
 اطالعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست

آزادی بیان وقلم وکشتارهنرمندان و روزنامه نگاران  تهدید

 را محکوم می کنیم!« شارلی ابدو»نشریه 

نبودند آنگاه که در مقابله علیه جنبش های انقالبی وپاسخ به بحرانهای گریز ناپذیر سرمایه ، دیگر ژنرالها پاسخگو 

سرمایه به معجزه قدرت بسیج مذهبی روی آورد . تمام توان سرمایه درخدمت تقویت این نیروی نابهنگام تاریخی 

قرارگرفت تا مگر نسل انقالب راازروی زمین بروبد. مذهب میدان یافت تا بر آزادی بی قیدوشرط سیاسی تیغ کشد 

یتی آزمایش کند وکارآمدی خودرا برای سرکوب برخ وفتوای قتل صادرکند وشعار النصر بالرعب را بر پهنه گ

سرمایه بکشد. . فتوای قتل سلمان رشدی سند قابلیت عملکرد فرامرزی این جسد هولناک برای کشتن آزادی بود.  

با خود تمام نیروهای ارتجاعی را به صحنه آورد تا یکباردیگر نقش خودرا ایفا کنند اگرچه نقش « بیداری مذهبی»

رشدزن ستیزی ،  راسیسم وفاشیسم برآمدهای این روند بر بستر ملزومات بقای سرمایه اند. گرایشاتی که نعش باشد. 

در تقابل با اسالمگرایان تقویت شده ودرغیاب یک آلتزناتیو سوسیالیستی منسجم می روند تا زندگانی میلیونها انسان 

ایشات انضمامی اش یکجامقابله کنیم .وقتی سرمایه را تباه کنند. واین هشداریست تا با تمام قوا با سرمایه و گر

درنوفل لوشاتوخمینی را بعنوان مناسب ترین آلترناتیو برای سرکوب انقالب ایران تقویت نمود مردم پاریس وحتی 

ایران شاید گمان نمی کردند که این تیر بسوی دفتر نشریه شارلی ابدو کمانه خواهدکرد .   اینک این غول درخانه 

ی هم پیمانش راهم می زند وقتل های زنجیره ای را درپاریس آزمایش می کند .  نه این دیگر قتل عام قدرتها

کمونیستها در ایران یا بمب گذاری در میان مردم بیدفاع  ، یا جنگ با سنندج وترکمن صحرا یا دهه شصت در زندان 

سند ریشه این فجایع مشترک کجاست و اوین نیست تا بتوان رضایت خودرا پشت سکوت مخفی نمود . مردم می پر

 دستتان را رو می کنند .

کشتار پاریس یکباردیگر شناعت همکاری قدرتهای جهانی وامپریالیستی را با انواع مردگان تاریخی چون مذهب 

د وناسیونالیسم عیان کرد.  امابازتاب این سیاست جهانی نمایش هم سرنوشتی مردمانی نیز بود که درتمام جهان از در

مشترک رنج می برند، در غزه یا سوریه یا ایران یا پاریس و.. سرنوشت ما چنان درهم تنیده است که باید بدنبال 

 عاملین فاجعه غم انگیز پاریس یا بمب گذاری در مدارس پاکستان از جمله به نوفل لوشاتو هم سری بزنیم.

ج گرفته بود واکنون میرود تا بفرق سرسقوط کند  ارتجاع مذهبی برای پوشاندن ارتجاع سرمایه وپیشبرد امر آن او

وراه عروج جنبشهای انقالبی هموارتر شود. خطر اینجاست که حامیان سرمایه بعنوان اپوزیسیون وضع موجود 

ا کرد تعمید یابند وچون السیسی در مصر شیوه های دیگر جازده شوند ودر حمام خونی که ارتجاع مذهبی برپ

سرکوب را به نمایش بگذارند .یا امپریالیستها خودرا ناجی مردم جلوه دهند ونقش خود وجنگهای ارتجاعیشان را در 

و.... بپوشانند. و راسیسم و فاشیسم درحال گسترش برای خارجی « جنگ علیه ترور»این حوادث خونین تحت عنوان

ی اش دستاویز پیدا کند ومیلیونها انسان را که در صف پایین ترین اقشارکارگری در کشورهای متروپل ستیز

جاگرفته اند و اولین قربانیان بحرانهای ادواری وساختاری سرمایه اند هرچه بیشتر در تنگنا قرار دهند. راه 

وند مبارزه نمی تواند با پرهیز از نقد جلوگیری از این خطرات محتمل اما مماشات با مذهب وسرمایه نیست واین ر

دین و عملکرد اجتماعی اش در روابط اجتماعی وخانواده یا قابلیتش برای کشتار وخفقان به  سرانجام رسد.در 

 بهترین حالت کماکان دین افیون توده هاست .

انی یا دراعتصاب بخش بزرگی ازغمخوران کشتار در پاریس اینک در زندانهای جمهوری اسالمی یا سنگرهای کوب

در کارخانه ها ومعادن بسر می برند جنبش انقالبی در ایران بعنوان نخستین قربانی این عروج مذهبی که ریشه در 

بحرانهای ساختاری سرمایه و سیاست  امپریالیستی دارد مهیای جاروب کردن این پس مانده های تاریخی می شود 



سیالیستی هردو ارتجاع مذهبی وسرمایه رابا گرایشات انضمامی اش واین بارباید با سازمان یافتن حول بدیل سو

 راسیسم وفاشیسم به گورستان تاریخ بسپارد جائیکه از آن سر برآورده اند.

 زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

 زنده باد انترناسیونالیسم
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