده اند.
مشکل داعش مشکل همه آنهاست که کوته بینانه فکر می کردند چاقو دسته خودش را نمی برد.
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