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 :چارلی ابدو
 برھنهخطر مخفی گشتن خشونت درونی توسط خشونت 

 

 

اما گونه ای از خشونت درونی و . می باشد و بدوی برھنه انتقادی چارلی ابدو خشونتی ۀبی شک حمله به دفتر نشري

طراحان اينگونه خشونت به خوبی می دانند چگونه نيات خويش را زير . ساختاری نيز وجود دارد که بر ما مسلط است

 اروپا اقداماتی را اتخاذ ۀمريکا و دولت اتحاديابدينگونه سياستمداران . عمومی به عمل در آورندۀ چتر رادار عرص

. ا مقاصد مشترک خويش را برای تحميل شرايط اقتصادی مطلوب و مشترک بر زندگی مردم صورت دھندنموده اند ت

آنھا توافقات فی مابين را مخفيانه و در پشت درھای بسته انجام داده و اطالعات مربوطه را پس از آن در اختيار مردم 

  .می گذارند، با مھارت و بسيار موذيانه

ختاری است که شرکت ھای کوچک ملی را با ورشکستگی مواجه ساخته و توليد و اين يکی از موارد خشونت سا

اين پرسش می تواند به ذھن انسان .  کاال را در جھت منافع شرکت ھای بزرک و زندگی عمومی تغيير می دھدۀعرض

مردم در مقابل اعمال تحميل و اجبار به گونه ای است که برای : خطور کند که در اين ھا چگونه خشونتی ھست؟ پاسخ

  آيا اين خشونت نيست؟. گونه امکانات و توان مقاومتی نمی ماند آن ھيچ
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ھای بدون سرنشين مسلح در ميدان ھای جنگ، ھليکوپترکار بردن ه ب: موارد ديگری را نيز می توان برشمرد

ه تمامی اينھا ب. خصوصی سازی اقدامات نظامی، تنظيم خبرگزاری جنگی در پوشش ارتش و بسياری از موارد ديگر

آنگاه عکس العملی که در . گونه ای ضعيف ضبط نمايده عمومی آن را فقط بۀ گونه ای انجام می گيرند که رادار عرص

امکان طرح ضعيف استدالل . وجود می آيد نقشی نظير زدن واکسن را در پزشکی دارده عمومی بۀ مقابل آن در عرص

بدينصورت ايمن سازی . چون ميکرب ھای ضعيف شده می باشندعمومی ھمۀ ھای مخالِف اين اقدامات در عرص

 ھمچون پوششی، خشونت ساختاری برھنهوجود آمده است که خشونت ه  و اکنون اين خطر ب مطلوب حاصل می گردد

  .را از معرض افکار عمومی بيش از پيش مخفی نمايد
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