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 «در روز روشن»پاریس حمالت سازماندهی 

 

 پاتریک مارتین

 درگیر در گرایاکثر تروریست های اسالم می دهدگزارش های متعدد رسانه ها طی چند روز گذشته، نشان 

، درست مذکور کشته برجای گذاشت، و همین طور سازمانده مشهور حمالت ۰۳۱س که یحمالت انتحاری پار

از  کی هیچ ؛ اماالعاتی فرانسه و بلژیک شناخته شده بودندطنوامبر برای سرویس های ا ۰۳ حادثۀ پیش ازتا 

 .نداین توحش مرگبار انجام ندادوقوع اقدامی علیه آن ها برای جلوگیری از  یسپلی ونهادهای اطالعاتی 

بیرون آمده که خود پیوندهای  یکادر امراز مجاری رسانه هایی  ،نکتۀ قابل توجه این جا است که این داده ها

رسانۀ  طور و همین -نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی.ان.انمانند  -نزدیکی با نهادهای اطالعاتی دارند

 .رسمی صدای امریکا و روزنامۀ اسرائیلی هاآرتص

، پیش از داکثر این افرادی که حمالت پاریس را انجام دادن»نوشت:  تکمیلینیویورک تایمز در یک سرمقالۀ 

د له کنندگان تنها چند صاین روی رادار مقامات اطالعاتی فرانسه و بلژیک بودند، به طوری که تعدادی از حم

رت شه به بهشت افراطیون کهدر محله ای آن هم یستگاه اصلی پلیس زندگی می کردند، یارد دورتر از ا

 «.داشت
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شت ی افرادی که گمان می روند در پخبلژیک با برمقامات »ست وضعیت را چنین جمع بندی کرد: پواشنگتن 

ش هایی پرس د، تماس نزدیک داشتند؛ این موضوعحمالت تروریستی خونین هفتۀ گذشته در پاریس بوده ان

 «.چند را دربارۀ چگونگی فرار مظنونین از دست مجریان قانون مطرح می کند

 ز دوم سنا، گفت تعدادی از حمله کنندگان پاریس(، به عنوان دمکرات طراسناتور دیک دوربین )ایالت ایلینوی

در فهرست ممنوعیت پرواز قرار داشتند و این نشان می دهد که آن ها برای دستگاه اطالعاتی امریکا نیز 

 شناخته شده بوده اند.

نوامبر،  ۰۳ع حوادث ووق، ترکیه و عراق، همگی تا پیش از عمدۀ توصیفات تاکنونی نشان می دهد که امریکا

بارۀ در دست بودن چنین طرح هایی هشدار داده بودند، این در حالی است که ترکیه عمالً نام یک رفرانسه د به

برای مقامات فرانسه  ۰۱۰۱، که خود از سال «اسماعیل عمر مصطفی»تن از عامالن حوادث را اعالم کرده بود: 

را یک تهدید  فرده ای پلیسی که پروند -«Sنشان »با وجود  ۰۱۰۳شناخته شده بوده است. مصطفی در سال 

به سوریه سفر کرد، و سال بعد به فرانسه بازگشت. او یکی از افراد مسلحی بود که  -امنیتی معرفی می کند

 قتل عام کرده بود. ،پیش از خودکشی «بتکالن»تئاتر  نفر را در سالن ۰۱۱تقریباً 

به اتهام توطئه های تروریستی از سوی  ۰۱۰۰، در اکتبر «سامی امیمور»یکی دیگر از ضاربین در بتکالن، 

زی که وی در حال برنامه ری ظنمقامات با این «: »تایمز»پلیس فرانسه بازداشت شده بود. به گفتۀ روزنامۀ 

این معنا  ، بهقرار دادندقضایی  تحت کنترلادره و او را ن برای جنگ است، پاسپورت او را مصبرای رفتن به یم

و می بایست به طور معمول به مقامات گزارش بدهد. با این وجود، یک سال  شدمنوع که نامبرده از سفر م

 «.راه پیدا کند هبعد، آقای امیمور توانست به طور ناشناخته به سوری

اس ق اسکایپ تمماهانه با خانواده اش از طری ،امبر گذشته نوشت که امیمورسد« لو موند»روزنامۀ فرانسوی 

 س ازپبه سوریه سفر کرده بود تا او را متقاعد به بازگشت به خانه کند. پلیس با پدر او  داشت و این که پدرش

 هیچ مشکلی به پاریس بازگشت. دونبازگشت صحبت نکرد و امیمیور در این سال ب

 نیز زمانی برای مقامات بلژیک شناخته شد که یکی« ادیوم فرانسهتاس»بمب گذار انتحاری در ، «بالل حذفی»

گزارش داده « شارلی ابدو»ان کالس او در یکی از مدارس بروکسل، نظرات او را در حمایت از کشتار از معلم

ی ست، او سپس به سوریه رفت و از آن جا مطالببود. به گفتۀ یکی از سخنگویان وزارت دادگستری به روزنامۀ پُ
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و هشدار داد که کشورهای  کرد روی توئیتر منتشر« کفار»نیروهای حامی غرب به عنوان  در محکومیترا 

 «.د، حتی در خواب خودننباید دیگر احساس امنیت کن»مداخله کننده در سویه 

رده و بازگشته ی به سوریه سفر کمی دانستیم که حذف»پُست گفت: یکی از سخنگویان پلیس بلژیک به روزنامۀ 

های امنیتی خط تلفن منزل محل زندگی  به مدت دو دهفته، سرویس»ه بلژیک، پس از بازگشت او ب«. است

، گرا که در سوریه جنگیده بود شهرت داشتی به عنوان یک افراطی اسالمحذف«. او در مولنبیک را شنود کردند

امبر، در ماه نواو نام او آمده بود.  نیز یکیژو در فهرست های یک گروه مشاورۀ پلیسی و یک روزنامه نگار بل

 شرکت نمود. حمالتبه پاریس رفت و در 

یکی از بمب گذاران انتحاری در یکی از کافه های پاریس بود. او نیز بلژیکی بود، و « ابراهیم عبدالسالم»

بنا به گزارش ها از  ویاطالع داشتند، اگرچه  ۰۱۰۲ریه در فوریۀ مات از تالش وی برای رسیدن به سومقا

عبدالحمید »دستان بلندمدت مست که او یکی از هسوی مقامات ترکیه بازداشت و بازگردانده شد. پلیس می دان

ساله، که گمان می رود تنها  ۰۲نی چهرۀ بلندپایۀ داعش در بلژیک. برادر جوان او، صالح، عاست، ی« ودعابا 

سه بار از نوامبر  ۰۱-۰۳هنگام بازگشت از پاریس به بلژیک در شب ، حمله کننده ای است که زنده باقی مانده

 حرکت داده شد. ۀهر بار به او اجازاما شد. توقف ی پلیس فرانسه موس

زمانده اصلی حمالت، طی تیراندازی با نیروهای پلیس فرانسه در ساعات سا ، ظاهراً به عنوان«ا عوداب»و اما 

 ،و یک زن از بستگان خود -که هویت او هنوز در دست نیست -یک مرد نوامبر همراه با ۰۳اولیۀ صبح روز 

وریۀ در نسخۀ ماه ف« کییابو عمر البلج»با نام صدای عمومی شناختۀ شدۀ داعش بود، و  «ابا عود»کشته شد. 

 مصاحبه کرده بود. -«دابق»به نام  -داعشمجلۀ آنالین 

با افتخار می گفت که چگونه »شرحی از آن به دست می دهد، ابا عود « صدای امریکا»در این مصاحبه که 

 نام و عکس من در همه خبرگزاری»او افزود «. رگز گیر نیفتاده استمی کند و ه فعالیتیک ژروز روشن در بل

 یو وقت مها بودند، با این حال من توانستم در خاک کشور باقی بمانم، عملیات علیه آن ها را برنامه ریزی کن

در جایی پلیس او را متوقف کرد، اما اجازه داد که برود )ظاهراً به این «. هم که الزم شد، از کشور بیرون بزنم

ه دلیل ب یکی از دادگاه های بلژیک از سوی دلیل که او را نشناخته اند(. با این حال او این قدر بدنام بود که

 محکوم شده بود. سال حبس ۰۱ بهبه طور غیابی  جذب جوانان به صوف داعش،
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در جبهۀ بنیادگرایان اسالمی به خاطر  لهخبه مدا ناپدیدن شدن آشکار خود رادورۀ  «ابا عود»در همان حال که 

عال بود، این در داعش ف او اعظم این دوره که در بخشخدا نسبت داد، اما توضیح ساده تری هم وجود دارد. 

مایت امریکا، فرانسه، بلژیک، و سایر قدرت های سوریه با حر د دگروه به عنوان جزئی از کارزار علیه اس

 امپریالیستی فعالیت می کرد.

رفتند گ، یعنی تا زمانی که ستیزه جویان داعش از مرز وارد عراق شدند، کنترل موصل را به دست ۰۱۰۱تا ژوئن 

. حتی تشویق می شد تحمل و گروهداد را تهدید کردند، فعالیت های این ست نشاندۀ امریکا در بغدو رژیم 

ین داشت، و ا ایبه رهبری امریکا  کارزار بمباران به شدت جسته و گریخته « ائتالف»حتی پس از موصل، 

 شود. محسوب می ،کم در سوریهامپریالیستی بالقوه، دست دارایینشان می داد داعش هنوز یک 

باز  ۰۱۱۰سپتامبر  ۰۰در  .سیگتن دیهمان الگویی است که به حمالت تروریستی نیویورک و واشن این تداومِ

ه آن ها، ریش شمارمی گردد: گروه های تروریست بنیادگرای اسالمی، از جمله القاعده، داعش و شاخه های بی 

 تی، به خصوص امریکا، باز می گردد.یسلیاهایشان به عملیات محرمانۀ آژانس های اطالعاتی امپر

رژیم مورد حمایت شوروی در افغانستان القاعده از دل نیروهای عرب درگیر در مداخلۀ امریکا برای سرنگونی 

نیای داعش را خلق کرد، و کارزار مورد حمایت امریکا  ،بیرون آمد، در حالی که جنگ در عراق ۰۸۹۱در دهۀ 

وریه، قلمرو س-که  در دو سوی مرز عراقبرای سرنگونی در سوریه، این گروه را به نیرویی قدرتمند تبدیل کرد 

 دارد.

ی ست ها، به بهانه ایالبته مورد دیگری هم وجود دارد: حمالت تروریستی گروه های ساخته و پرداختۀ امپریال

های  سملی تبدیل می شوند. به دنبال حمالت پاریس، سروی تامنی دولتی تر نیروهایبرای گسترش بیش

زار پرتب رامریکا، کادر  FBIو  CIA،NSAهای  تی، و به خصوص سازمانالعاتی قدرت های امپریالیسطا

 و تابی برای بهره برداری از این توحش به راه انداخته اند.

فشاگری اگردن ر را به قصیر حمالت اخیت ،با ارائۀ یک سلسله سخنرانی هامقامات امنیتی رده باالی امریکا، 

و مشتی  ،گان تلفن های هوشمند و سایر تجهیزات ارتباطیدگذاری داخلی سازنرمزهای ادوارد اسنودن، 

 بر جاسوسی حکومت انداختند. اعمال شده محدودیت های قانونی
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ازیابی یکی ب پس ازرویدادهای پاریس آشکار می شود. پلیس فرانسه  خصلت تقلبی این ادعاها، با ارزیابی خودِ

 ندشد GPSتفادۀ حمله کنندگان، متوجه پیام های متنی بدون رمزگذاری و داده های یل های مورد اساز موبا

را که ظاهراً بخشی از شبکۀ پشتیبانی حمله  یو دیگران «ابا عود»که به آن ها امکان می داد موقعیت مکانی 

اطات از ارتبکنندگان را شکل می دادند، پیدا کنند. هیچ شواهدی وجود ندارد که هیچ یک از حمله کنندگان 

ریافت دبا در نظر داشتن چراغ سبزی که عمالً برای عملیات خود  رمزگذاری شده استفاده کرده باشند یا اصوالً

 نیاز پیدا کرده باشند. ای رمزگذاری، به چنین کرده بودند

 یف کامل وقرار گرفته است، نمی توان یک توص با توجه به اطالعات محدودی که تا به اآلن در دسترس

در جهان  آن ، چه برسد به ریشه هایددر پاریس رخ داد، ارائه کر ۰۱۰۲نوامبر  ۰۳نهایی از آن چه که روز 

 دا می کند.با تروریسم بنیادگرای اسالمی تقاطع پی ،تیره و تاری که عملیات اطالعاتی

تی، با سیا آن حمالت تروری تبلیغات رسمی دربارۀ این -۰اما دو نتیجه است که نمی توان از آن فرار کرد: 

 هنصفه و نیم راندن افکار عمومی به پشت دولت و سرویس های اطالعاتی، متکی بر دروغ ها و حقایقهدف 

و امتیازات ژئوپلتیک در  حکومت های امپریالیستی، که جنگ های وحشیانه شان برای نفت -۰ ؛هستند

خود  هکگرایی میها کرده ر سازمان های تروریستی اسالمنه، شرایط را برای ظهوایآسیای مآفریقا و  خاورمیانه،

بهانه ای برای اجرای طرح های  به عنوانهمکاری کرده اند، باری دیگر از این توحش تروریستی  با آن ها

بهره برداری  ،خلاتشدید نظامی گری در خارج و و الغای حقوق دمکراتیک در د مبنی برطوالنی مدت خود 

 می کنند.

 ۰۱۰۲نوامبر  ۰۰

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/21/pers-n21.html 
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 و سقوط دمکراسی فرانسوی« وضعیت فوق العاده»

 الکس النتیه

تمهیداتی که حکومت پرزیدنت فرانسوا اوالند در پاسخ به حمالت تروریستی روز جمعه در پاریس دارد اتخاذ 

 می کند، حمله ای بی سابقه به حقوق دمکراتیک است.

در قالب  را نفرهزار  ۰۱۱، وضعیت فوق العاده اعالم نموده و بیش از فرانسه« حزب سوسیالیست»حکومت 

پرسنل امنیتی در سرتاسر کشور بسیج کرده است، از جمله پلیس عادی، ژاندارم، پلیس ضدّ شورش شبه نظامی 

پوش اهسی یشهرهای اصلی عبور کنید، بدون این که با افراد یو نیروهای نظامی. محال است که از خیابان ها

رش به دست دارند. این نیروهای شبه نظامی، از قدرت یو مسلسلبرخورد نکنید که  آالپلنگی اونیفورم هاییا با 

ترین ککوچ بدون آن کهبرخوردار شده اند،  آمیزتهدید اقدامات به هر خانه و دستگیری یا کشتن هر مظنون به

 ه باشد.سیاسی یا رسانه ها متوجه آن ها شد اعتراضی از سوی دستگاه

س جمهور رئی بیاین ترت ارائۀ پیشنهاد اصالح قانون اساسی فرانسه است تا به مشغولدر حال حاضر اوالند 

ه ارتش ایی بطد و قدرت اعرا داشته باش معیننا با قابلیت تمدید تا مدت زمانفوق العاده،  حکومتاجارۀ اعالن 

برای تبدیل  الزم ن منتشر شد، پایۀ حقوقییآنال صورتو پلیس را گسترش بدهد. این طرح پیشنهادی، که به 

 دیکتاتوری ریاست جمهوری را فراهم می آورد. نظام یکبه فرانسه 

، به شخص رئیس جمهور و نیروهای امنیتی قدرت های بسیار مبسوطی در شرایط فوق ۰۸۲۲قانون موجود از 

های  حکومت نظامی و ممنوعیت انجمن برقراری، تا گرفته العاده می بخشد. از تفتیش بدون حکم و دستگیری

برای امنیت و نظم عمومی  های وی فعالیت»که حبس خانگی هر فردی حکم صدور  و توقیفعمومی، 

 انحالل هرگونه سازمان مرتبط با افراد تحت بازداشت خانگی که در همین طور و« خطرناک به شمار می شود

 «.ندکرده ا به آن مبادرتیا یل هست داشته، یا آن را تمشارک»ومی مالل نظم عاخ

 ز گذشتها ی می کند، قانون را به مراتب بیشمعرف ینون اساساقکه حزب سوسیالیست در اصالحیۀ  یتغییرات

ستی ریی از جانب هر یک از گروه های تروه با تهدیدسنگران کننده می کند. اوالند اعالم کرده مادام که فران

 است این قوانین را تجدید کند، یعنی برای یک دورۀ نامعین. مشابه با داعش رو به رو است، او مایل
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ه خود ک نداردبا این حال بررسی این اصالحات روشن می کند که تمهیدات مذکور ارتباطی به مبارزه با داعش 

بتی اظامیان اسالم گرا به عنوان نیروهای نیتأمین مالی شبه ن است قدرت های ناتو برایدر هر حال از دل سی

 یدر سوریه پدید آمدند. حمالت مهیب پاریس، بهانه ای است برای اجرای تمهیدات «تغییر رژیم»جنگ 

 ی آن باشد.نمی تواند توضیح منطقاستبدادی که تهدید از سوی داعش 

رای ب یی مطلق در برابر هر کسی می دهد که تهدیدتش، به خود قدربارزه با داعدولت فرانسه در پوشش م

 به رسمت شناخته شدۀ داند. این مقولۀ مبهم و فراگیر، مدت ها است که علیه حقب «امنیت و نظم عمومی»

 حزبحکومت صمیم سال گذشتۀ مانند مورد ت -سی استفاده شده استقانون اسا دراعتراض و اعتصاب 

 اعتراض به جنگ دولت اسرائیل در غزه. بر ممنوعیت اعمال سوسیالیست فرانسه به

بدیل می ه برای بازداشت تزمینه ای بالقوبه تغییرات قانونی سند حزب سوسیالیست، هرگونه ابراز اعتراض را 

فعالیت شان برای امنیت و نظم »جازه به پلیس برای بازداشت افرادی که اجای  کند. قانون اصالح شده به

قرائن بتوان گفت رفتار او تهدیدی که بسته به »، به آن ها اجازه می دهد هر فردی را «عمومی خطرناک است

 یشنهادیپ بازداشت کند. حزب سوسیالیست توضیح می دهد که تغییرات« در برابر امنیت و نظام عمومی است

رح ، دوستان، بیانیه ها یا طرمردمی را که توجه پلیس یا نیروهای امنیتی را با رفتا»به پلیس اجازه می دهد 

 د.هدف بگیر« های خود جلب کنند

یزی بیش پلیس چالزم نیست بازداشت و دستگیری یک نفر، برای زامات این طرح ها بسیار گسترده است. ال

ای آن هم بر مبن ،مومی از سوی فرد مذکور در آتیه قابل تصور استعالل در نظم احتمال اخ که بگوید ایناز 

 است.یا به فردی از مرتبطین خود گفته  منتشر کرده چیزی که این فرد بر روی رسانه های اجتماعی

فراخوان به اعتصاب علیه کاهش دستمزدها یا تعطیلی کارخانه، یا اعتراض به جنگ  باهر گونه بیانیه ای که 

گی خواهد خان بست یا حش، زمینه ای برای بازدااعالم همبستگی کند دست یا هرگونه فعالیت قانونی از این

 بود.

 ۰۸۲۲انونی که اکنون حزب سوسیالیست پیشنهاد به گسترش آن می دهد، در سال ارزش یادآوری دارد که ق

 ن مبارزۀ مردم الجزایر برایتالش نافرجام برای درهم شکست که در -فرانسه وقت به حکومتن شد تا یوتد

را برای  چهارچوب قانونی الزم -این کشور بوددر برابر حاکمیت استعماری  ۰۸۲۰-۰۸۲۱جنگ استقالل در 
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هزار تن از مردم الجزایر را گرفت،  ۱۱۱تا  ۰۲۱جان  ،کند. این جنگ وحشیانه اعطا شکنجه و سرکوب گسترده

فوران  ۰۸۲۹د که در طی اعتصاب عمومی مه تا ژوئن یمداخل فرانسه انجاو به تنش های عمیق اجتماعی در 

 کرد.

 اردقرار دیک در فرانسه، بحران مشابهی حل کردن حقوق دمکراتمدر پشت تحرکات کنونی برای عمالً مض

ت نهایتاً نافرجام حکومت حزب سوسیالیس که تالشِ همان طور، که طبقۀ حاکم با آن دست به گریبان است. اوالً

مامی ت منکوب کردنای رائیل با غزه نشان داد، حکومت برسبه ممنوعیت سال گذشتۀ اعتراضات ضدّ جنگ ا

اریس، اوالند ه است. به دنبال حمالت پسفرانی یستی امپریالیسترهای میلیتا سیاست شدیداً نیازمند ،اعتراضات

به سرعت به سوی گسترش کارزار بمباران در سوریه، به عنوان جزئی از تالش های طبقۀ حاکم فرانسه برای 

 منافع خود در عرصۀ جهانی، شتافته است. رازاب

ت و حلّ و فصل تنش های اجتماعی عظیم و فزایندۀ جامعۀ ؛ دمکراسی بورژوایی دیگر قادر به مدیریثانیاً

ترل دولت تحت کنسرمایه داری معاصر نیست. در تمامی کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از جمله فرانسه، 

وده یتی های رو به صعود تاترس به نارض یک اقلیت کوچک از نخبگان مافوق ثروتمند است که با نفرت و

 گرند.های وسیع کارگران می ن

ت ما ریاضت، سرنوش»حکومت اوالند، تجسم سلطۀ اشرافیت مالی است. اوالند که بر مبنای وعد هایی نظیر 

انتخاب شده بود، خیلی زود نشان داد که سیاستمداری مدافع ریاضت است و خود از عوامل ناظر بر « نیست

 «.رشد صفر»بیکاری رو به صعود و اقتصادی با 

ستراتژی دیگری چرخش کرد، و آن چیزی نبود جز تالش برای منحرف کردن حزب سوسیالیست به سوی ا

سم به واسطۀ یک سیاست خارجی متکی بر میلیتاری ،سیاست های ارتجاعی داخلی نسبت بهاعتراضات اجتماعی 

لو »مالی به راه انداخت، یکی از مقامات به روزنامۀ کشور جنگی را در  ۰۱۰۳و جنگ. زمانی که اوالند در سال 

د به دست یر فالکلنگفت که حزب سوسیالیست امیداوار است جنگ آن ها، نسخه ای مشابه با جنگ جزا« پوئن

سال  رد دد او رایی نظامی که انتخاب مجماجراجو» همان رت تاچر باشد؛ یعنیاریتانیا، مارگب نخست وزیر وقت

هن فرانسه، تنها به رشد تنش با این حال جنگ ها در سرتاسر امپراتوری استعماری ک«. تضمین کرد ۰۸۹۳

 .عی در خاک فرانسه یاری رسانده اندای اجتماه
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چون آینه منعکس می شود. از زمان آغاز دینامیسم سیاسی در فرانسه، در هر کشور سرمایه داری دیگری هم

ایاالت متحدۀ امریکا، در  رأس آندر و ، حکومت های سرتاسر جهان، ۰۱۱۰در سال « جنگ علیه تروریسم»

در  گیهم کردن ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک بوده اند. آن ها پارهفرسودن و تکه  راه هایی برای جویتسج

نودهای گستردۀ بدون حکم، و کشتارها با هواپیمای بدون زندانیان برای شکنجه، ش« اضطراریتوقیف های »

رایج  مریا ، اکنونداخل در به اسلحۀ سنگین واحدهای نظامی مسلح بکارگیریشرکت داشته اند.  ،سرنشین

 است.

 نومایکل برا کوب شدید اعتراضات علیه قتلرتا س ۰۱۰۰در سال  از زمان سرکوب پلیسی شورش جوانان لندن

به  آشکارتر از هر زمان دیگری این تمهیدات ت پلیس شهر فرگوسن )ایالت میسوری( در سال گذشته،سدبه 

 سوی سرکوب مبارزۀ طبقاتی هدف گرفته می شوند.

ین اسیاسی یا شرکت ها وجود ندارند.  یک در دستگاهتخاباتی برای دفاع از حقوق دمکراتعمالً هیچ نهاد ان

د که تعهد عمیق به اصول دمکراتیک را حفظ می کند. با این حال فضایی تطبقۀ کارگر می اف دوشوظیفه بر 

نی که هیچ پاسخی در قبالش برای خشنودی سیاسی وجود ندارد. طبقۀ حاکم در برخورد با بحران های درو

 رود.پیش می ندارد، با تمهیدات استبدادی 

قۀ ، باید در بسیج سیاسی مستقل طبیک و اعتراض به اشکال حاکمیت دولت پلیسیتدفاع از حقوق دمکرا

و نابرابری اجتماعی و منشأ آن ها در نظام سرمایه داری،  یکارگر، متکی بر مبارزه ای علیه جنگ امپریالیست

 داشته باشد.ریشه 

 ۰۱۰۲نوامبر  ۰۸

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/19/pers-n19.html 
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 رسانه ها و حمالت تروریستی پاریس

 بری گری

 با هدف القای رعب و هارسانه  را در سطح بین المللی یحمالت تروریستی جمعۀ گذشته در پاریس، کارزار

به  ،و توجیه تشدید جنگ های خاورمیانه و یورش به حقوق دمکراتیک در داخل ایاالت متحده و اروپا ،وحشت

 است. پا کرده

 در باب شانبیانیه های ریاکارانه  ،یرسانه های حکومتی بی هیچ انتقادی تمام ادعاهای مقامات حکومت

 هرمی پذیرند. هدف از این ها، به را به عنوان تجسم شرارت کشتار مسئولینهمدردی با قربانیان و محکومیت 

برداری از حملۀ اخیر برای مشروعیت بخشیدن به جنگ و تمهیدات سرکوبگرانه ای است که این حمله و 

تروریستی پیشین را ایجاد نمود، و در عین حال آماده کردن شرایط برای جنگ های گسترده تر  های توحش

 و دیکتاتوری همه جانبه.

ت حکومت ها، سیاس از سوی اسوسی گسترده ترتر به سوریه و حتی جدرخواست اعزام سربازان و بمب بیش

های شدیدتر علیه مهاجرین و سایر اقدامات غیر دمکراتیک، هیچ ارتباطی به محافظت از هیچ کسی ندارد. 

 مردم نه و سرکوبامیدن ذخایر نفتی خاوربه دست آوردرخواست ها، اجرای طرح های قبلی برای  این هدف از

 است. یستیلدر کشورهای امپریا قراربی

ای از دمکرات ه ،«ن فاینستاینیاد»مشغول بازانتشار ویدیویی از  «ان.ان.سی»به عنوان مثال خبرگزاری 

حسّ بروز یک فاجعۀ قریب الوقوع را دارد، درست  یدودر آن می گاست که  «کمیتۀ اطالعات سنا»برجستۀ 

 داشت.  ۰۱۱۰سپتامبر  ۰۰مشابه با همان حسی که پیش از حمالت تروریستی 

سرمقاله ای را روز سه شنبه منتشر کرد که سیاست اوباما در سوریه را به عنوان « نگتن پستشوا»روزنامۀ 

ام له، خواست افزایش اعزابه باد انتقاد می گرفت. در این مق ،سیاستی که به اندازۀ کافی تهاجمی نیست

ه از استفادهمین طور بالغ کرده بود، به فراتر از سطحی که اوباما اوایل ماه جاری ا« سربازان نیروهای ویژه»

ی به عنوان پایگاه حمله برای سرنگون« مناطق امن»اصطالح بدون سرنشین و ایجاد به بمب افکنهواپیماهای 

 .مطرح شده بود ،رژیم بشار اسد
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 یرز، از مقامات سابق حکومت بوش «جیمز جفری»ست، ستونی به قلم پدر همین نسخه از روزنامۀ واشنگتن 

طرح ممینی کالسیک تمام عیار در سوریه یک جنگ زواست ، خ«تربه تمهیدات نصفه و نیمۀ بیش نه»عنوان 

  شده بود.

و  رک تایمز نظیر ریچارد کوهنوروزنامۀ پست و نیوی« لیبرال»اصطالح اساساً همین خط از سوی مفسرین به

 می شود. رویجت نیز راجر کوهن

 افزایش برای را خبری و مطبوعات، خواست مقامات پلیسی و اطالعاتی در عین حال شبکه ها و رسانه های

ند. گذاری تبلیغ می کنرمزاز کار انداختن سیستم های  بهدولت  مجاز کردنمت از طریق قدرت جاسوسی حکو

، اعالم کرد که داعش می تواند به امریکا حمله کند و «جان برنان»، «ای .آی .سی»روز دوشنبه، سرپرست 

 هب جاسوسی ترقدرت بیش اعطای از« واهمه»نامید که باید به « بیداریزنگ »دهای پاریس را یک ادروی

 حکومت ها پایان دهد.

مشاور  ،«ترابرت لی»ه از سوی ایمیل درونی اشاره کرد که ماه اوت گذشت یک واشنگتن پست روز سه شنبه به

لۀ تروریستی یا رویداد محدر شرایط یک »و ادعا می کرد بود ارسال شده  «ادارۀ راهبردی امنیت ملی»عمومی 

 ریاگذمزرتنظیم قوانینی که ، «ه که بتوان نشان داد رمزگذاری قوی، مانع اجرای قانون شده استانجنایتکار

  .خواهد داشت برای تصویب از کار بیاندازد، فرصت خوبی را

اساساً بی دفاع افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن وجود  سال جنگ تقریباً بی وقفه با مردمِ ۰۱زدیک به ن

ا در پاناما، عراق، سومالی، بوسنی و صربستان، و همین کداشته است.  پیش از این ها مداخالت امپریالستی امری

سیگان همزانۀ آن علیه ورائیل بر فلسطین و جنگ های متجاسا از ستم اکی امریاسطور حمایت نظامی و سی

 را شاهد بودیم.ی امریکا از دیکتاتوری های خونین مصر و خلیج فارس انب، همراه با پیشتیعرب خود

ناهجو و ده ها میلیون تن را به پ به ویرانهاین جنگ های امپریالیستی میلیون ها تن را کشته، کل کشورها را 

ر ت اخیبریتانیا، آلمان و غیره، حمالکا، یاو در امر نمبدل کرده اند. رئیس جمهور فرانسه، اوالند، و همتایا

 هات به جز جنگ بی رحمانه با مردم این کشوراخطاب می کنند. اما این حضر« اعالن جنگ»پاریس را 

 مشغول انجام چه کار دیگری بوده اند؟
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این کنید. نانتقام  را ایجاد   یوزشما نمی توانید دست به چنین جنایاتی بزنید، بدون آن که فضای نفرت و آر

 سپتامبر هستند. ۰۰گذشته، از زمان حادثۀ  ها ریشه های واقعی حمالت ترویستی چهارده سالِ

 مشروعیتزیر سؤال بردن  در این همهمۀ پوشش رسانه ها از حوادث پاریس، تقریباً نمی توان اثری از به

ایی نظیر از توحش ه ،تمدارانسمفسرین رسانه ها و سیاهای بنیادی حکومت های امپریالیستی یافت.  تسیاس

 رعب و وحشتی را که ایاالت هرگز . اماصحبت می کنند« هاباشت»به عنوان یک  حداکثر ،م و اشغال عراقتهاج

 متحده و متحدین اش ایجاد کردند به اسم درستش صدا نمی زنند: جنایات جنگی.

ه، یر النصراسالمی نظاین خشم اخالقی آنان، همیشه گزینشی بوده است. داعش و سایر گروه های جهادی 

گستردۀ شهروندان غیرنظامی در سوریه بوده اند، اما رسانه های امریکا و اروپا یا از  سال ها مشغول کشتار

رفته هدف گ بر ضدّ رژیم اسد و برای عزل او این اقدامات یا تا زمانی کهو چنین اقداماتی استقبال کرده اند، 

 !می داده اند به خرج کاری پنهان در قبال آنمی شدند، 

ضربه را داشته، آن هم از سپتامبر به این سو، خصلت یک پس ۰۰هر یک از حمالت تروریستی مهم از زمان 

 ،سوی نیروهایی که حکومت های امپریالستی با آن ها همکاری کرده بودند. تدارک دهندگان این حمالت

 د.تحت پیگیرد و نظارت قرار داشتن موارد و در بسیاری بودند برای نهادهای امنیتی و پلیسی شناخته شده

مورد پاریس هم چنین است. داعش خود محصول ویرانی و تباهی است که تهاجم امریکا و اشغال عراق و 

 ،سنی بین شیعه و ای واشنگتن برای تحریک کردن جنگ فرقه «نختن و حکومت کرداتفرقه اند»سیاست 

ط با القاعده، از جمله اسالف داعش و النصره، به عنوان . نیروهای جهادی اسالمی مرتبایجاد کرده است

کا برای تغییر رژیم در لیبی استفاده شدند و در سوریه نیز به کار یرما-نیروهای زمینی نیابتی در جنگ ناتو

گرفته شده اند. القاعده خود از دل نیروهای اسالمگرایی بیرون آمد که امریکا در جنگ نیابتی خود با اتحاد 

 تسلیح و بسیج کرده بود. ۰۸۹۱در افغانستان طی دهۀ شوروی 

مغز متفکر حمالت پاریس بوده است، به  از عوامل داعش که ظاهراً «ا عودد ابیعبدالحم»طبق گزارش ها، 

تار قرار شکو در فهرست بوده شده پا طی دو سال گذشته مرتبط ویک سلسله حمالت نافرجام تروریستی در ار

 ید که می تواند بین سوریه ووفتخار می گابا او گرفته بوده است. با این وجود در یکی از ویدیوهای داعش، 

 اروپا بدون هرگونه دخالتی رفت و آمد کند.
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باقی جهان، و  کشورهای تحت شرایط جاسوسی تمام و کمال از کل مردم هر کشور امپریالیستی و اکثر

 هدهنگان حمالت تحت نظارت بوده اند، هیجانات دیوان کم برخی از سازماناعترافاتی مبنی بر این که دست

مام د که با توشحک است. اما مانع از این نمی ضسرزده، م تجسس تربیشوار رسانه ها بر سر نیاز به قدرت 

 ند.نکنقدرت چنین 

روی می کند که تاکنون به یک الگوی استاندارد تبدیل شده است. حمالت پاریس و پیامد آن، از چیزی پی

 ه خودِمی شود کجنگ ها به رهبری امریکا، منجر به حمالت تروریستی نیروهایی در کشورهای امپریالیستی 

 تان حمالت، برای دولگشته اند. اکنون کاشف به عمل می آید که تدارک دهندامپریالیست ها به حرکت وادا

حوی اطالع ن هی پلیسی و امنیتی بری موارد تحت پیگیرد بوده اند. با این حال، نهادهااسیو در ب شناخته شده

 قبلی نداشته اند.

برداری کنند و به جوّ ناامنی و ترس  هرشوند تا از بهت و حیرت عمومی  بهرسانه ها به سرعت وارد عمل می 

 دامن بزنند. ،دمکراتیک در داخلتر و الغای حقوق خارجی بیش مجیه تهاجوبه منظور ت

برای جلوگیری از هرگونه ارزیابی انتقادی یا درک سیاسی چنین حوادثی در بین مردم، هیچ وقت این الگوی 

تاریخی مطرح نمی شود. با این وجود، شکاف عظیمی بین تصویر رسانه ها از حمایت مردمی از جنگ و اقدامات 

به خوبی وجود دارد. مردم  از سوی دیگر و احساسات واقعی توده های وسیع مردم از یک سو ضدّ دمکراتیک

نه و خاورمیانه، جنگی هایی که از آن اشتار پاریس، تماماً با جنگ های آسیای میکیر ظنحوادثی  می دانند

 حمایت نمی کنند، رابطه دارد.

کارانه به حقوق دمکراتیک در داخل، کل رسانه های حکومتی در این جنایات جنگی در خارج و حمالت جنایت

ه ند و یا خبرگزاری هایی کوذیه می شغاصطالح روزنامه نگارانی که با ولخرجی تمام تهمدست هستند. آن به

در ید اب ،دهندگانشان جیره و مواجب به همراهبه خورد دیگران می دهند، « اخبار»تی را در پوشش لتبلیغات دو

 باشند. گوپاسخ طبقۀ کارگر جهانی پیشگاه

 ۰۱۰۲نوامبر  ۰۹

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/18/pers-n18.html 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/18/pers-n18.html
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 حمالت تروریستی پاریس

 الکس النتیه و بری گری

حمالت وحشیانۀ تروریستی داعش در پاریس، اکنون به دستاویزی برای ایاالت متحدۀ امریکا، فرانسه و دیگر 

قدرت های امپریالیستی تبدیل شده است تا به سیاست های جنگ و تاراج شدت ببخشند؛ درست همان سیاست 

عی، از قماش همان کسانی که هایی که کل جوامع خاورمیانه را ویران و شرایط را برای رشد نیروهای ارتجا

 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشتند، مهیا کرد. ۰۰۸جمعه شب گذشته 

این نیروها خود از سوی واشنگتن و فرانسه و متحدین منطقه ای نظیر عربستان سعودی و ترکیه، تأمین مالی 

، درست و عراق است هیستی در لیبی، سوریامپریال دسیسه چینی هایو تسلیح شده اند. داعش خود محصول 

همان طور که القاعده محصول مداخلۀ ضدّ شوروی در افغانستان بود. داعش و دیگر گروه های تروریستی 

مرتبط به القاعده، به عنوان ارتش های نیابتی، برای تغییر رژیم در لیبی و پیگیری جنگ برای تغییر رژیم در 

 سوریه استفاده شده اند.

نظامی  بینی تشدید بی رحمانۀ عملیاتروندان غیرنظامی در پاریس، پیامد قابل پیشتهاجم جنایتکارانه به شه

 امپریالیسم امریکا و اروپا است.

اس همدردی عمیقی با قربانیان این کشتار گسترده در پاریس دارند. اما بیانیه های کارگران سرتاسر جهان احس

ریاکارانۀ سیاستمداران و رسانه های سرمایه داری، تنها شایستۀ تحقیر اند. شمار کشته شدگان جنگ هایی که 

یکرد رفته است. روسال گذشته به راه انداخته یا حمایت کرده اند، از رقم یک میلیون تن فراتر  ۰۱ایشان طی 

نفر  ۳۱نفر و مصدومیت بیش از  ۳۱کم واقعی آن ها را می توان در بی اعتنایی شان به خاکستر شدن دست

در قندوز افغانستان به دست نیروهای « پزشکان بدون مرز»دیگر در حادثۀ بمباران ماه گذشتۀ بیمارستان 

 امریکا مشاهده کرد.

ا بر آتش گسترش تروریسم و خشونت دمیده و میلیون ها نفر را به تنه« جنگ علیه تروریسم»چهارده سال 

پناهندگان فراری از جنهم مناطق جنگی خاورمیانه، آسیانۀ میانه و آفریقای شمالی مبدل کرده است. اکنون که 

 مسئول این پیامدهای بربریت نواستعماری در داخلِ خودِ اروپا منفجر شده است، قدرت های امپریالیستِ
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، در حال تدارک برای دست زدن به «جنگ علیه تروریسم» رنگ باختۀت، با احیای مفهوم شیادانه و جنایا

 تری هستند.جنایات به مراتب بزرگ

نیز این  FAZخواند، روزنامۀ آلمانی « جنگ اعالن»پس از آن که پرزیدنت فرانسوا اوالند حمالت پاریس را 

س از بیانیه ای که بالفاصله پبه دوبله کرد. اکنون ارزش دارد « یازده سپتامبر فرانسه»گفته ها را با عبارت 

 به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون بر روی وب سایت ما منتشر شد، مجدداً نگاهی داشته باشیم. ۰۱۱۰حمالت 

خشونت امپریالیستی امریکا در خارج و یورش به حقوق دمکراتیک در داخل، نوشتیم: با هشدار به صعود ما 

ارد، به دستاویزی د که فرسنگ ها با یک ضربۀ نیرومند به میلیتاریسم امپریالیستی فاصلهضمن آن تروریسم »

یه و وجبرای آن دسته عناصر درون دستگاه حاکمیت امریکا مبدل می شود که از چنین رویدادهایی برای ت

بهره برداری  ،منافع اقتصادی و ژئوپلتیک نخبگان حاکم برای پیگیریمشروعیت بخشیدن به توسل به جنگ 

 می کنند...

تالش های بی امان امپریالیسم امریکا برای تضمین سلطۀ خود بر ذخایر نفتی منطقه... ایاالت متحده را در 

توده های عرب قرار داده  غیرقابل مهارحق و عی بهضدیتی خشن با آمال و آروزهای دمکراتیک، ملی و اجتما

 است....

بمب افکن ها و یا ناوهای جنگی امریکا به لبنان، لیبی، ایران، سودان و افغانستان حمله کرده اند. ایاالت 

سال علیه عراق هدایت کرده  ۰۰کند، عملیاتی نظامی را برای تقریباً  اعالن جنگمتحده بدون آن که عمالً 

با در نظر داشتن این کارنامۀ خونین، چرا کسی باید حیرت کند آنان که از سوی امریکا هدف گرفته  است...

 «ی تالفی برآمده اند؟وجاند، در جستشده 

ن که چه کسانی دربارۀ سپتامبر، پرسش های بسیاری بالفاصله طرح می شود، ای ۰۰درست مانند حمالت 

 که ، این ادعافراگیرالت در پاریس اطالع داشتند و چگونه آن را انجام دادند. در عصر تجسس طرح های حم

بقۀ حاکم کم طمطلع نبودند، معتبر نیست. دست حمله هیچ یک از نهادهای امنیتی کشورهای ناتو از تدارکات

هیه ت ها قبل تکه مدنگرد به چنین وحشی گری هایی به عنوان فرصتی برای اجرای سریع طرح هایی می 

 شده بودند.
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پیش از آن که حمالت پاریس به طور جدی بررسی شده باشد، نخبگان حاکم در امریکا و اروپا نقداً مشغول 

ۀ نیروهای جدید و گسترد واگذاریبرای جنگ و تأکید بر این هستند که تهدید داعش تنها با پارس کردن 

 پلیس به دولت قابل پاسخ دادن است.

العاده در فرانسه اعالم کرده است که تقریباً فرانسه را به یک دولت پلیسی تبدیل  عیت فوقضواوالند سه ماه 

می کند: تعویق حقوق دمکراتیک ابتدایی، بستن مرزها، ممنوعیت اعتراضات واعطای نیروی گسترده به پلیس 

خواهان بستن مرزهای آلمان به روی  ،«مارکوس سودر»یر مالیۀ باواریا، برای جستجو و بازداشت افراد. وز

 «.همه چیز را تغییر می دهد»ف اعالم کرد که حمالت پاریس او با تأسپناهجویان سوریه شده است. 

« ه حملهبازگشت ناتو ب»مطلبی را با عنوان « دیسیجیمز استاور»ر امریکایی دافرماندۀ عالی سابق ناتو، دریا

دید ا تشما. به حملۀ داعش از طریق ورود به جنگ در سوریه شده استاکنش یه و خواهان اتحاد ناتو برای وهت

 سخشونت در سوریه و عراق، خود بخشی از یک طرح وسیع تر ژئوپلتیک است. حرکت به سوی خلع رئی

رها این کشوطرح های تهاجمی واشنگتن در برابر روسیه و چین است.  جمهوری سوریه، بشار اسد، یک جز از

هژمونی امریکا بر سرتاسر کرۀ زمین نگریسته می شوند و بنابراین  چون موانعم امریکا هماز سوی نخبگان حاک

 تصادی و نهایتاً نظامی قرار گرفته اند.قهدف ویرانی ا

ایط همراه شده است با یک یورش بی امان به شر« جنگ علیه ترویسم»زیر پوشش  یتشدید جنگ امپریالیست

 ۰۱۱۹اجتماعی و شاخص های زندگی طبقۀ کارگر، حمله ای که از زمان بحران سرمایه داری جهانی در سال 

خت مهاجر، س جوانانبه سرعت شدت گرفته است. در هر یک از کشورهای امپریالیستی، جوانان و به خصوص 

ظام یندۀ شایسته در ن، فقر و هیچ چشم اندازی برای یک آستردهبه دیده اند. آن ها با بیکاری گاز همه ضرتر 

 رو به رو هستند. ،کنونی

ی طبقۀ کارگر و جوانان مهاجر تقاطع پیدا می کند. با رباری با رشد بیزاپیامدهای میلیتاریسم به طور مرگ

یک جنبش سازمان یافتۀ ضدّ جنگ، این خشم هیچ  ولی در غیابوجود مخالفت عمومی با جنگ امپریالیستی، 

گونه مجرای مترقی برای خروج نمی یابد. این امر بخشی از آن ها را در برابر موعظه های گروه هایی نظیر 

 القاعده و داعش آسیب پذیر می کند.
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 ورژواییابق و خرده بسازمان های متعدد عناصر چپ س متوجهمسئولیت اصلی غیاب یک جنبش در برابر جنگ، 

و آن ها را پشت احزاب و سیاستمداران طبقۀ حکم  -که زمانی در رأس جنبش های اعتراضی بودند است

کرده  چرخش ه اردوگاه امپریالیسمب اًمیال گذشته، به شدت به راست و مستقس ۰۲اما طی  -کانالیزه می کردند

 در اسپانیا،« پودموس»آلمان، « حزب چپ»رانسه، ف« حزب ضدّ سرمایه داری نوین»اند. سازمان هایی نظیر 

یر در امریکا، از جنگ ها به رهبری امریکا برای تغی« ستی بین المللییلوسیاسازمان س»در یونان و « سیریزا»

سی برای جنگ افروزی های واشنگتن در برابر روسیه و ارژیم در لیبی و سوریه حمایت کرده و پوششی سی

 چین ایجاد کرده اند.

اد یک جبه ایعاجل ستی در سوریه و عراق، نیاز یلس و متعاقباً تشدید خشونت امپریاگذاری های پاریببم

نیروی اجتماعی که می تواند امپریالیست ها را خلع تنها جنگ را برجسته می کند. جنبش بین المللی ضدّ 

ایست امپریالیستی می بسالح کند و به جنگ پایان بخشد، طبقۀ کارگر است. جنبش جدید در برابر جنگ 

یک مبارزۀ انقالبی برای پایان دادن به  درمرزها  فراسویدر که  طبقۀ کارگری متکی بر طبقۀ کارگر باشد،

 ن به منشأ آن، سرمایه داری، متحد و بسیج شده باشد.پایان داد وجنگ 

 ۰۱۰۲نوامبر  ۰۲
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 حمالت تروریستی پاریس: جنبش کارگری چگونه باید واکنش نشان دهد؟

 «گرایش بین المللی مارکسیستی»بیانیۀ 

شب گذشته، تروریسم نیروهای ارتجاعی بنیادگرای اسالمی باری دیگر نقاط مختلفی را در شهر پاریس هدف 

مجروح با وضعیت وخیم را بر جای گذاشته است. این  ۰۱۱کشته و بالغ بر  ۰۰۹قرار داد که تاکنون بیش از 

که شبی را در رستوران ها، سالن های کنسرت  یوانرتجاعی علیه مردم عادی و اکثراً جحمله ای است سراسر ا

 ،باند جنایتکار مسئول این کشتارضمن محکوم نمودن موسیقی و استادیوم فوتبال سپری می کردند. ما 

 پاریس اعالم می داریم.همبستگی خود را با مردم 

نیروهای ارتجاعی و راست افراطی فرانسه و دیگر نقاط، در تالش اند با مقصر دانستن مهاجرینی که که اخیراً 

قدم به خاک اروپا گذاشته اند، از این واقعه بهره برداری سیاسی کنند. می توانیم بیش از این را انتظار داشته 

 جریان»گراتر سیاستمداران راست از طرفبلکه همین طور  ،افراطیباشیم، آن هم نه فقط از طرف راست 

 آن ها نیز از این حمالت برای مقصر جلوه دادن اجتماعات مسلمان استفاده خواهند کرد.«. اصلی

، از این حملۀ وحشیانه برای تحدید آزادی های دمکراتیک، پیشینعالوه بر این، طبقۀ حاکم، مانند موارد 

خواهند  استفاده ها تر از شهروندان و نظایر اینهای امنیتی، قانونی کردن جاسوسی بیشوافزایش قدرت نیر

اتخاذ شد، به جلوگیری از حملۀ  امسالدر ماه ژانویۀ  «شارلی ابدو»که بعد از کشتار  کرد. تمهیدات مشابهی

 است. نینجامیددیروز 

مسلمان  عاتامهاجرین، پناهجویان و اجتم جنبش کارگری باید در برابر هرگونه تالشی برای مقصر نشان دادن

بیفتد. کارگران و جوانان در فرانسه و دیگر کشورها، بی تردید، به « وحدت ملی»مقاومت کند و نباید به دام 

ب و وحشت، تنفر و تأسف به حرکت درخواهند آمد. همین دیروز موجی از همبستگی سات حقیقی رعدنبال احسا

منازل خود را به روی مردمی گشودند که در حال فرار از این حمالت درهای ه مردم پاریس را شاهد بودیم ک

 ه، در خیابان ها سرگردان شده بودند.فقدان وسایل نقلیبودند و به دلیل 

تفاده از این احساسات، کل مردم را پشت خود به صف کند. اما برای یک ساطبقۀ حاکم تالش خواهد کرد با 

ر ای یمفاهیم آزادی، برادری و برابری همان معنایی را ندارد که برای کارفرما، «ایر فرانس»کارگر اخراجی 
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نه هیچ گوکارگران را اخراج کرد.  همینبرای کسی که با بی رحمی تمامی هزاران نفر از یعنی فرانس دارد، 

 وحدت ملی میان این دو نمی تواند وجود داشته باشد.

بیگناه  قربانیانکه ندگان آن در فرانسه و دیگر کشورهای جهان را چنین باید ریاکاری طبقۀ حاکم و نمایما هم

جدای از ظهور اخیر بنیادگرایی اسالمی ارتجاعی در  ،این حمالت نیستند، رد کنیم. این حمالت تروریستی

کشورهایی نظیر سوریه، عراق، لیبی و غیره نیست، بلکه خود پیامد مستقیم وغیرمستقیم مداخالت امپریالیستی 

امپریالیسم ایاالت متحدۀ امریکا، بریتانیا و همین طور فرانسه و متحدین آن ها مانند  این کشورها است.در 

روه های جهادی ارتجاعی را ترکیه، قطر، عربستان سعودی، گروهایی نظیر داعش، طالبان، النصره و سایر گ

 اند.داده 

اسالم در برابر ارزش »یا « نبرد تمدن ها»ما باید هرگونه تالش برای معرفی این حمالت در چهارچوب یک 

 محض کذب و «دشمن مشترک»را رد کنیم؛ همۀ این ها با هدف توجیه وحدت ملی در برابر « های اروپایی

است. کارگران و فقرای لبنان، سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان، ترکیه، نیجریه و دیگر کشورهای خاورمیانه 

نیز از این تروریسم ارتجاعی به یکسان آسیب می بینند. روز پنج شنبه، تروریست های داعش  فراتر از آنو 

انجام دادند که طی آن ده ها نفر جان باختند. همین هفته، صدها هزار  ی انتحاری را در بیروتیک بمب گذار

د که ابتدا ایاالت متحده بو این ،در افغانستان البته تن در افغانستان علیه توحش طالبان راهپیمایی کرده اند.

ی در دهۀ وو اتحاد جماهیر شور حزب دمکرات خلق افغانستاننیروهای ارتجاع سیاه را در مبارزه علیه رژیم 

 بانی کرد.یمالی و پشتتأمین  ۰۸۹۱

که ه نظامی از مبارزه علیبنابراین مبارزه علیه تروریسم نمی تواند از مبارزه علیه مداخلۀ امپریالیستی و جنگ، 

 برای رشد بنیادگرایی مذهبی مهیا می کند، جدا شود. را شرایط

 ۰۱۰۲نوامبر  ۰۱

http://www.marxist.com/paris-terrorist-attacks-how-should-the-workers-

movement-respond.htm 
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 مقابله با تروریسم با وحدت توده ها به رهبری کارگران

 سرمقالۀ حزب سوسیالیست )کمیتۀ انترناسیونال کارگری در انگلستان و ویلز(

در پاریس،  «شارلی ابدو»ژورنالیست ها و تعدادی دیگر در دفتر نشریۀ فکاهی  انۀدهنده و خون سردکشتار تکان

توده ای رو به رو شده است. در روز  و انزجار و همین طور کشته های دیگر طی روزهای پس از آن، با خشم

جزوه ، در «نروسیلووُگوش رِ»کشتار، نخستین بیانیۀ محکومیت شاخۀ فرانسوی کمیتۀ انترناسیونال کارگری، 

 می خواند. حزب سوسیالیست انگلستان و« بزدالنه و وحشیانه»ای منتشر گردید که حملۀ مذکور را حمله ای 

ژوئیه در  ده و هفتبر در ایاالت متحمتروریستی پیشین از جمله یازده سپتا تمانند حمالاین عمل را  ویلز نیز

 لندن، محکوم می کند.

نشان داده اند، حمالت به رهبری « شارلی ابدو»تار اخیر در ژوئیه و کش ۷سپتامبر،  ۰۰ت همان طور که حمال

 است. و هدایت شده القاعده یا با الهام گیری از آن در غرب، به سوی مردم کارگر عادی نشانه رفته

است،  طی نیم قرن گذشته بوده آن ها ۀ تروریستی در کشورلمردم در سرتاسر فرانسه به آن چه که بدترین حم

شهر واکنش نشان دادند؛ در سطح جهانی، راهپیمایی های بسیاری در همبستگی  ۳۱یختن به خیابان ها در با ر

 ژانویه برگزار خواهد گردید. ۰۰وسیعی نیز روز یکشنبه  است. تظاهرات برگزار گردیده

واند به ت ، حیاتی هستند؛ چرا که حمالت تروریستی از این دست، میبه نشانۀ مخالفتتظاهرات های توده ای 

ورش یسیاب کسانی بریزد که به منافع طبقۀ کارگر آآب به و رساند خدمت  جامعه شدنعود شکاف و قطبیص

 ،هایشان در عمل زمینه را برای توحش تروریستی آماده ساخته. اما وزرای حکومت فرانسه که سیاستمی برند

تظاهرات ها حرکت کرده اند، به طوری که پرزیدنت فرانسوا اوالند حتی از دیوید کامرون  سبه سرعت به رأ

 دعوت به شرکت در مراسم روز یکشنبه کرد.

ز این ، استیزتالش خواهد کرد تا با تهییج احساسات نژادپرستانه و مهاجر« جبهۀ ملی» راست افراطیحزب 

 موقعیت بهره برداری کند.

ی مانند ستگرا و پوپولیراست فردد، برای مثال ناز قافله عقب نمان کرد وپا نیز تالش خواهددیگران در سرتاسر ار

در  ه دیده امکشواهدی  بر مبنای و همین طورما در بریتانیا، »در بریتانیا به دنبال کشتار گفت:  «نایجل فراژ»
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 ستون پنجم ورهای خودداریم... ما در درون کش کثرت فرهنگیدیگر کشورها، یک سیاست واقعاً زمخت 

 «.داریم

 بن بست تروریسم

 زدند، خواستۀ آن ها« شارلی ابدو»در همان حال که تروریست ها ضربه ای وحشتناک و تراژیک به کارکنان 

ناکام مانده است. کاریکاتورهای آن را که سابقاً ده ها هزار نفر  دست اندرکاران این نشریهبرای ساکت کردن 

کنون میلیون ها نفر به خاطر این حمله می بینند، و نشریه اعالم کرده است که به کار خود از مردم می دیدند، ا

 ادامه خواهد داد.

به عالوه، تروریست ها نه تنها فرسنگ ها با کمک به وضعیت مسلمانان فرانسه فاصله دارند، که وضعیت آن 

ق آن ها تشدید خواهد شد و حمالت چرا که سرکوب دولتی در محالت و مناط ها را وخیم تر هم کرده اند،

ت. ته دیده شده اسشذهمان طور که در گ -فیزیکی گروه ها و افراد راست افراطی احتماالً افزایش خواهد یافت

با این حال، باید اضافه کرد که سازمان هایی نظیر القاعده و داعش که مشغول تشویق حمالت تروریستی در 

عی، خواه و ارتجاایجاد مبارزه علیه ستم ندارند. آن ها به شدت تمامیت ب هستند، قطعاً تمایل و قصدی بهرغ

 و در جستجوی ایجاد رژیم هایی متکی بر استثمار سرمایه داری و فئودالی، سانسور و ممنوعیت هستند.

اکنون در فرانسه، با فرونشستن جلوه های بهت و ترس، ایجاد اتحاد کارگران، فارغ از مذهبی و غیر آن، 

 ،ت هاقربانی کردن اقلی علیه جنگ علیه ترور، و اسماندهی سریع علیه حمالت به حقوق دمکراتیک به سازم

 اضافه کردن نیروی از کشتارهای پاریس برای MI۲ضروری است. در بریتانیا، سرپرست سازمان اطالعاتی 

ابع مورد تمامی من»ین که با گفتن ا ، وزیر دارایی،ده کرده و جورج آزبورناهای امنیتی استف به سرویس جدید

 پاسخ داده است. ،خواهد شد تأمین« ها نیازها آن

 ه صعودتهدید روب

با  فرانسهبین حوادث رخ داده در [در این مرحله، »ست پلیس مبارزه با تروریسم، مارک رولی، گفت: پررس

و خطرناک  غییربالتسطوح تهدید، برای بریتانیا »، اما با نگرانی اضافه کرد «نیست ارتباطی بریتانیا ]حوادث

نفر از بریتانیا به سوریه رفته اند تا  ۲۱۱تخمین می زند که حدود  MI۲اندرو پارکر، مدیر کل «. باقی می ماند
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ت گند. تقریباً نیمی از آن ها باز گشته اند، بسیاری توهمانبج« النصره»همراه با داعش و جبهۀ وابسته با القاعدۀ 

ژانویه در سال  ۷ حملۀ را به جهاد از دست داده اند، اما نه همۀ آن ها. با این حال، حمالت قبلی نظیرخود 

نشان می دهد که خطر  ارلی ابدو در پاریس،)هر دو در لندن( و اکنون ش ۰۱۰۳ل ویچ در ساو وول ۰۱۱۲

 به قوت خود باقی است. ،ندمنزوی که هرگز در خارج نجنگیده ا یریستی درهرحال از سوی افراداقدامات ترو

گرفت، صورت ن« تک و تنها»تأکید می کنند که کشتار پارس از سوی چند فرد غیر سازمان یافتۀ  رسانه ها

برنامه  ،گریتفاده از سالح آموزش دیده بودند و برای این وحشیسداده اند که در ا نشانبلکه حمله کنندگان 

از  در حمایت ،پشتیبانی القاعده برخوردار بوده اند، چرا که در طول حملهاز آن ها  و این که؛ ریزی کرده بودند

لی هستند، که در فرانسه اجوان فرانسوی اهل آفریقای شمدو  د که آن هان فریاد می زدند. اما گفته می شوآ

 دیده اند و در خارج نجنگیده اند. آموزشبزرگ شده و 

 مداخالت امپریالیستی

ه از جمله کسانی بودند ک ها انستان و عراق، سوسیالیستغرهبری ایاالت متحده در افپس از آغاز جنگ ها به 

ستی و یلایهشدار دادند. انزجار نسبت به مداخالت امپر خطر حمالت تروریستی در غرب باال رفتن نسبت به

 دید.را درنور نشینمرگ و ویرانی به جای مانده از آن، سرتاسر جهان و نه فقط مناطق مسلمان

ا از محکوم کردن آن نیز کوت امریدر غزه و امتناع حکخشم و انزجار نسبت به سالخی های رژیم اسرائیل 

وجود داشته است. خطر تروریستی اکنون بیش از پیش با حمالت هوایی به رهبری ایاالت متحده به داعش 

رحال د نحویین حمالت به وخیم تر می شود؛ به طوری که ا -و دخالت امپریالیسم فرانسه -در عراق و سوریه

 ین طور افزایش شمار کلی تلفات هستند.متقویت توان داعش و ه

، از جمله جنگ استقالل الجزایر که در سال باقی استدر فرانسه، میراث مداخالت در آفریقای شمالی نیز 

راضایت به اعت الجزایری که ۰۲۱، ۰۸۲۰به پایان رسید و طی آن صدها هزار نفر جان باختند. در اکتبر  ۰۸۲۰

 دست زده بودند، از سوی پلیس فرانسه قتل عام شدند. مسالمت آمیز در مرکز پاریس

آن چه به خشم نسبت به سیاست خارجی حکومت های سرمایه داری غربی می افزاید، برنامه های ریاضتی 

تر ، به مراتب بیشاین خود درحال تشدید نابرابری است. ثروتمندانو شود اعمال می  این کشورها است که در
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ریب به اتفاق مردم از کاهش استانداردهای زندگی رنج می برند، و قثروتمند می شوند، درحالی که اکثریت 

 گردد.می « محروم»جامعه بیش تر و بیش تر از دسترسی به مشاغل و دستمزد مناسب  در الیه ای

زده متفاوت است. در فرانسه، جمعیت مهاجر فقردر فرانسه و بریتانیا نیز وضع تفاوتی نمی کند، تنها نمود آن 

شهرها، با بیکاری باال و رو به گسترش، متمرکز شده و با تبعیضی ظالمانه رو به رو  به طور اخص در حومۀ

 ۱درصد جمعیت که شامل تقریباً  ۸ترین جمعیت مسلمان را در اروپا دارد، چیزی در حدود . فرانسه بیشاست

 .می شود نشان از مغربمیلیون مهاجر و وابستگا

سرتاسر فرانسه آغاز شد، بیانگر سطح خشم و ناامیدی نسبت به فقر، آزار و در  ۰۱۱۲سال  شورش هایی که

ه که تا به امروز نیز باقی است. ب یژادپستی ای بود که در مناطق حومه حس می شد، شرایطناذیت پلیس، و 

ر مهاجهای  اثرات تحقیر مسلمان ها و شعارها و سیاستسر اروپا رتاان مسلمان در سعالوه، بسیاری از جوان

 در اشکال و درجات مختلف حس می کنند. را گرا یا راست افراطیداران راستمستیز رسانه ها و سیاست

 آزادی بیان

هتاکی تند به رهبران  بر را اساس کار خود، که نشریه ای متمایل به چپ محسوب می شود، «شارلی ابدو»

ی پردۀ های بزنطاست. این نشریه می خواهد با  گذاشتهتمداران برجسته و مقمات به طور کلی سمذهبی، سیا

بزند، از  دست به تحریکخود که هر کسی را هدف می گیرد، مخاطب را به بهت و خشم دربیاورد؛ و عامدانه 

 ه با انتشار کاریکاتور های محمد.لجم

و ستم  تبعیض ه دور ازنداشتن هرگونه مذهبی به انتخاب خود، باز حق افراد برای داشتن یا  سوسیالیست ها

 آزادی بیان و انتشارات، شامل حق نقد و استفاده از هجو و طنز حامی. در عین حال ما قویاً حمایت می کنند

تواند  به آن چه که میدست اندازی  که این صرفاً نه به دالیل فرهنگی، بلکه به خاطر این است هستیم. نیز

ی تواند به کار م یا منتشر شود، از سوی نهادهای دولتی علیه فعالین اتحادیه های کارگری و سوسیالیست گفته

شی اترمانع ،توانایی ما به افشای استثمار و منافع طبقاتی در برابر تا به این صورت گرفته شود و خواهد شد،

 کنند.
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م از از مرد مرزی وجود نداشته باشد. تعدادی کمییم هیچ گونه حد و خواهاما این به آن معنا نیست که ما می 

یق می کنند، را تشو افسارگسیختهبستن بر مطالبی که مثالً عامدانه و آگاهانه نژادپرستی یا سکیسم  چشم

 حمایت خواهند کرد.

 ای؟ ما نمی توانیم به هیئت هنهبا این حال چه کسی تصمیم می گیرد که چه چیزی قابل پذیرش هست یا 

زمانی که این حکومت ها درحال حاضر آن هم ، یممنتخب نهادها و سیاستمداران حکومت اعتماد کن« ورسانس»

یین حدّ و تعند. تسمایه داری و برنامه های ریاضتی هسیاستمداران حامی سر از تقریباً به طور کامل متشکل

ک جامعۀ در ی ؛رفته شودباید به طور دمکراتیک تصمیم گامری است که پذیرش هر چیز،  یتقابل مرزها برای

ول ممش قابل انتخاب، و مانز هرنمایندگان منتخب مردم عادی خواهد بود که در  بر عهدۀ ، اینسوسیالیستی

 عزل و نصب هستند.

 حیاتی است ،واکنش طبقۀ کارگر

ست. مسلمانان نی اساساً مختص بهراست،  برخی از مفسران عده، برخالف نظراپیروان داعش یا الق یسمترور

یا  نۀ مذهبییمزاقلیت بسیار کوچکی از جامعه که رو به اقدامات تروریستی می آورد، می تواند از هر پیش

شاهد تروریست  ۰۱۰۰گرایان افراطی گواه آن است. نروژ در سال حمالت راست که طور غیرمذهبی باشد، همان

 کشت. ضرب گلولهبه نفر را  ۷۷برایویک بود که  سراست افراطی، اندر

 دعلیه ترور به رهبری کسانی از قماش فرانسوا اوالند، نیکوال سارکوزی و دیوی« اتحاد»به سوی  حرکت

به طبقات  ،این حمله»مطرح کرد: در جزوۀ خود « گوش رولوسیونر»که نیست. همان طور  هم راه حل کامرون

می توانند ادعا کنند که مدافعین آزادی حاکم و سرمایه داران خدمت خواهد کرد. اوالند، سارکوزی یا لو پن، 

مهاجرین را تحقیر و به حقوق  ،وبرککسانی هستند که مبارزات را ساز جمله  خودزمانی که ما هستند، آن هم 

 «.ما حمله می کنند

طبقۀ کارگر است. جنبش های توده ای طبقۀ یعنی در عوض آن چه حیاتی است، وحدت به رهبری از پایین، 

یافته برای بهبود استانداردهای زندگی و به چالش کشیدن کارگر، ضمن فعالیت در کنار هم به شکل سازمان

 و چنین دنرشد تروریسم برگردانر رو به اتحاد، می توانند موج را علیه خط حکومت های سرمایه داری با نیروی

 خواهند کرد. نیز
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 در پایان جزوۀ خود نوشت:« گوش رولوسیونر»

وان به تجمع و ادای احترام فراخاتحادیه های کارگری و دیگر سازمان ها و انجمن ها جنبش کارگری، باید »

ریت ارگران، جوانان و اکث: برای وحدت ک، منتها بر مبنای پالتفرم خود؛ یعنیبه قربانیان شارلی ابدو بدهند

، برای آزادی بیان، علیه تمامی تروریست های ارتجاعی و بنیادگرا، علیه هعظیم جمعیت فارغ از تبار یا عقید

سیاست های نژادپرستانه و امپریالیستی حکومت های فرانسه که به شکاف های فرقه ای، تعصب و تاریک 

 اندیشی دامن می زنند.

ی کشاند، باید نی ممایون نفر را به نالعلیه نژادپرستی و علیه سیاست هایی که می یک جنبش متحد و توده ای

 «.کنیماست که ما باید از ژورنالیست ها و کارکنان شارلی ابدو حمایت  مبناساخته شود. بر این 

ر دتروریسم، خطری نیست که بتواند به دست طبقات حاکم و حکومت های سرمایه داری محو شود؛ آن ها 

شرایط را برای تروریسم ایجاد کرده و اکنون ناتوان از حذف آن هستند. هیچ مقداری از افزایش وهلۀ نخست 

 «سرکوب  نمی تواند به این تهدید پایان دهد

ند، و به پروا باشوا می دارد که بیش از پیش در حمله به اکثریت بیبحران کنونی اقتصاد جهان، حکومت ها را 

ظامی امپریالیستی خدمت می کند. در فرانسه، بریتانیا، و سرتاسر دنیا، احزاب جدید کارگران افزایش تنازعات ن

 د.نتنها راه برون رفت از این کابوس را نشان ده بتوانندعقاید سوسیالیستی  که با طرحباید ساخته شود، 

راتیک در تمامی دمکت عمومی بر صنایع کلیدی، برنامه ریزی اقتصادی سوسیالیستی و تصمیم گیری یکمال

 برای پایان جنگ، ستم، استثمار و فقر به طور دائم و تروریسم مهیا خواهد کرد. سطوح جامعه، زمینه را

 ۰۱۰۲ژانویۀ  ۰۱

 

 

 

 



 28 

 «شارلی ابدو»یادداشتی به بهانۀ حملۀ تروریستی به 

 تنوبخ آرام

 شد، رمنتش پاریس در«وابد شارلی» کاریکاتور و طنز نشریۀ دفتر به مسلح مرد دو امروز حملۀ از که اخباری

 .دش تبدیل ها رسانه تیتر به ساعاتی طی بالفاصله

 کاریکاتوریست) «بشار» ،«وکاب» جمله از شدند، کشته حمله این در کاریکاتوریست چهار

 .«یوولینسک ژرژ» و «وتین» ،(دمحم

 زخمی دیگر تن ۰۱ و کشته نفر ۰۰ حمله، این پی در که است آن از حاکی فرانسه پلیس هایگزارش

 .تاس شده اعالم بحرانی شدت به مجروح چندین وضعیت .دانشده

 تنها وقایع، این همۀ.دبو گرفته صورت نشریه این دفتر به ای حمله نیز ۰۱۰۰ سال اواخر در این از پیش

 نظام، همان چارچوب در نه آن نهایی حل که گذارد می نمایش به را داری سرمایه جامعۀ عمق در تناقضاتی

 .تاس پذیر امکان آن از فرارفتن با تنها بلکه

 تلویحی موافقت یا حمایت به اتکا با سارکوزی، گرایتراس شدت به حکومت مقطع آن در که داشت یاد به باید

 نگج به لحظات ترین حساس در ،«ننوی داری سرمایه ضدّ حزب» و «تسوسیالیس حزب» نظیر نیروهایی

 قانون رخالفب (هبرق) روبنده ممنوعیت پیشنهادی طرح از بعد .دز می دامن دمکراتیک حقوق علیه سیستماتیک

 که رسید ۰۱۰۱ سال در (اروم) غارستانبل و رومانی های کولی گستردۀ اخراج به نوبت ،۰۱۱۸ سال در اساسی

 همکاری کاامری امپریالیسم با علناً فرانسه حکومت.دش رو به رو فرانسه خود در سراسری تظاهرات و اعتراضات با

 تنها اج،ع ساحل در حکومت سرنگونی یا افغانستان اشغال در امریکا به کمک برای سرباز اعزام که کرد، می

 شاهد اوالند ۀدور در .دکر ایفا لیبی در ناتو جنگ در ای برجسته نقش فرانسه امپریالیسم .دبو موارد آن از یکی

 .هغیر و بودیم مالی به فرانسه لشگرکشی

 بسرکو و کارگر طبقۀ میان در شکاف همیشگی هدف با هم آن مذهبی–یقوم نفرت به بورژوازی زدن دامن

 می نیز چنانمه و کرد می تر گسترده را افراطی راست فضای خود امپریالیستی، های جنگ با ها مخالفت

 کشیدن آتش به مسئولیت فاشیستی گروه یک ،۰۱۰۰ سال در «وابر شارلی»هب حمله از بعد هفته یک .دکن
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 زمان از فرانسه مساجد به رسیده ثبت به حملۀ مین۰۱ که گرفت عهده به را «رمونبلیا» در مسجد یک دیوار

 شدن اسالمی علیه پرست میهن های اروپایی» حرکت که امروز ندمان درست) بود ۰۱۰۰ سال آغاز

 خود موضوعیت و مواضع اثبات عنوان به ۰۱۰۲ سال در اخیر تروریستی حملۀ از آلمان، در «اپگید» یا «بغر

 عموضو اساساً هم مطبوعات و ننوشت، حمالت این دربارۀ ای سرمقاله روزنامه این اما (.دکن می برداری بهره

 .دگرفتن دهنادی را

 ریاکاری و یگندیدگ همین بستر در باید را دمکراتیک حقوق مدافعین عنوان به حاکم طبقۀ های ژست بنابراین

 طبقۀ ارعاب برای تر وسیع کارزار یک از بخشی تنها ها این همۀ .دکر ارزیابی فرانسه در بورژوایی دمکراسی

 خود ورشش با که کسانی یعنی .دبو اخص طور به تبار شمالی آفریقای جوانان و کارگران و اعم، طور به کارگر

 که طوری به بودند، انداخته وحشت به را فرانسه حاکم طبقۀ ۰۱۱۷ و ۰۱۱۲ های سال در پلیس خشونت علیه

 .دش اعالم العاده فوق وضعیت مقطع آن در حتی

 یزن اکنون و) برخاستند«وابر شارلی» از دفاع به زمان آن در همگی فرانسه سیاست باالی های رده که این

 روی وانندت می دانستند می که بود دلیل این به تنها که دمکراتیک، حقوق از دفاع سر از نه ،(دکنن می چنین

 نقشی «وراب شارلی» .دکر اتکا راستی های سیاست چنین تشویق و دفاع برای نشریه این تحریریۀ هیئت

 که «لو فیلیپ» .تگرف می قرار موجود وضع چارچوب در کمال و تمام بلکه نداشت، «هطرفان بی» یا مستقل

 تحریره هیئت که بود گفته «هکوری لو» با ای مصاحبه طی ۰۱۰۱ سال در بود آن سابق سردبیران از

 فائتال ،«اگر کثرت چپ» این واقع در ؛«دشو می طلبان تنزه جمله از گرا، کثرت چپ اجزای تمامی» شامل

 سبزها و (تاستالینیس) کمونیست حزب سوسیالیست، حزب از متشکل ۱۰۰۱ و ۰۸۸۷ های سال بین حکومتی

 به که کسانی یعنی ،(اه ابستانسیونیست) طلبان تنزه و ندارد، چندانی توضیح به نیاز شان ماهیت که شد می

 .دیستنن مشارکت اشکال دیگر یا کرسی دریافت خواهان منتها کنند، می شرکت انتخابات در تحریم، جای

 ،۰۱۱۲ ۀفوری در .دبو ها مسلمان علیه خصوص به تهییجات، و تحرکات ترینممه از برخی مرکز در هنشری این

 که بود ای نشریه نخستین ابدو شارلی ،۰۱۱۲ پاییز در شهر حومۀ گستردۀ شورش سرکوب از پس مدتی

 .ددا انتشار باز را «دمحم» دربارۀ «نپوست یوالند» دانمارکی روزنامۀ کاریکاتورهای
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 در امریکا بورژوازی راست جناح های بحث تکرار ضمن که کرد منتشر را مانیفستی ،۰۱۱۲ مارس اول

 ابلق که داشت «یجهان خواه تمامیت تهدید یک» عنوان به اسالم به هایی اشاره ،«یفاشیست اسالم» مورد

 .تاس «ماستالینیس و نازیسم فاشیسم،» با مقایسه

 به ،«دمون لو» گفتۀ به آن، اعظم بخش که آورد دست به نگفتیه سودهای «وابد شارلی» سال، همان

 و سردبیر چهار «.دش می محمد کاریکاتورهای شامل که بود ای نامه ویژه العادۀ فوق فروش» دلیل

 تقسیم خود بین را یورو هزار ۹۰۲ یعنی شدند، منتفع سود این بخش بیشترین از نشریه، اصلی کاریکاتوریست

 برایش ناسبیم بازار که چیزی به واکنش تعیین یعنی بود، حاکم سرمایه منطق هم مورد این رد بنابراین .دکردن

 .عارتجا با تقابل یا «نبیا آزادی» از دفاع انگیزۀ نه و باشد،

 مستقیم حصولم خود که آن، با تقابل در یا امپریالیسم به ربط بی امری نه تاریخی نظر از اسالمی، بنیادگرایی

 راست، های سیاست و «جخار» در فرانسه امپریالیسم فجیع های دخالت .تاس بوده ریالیسمامپ های سیاست

 انقالبی، وآلترناتی یک نبود شرایط در ،«لداخ» در مذهبی–یقوم های اقلیت علیه آمیز تبعیض و نژادپرستانه

 اعارتج حرکت هر .دده می ارتقا ستم تحت های توده برای آلترناتیو مقام به را اسالمی بنیادگرایی همان

 را تیفاشیس شبه و افراطی، راست های گرایش تقویت برای الزم فضای و خوراک متقابالً عوض در اسالمی،

 داری هسرمای سیاسی و اقتصادی بحران شرایط در اتفاقاً که کند می ایجاد آن برابر در تعادل وزنۀ عنوان به

 از ت،نئوفاشیس «یمل جبهۀ» رهبر ،«نلوپ ماری» که نیست اتفاقی .دده می نمایش را خود زمانی هر از بیش

 کند می استفاده خود حزب شووینیستی های سیاست به بخشیدن مشروعیت و کردن توجیه برای اخیر حملۀ

 حمله این که مبگویی باید ما و آمد فائق ترس این بر باید که بگویم کند می ایجاب من مسئولیت» :دگوی می و

 .«دبگذار باز اسالمی بنیادگرایی دربارۀ صحبت نحوۀ در را ما دست تواند می برعکس

 ؛مذهبی و ملی قومی، خطوط مبنای بر جامعه فضای کردن یقطب :تاس روشن حمله سیاسی پیامد و هدف

 وقحق به ترشبی حملۀ و سرکوب؛ و ارتجاع جنگ، محرکۀ و انگیزه تقویت کارگر؛ طبقۀ درون در شکاف

 .کدمکراتی

 یازده وادثح و «وابد شارلی»هب حمله مقایسۀ به و گرفتند دست به را عمل ابتکار بالفاصله اه رسانه که این

 ردنک مساعد جهت در هم سپتامبر یازده تراژدی .تاس کارگر طبقۀ برای خطر زنگ یک زدند، دست سپتامبر
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 عاقباًمت و افغانستان، و عراق در ویژه به خاورمیانه، در گسترده نظامی مداخالت برای ذهنی آمادگی و روانی جوّ

 مراهه شهروندان از گسترده جاسوسی سازوبرگ عنوان به متحده ایاالت اطالعاتی و امنیتی های نهادی ایجاد

 .تگرف قرار امپریالیسم برداری بهره مورد ترور، و شکنجه از جهانی و گسترده ای شبکه با

 حرانب دیگر طرف از و گرفت نتیجه را یبورژوای دمکراسی ورشکستگی سو یک از باید وقایعی چنین از

 .یانقالب رهبری بحران کالم یک در یا انقالبی، و رادیکال آلترناتیو یک ارائۀ برای را ها مارکسیست

 و ها رایشگ کلیۀ با تقابل در انقالبی بدیل که آن مگر شد، خواهد تکرار بارها که بار، یک نه حوادثی چنین

 این و بیاید، وجود به شود می تلنبار جامعه دل در که نفرتی و خشم کردن هکانالیز برای ارتجاعی نیروهای

 شارلی» به وحشیانه حمۀ که داد اجازه نباید .تاس انقالبی های مارکسیست روی پیش اصلی وظیفۀ دقیقاً

 تیکمکراد حقوق به ترشبی حمالت و خاورمیانه، کلی طور به و سوریه عراق، در جنگ تشدید توجیه برای «وابد

 .دگیر قرار استفاده مورد

 ۳۰۳۸ ماه دی ۰۷

 

 


