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 Political  سياسی

  
  par Jean-Claude Paye - ژان کلود پای
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ نومبر ١٩
  

  حملۀ تروريستی به پاريس
  بازگشت: ۀگذرنام

  

 آن که متھمانی که می بايستی  ھيچ حملۀ تروريستی بی٢٠٠١مبر  سپت١١از : خاطر اين ھمه گريست ه آيا بايد خنديد يا ب

خودشان را پنھان کنند و يا ھويت خودشان را مخفی نگھدارند، دائماً کارت شناسائی و گذرنامه ھايشان را بر جا گذاشته 

از ديدگاه جامعه شناسی مثل ژان کلود پای، ظاھر کار تکراری و احمقانۀ تروريست ھا را در واقع بايد به عنوان . اند

به اين علت که داستان رسمی پوچ است و نمی . يانی قدرت حاکم برای بھت زده کردن شھروندان تلقی کنيمترفند شيوۀ ب

 .توانيم و نبايد به آن اعتراض کنيم

 ٢٠١۵مبر  نو١۵/)جيمبل( بروکسل /شبکۀ ولتر 

 

از کاميکازھا در چھارچوب تجسسانی که پيرامون کشتارھای پاريس انجام گرفته، يک پاسپورت سوری در کنار يکی 

ول حملۀ تروريستی ؤپس از اين که رئيس جمھور صاحب پاسپورت را به عنوان مس. در ورزشگاه فرانسه پيدا کرده اند

 .نيز اين عمليات را به عھده گرفت» دولت اسالمی«معرفی کرد، متعاقباً 

 بود، البته در واقع عليه جمھوری برای قوۀ اجرائی فرانسه که برای حمله به دولت اسالمی در سوريه اعالن صادر کرده

نظر می رسد تا ه ، در اين جا نشان بارزی ب»که بايد برود «"بشار اسد"عرب سوريه و رئيس جمھور قانونی آن 

کار بست زبان دو معنائی، يعنی پشتيبانی از سازمانی که به عنوان دشمن تشخيص داده . نمايدعمليات نظامی را توجيه 

نيز تلقی می شدند و از » مبارزان آزادی«ناميده اند يعنی در عين حال اشخاصی که پيش از اين شده و آن را تروريست 
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بايد دانست که توليد دشمن . پشتيبانی ھای ھمه جانبه برخوردار بودند، موضوعی نيست که تنھا خاص دولت فرانسه باشد

ھد که در ساختار امپراتوری داخل و خارج ژيک غرب تبديل شده، و به ما نشان می ديترفندی است که به محور سترات

  .از يکديگر تفکيک پذير نيست، بين حقوق و خشونت ناب، بين شھروند و دشمن تفاوتی وجود ندارد

» به جرم تشويق جوانان به جھاد مسلحانه در سوريه  « Jean-Louis Denis، مبلغ مسلمان ژان لوئی دنيس بلجيمدر 

 يعنی گروھی به عنوان Sharia4Belgium»  بلژيوم۴شريعت « شد که با تحت تعقيب قرار گرفت، زيرا متھم

وکيل او اتھام وارد . تروريست ارزيابی شده،  تماس ھائی داشته است، گرچه اين موضوع را متھم مردود دانسته است

 دولت اسالمی در بچه ھا را به آغوش« : آمده را به عنوان تفکری دوگانه در دادگاه تأديبی بروکسل معرفی کرد و گفت 

و اتھاماتش را با يادآوری نقش ). ١(» سوريه فرستادند و اين سرويس ھای خود شما بودند که در اين کار شرکت داشتند 

  .ليس فدرال در اين نوع سياحت گردی تروريستی به دادگاه اعالن کردومأمور نفوذی پ

  

  )signifiant(بازگشت دال 

نظر می رسد که گويا يکی از تمھيدات تروريست ھا بر اين اساس بوده است ه  بدر مورد کشتارھای پاريس، اين گونه

برگ ھويتی که به شکل معجزه آسائی . با اين وجود اين تناقض جای شگفتی چندانی ندارد. که خيلی سريع شناسائی شوند

داستان چنين است که . معرف عامالن سوء قصد بوده پيدا شده و البته چنين داستانی يکی از کالسيک ھای رايج است

شناسائی » جنبش جھاد طلب«رويدادی به شکل تکراری، رانشی تکراری و اجباری، ھر بار متھم را به عنوان عضو 

  .می کند

 اعالن کرده بود که پاسپورت خسارت نديدۀ يکی از کاميکازھا را در نزديکی FBIمبر،  سپت١١در نسخۀ داستان رسمی 

 در اثر انفجار کامالً فرو ريخته و در اثر حرارتی که فوالدھای ساختارھای فلزی آسمان يکی از دو برجی پيدا شده که

در سقوط چھارمين ھواپيما در . خراش را ذوب کرده، ولی اين مدرک کاغذی سالم مانده و آنھا ھم آن را پيدا کرده اند

اين . فراد متھم به تروريسم را پيدا کرده بودليس فدرال پاسپورت يکی از اونيز پ) در پنسليوانيا(زمين باز در شانکسويل 

برگ ھويتی که بخشی از آن سوخته است، ولی با اين وجود نام و نام فاميل و عکس سالم باقی مانده و شناسائی صاحب 

ظر ه چنين احتمالی که اين برگ ھويتی به اين شکل سالم باقی مانده باشد باز ھم شگفت آورتر ب. آن را ممکن می سازد

رسد زيرا از سقوط ھواپيما که موجب شکاف در زمين شده و بخشی از بدنه و موتور باقی مانده، تنھا اين پاسپورت می 

  .به شکل جزئی سوخته است

  

  جای شاخص حقيقته تصور ناپذير ب

 را در يک اتومبيل رھا Kouachiدر ماجرای شارلی ھبدو، گروه تجسسی کارت ھويت برادر بزرگ برادران کوآشی 

ليس کشف کرد که اينھا در سرويس ھای اطالعاتی و واز اين لحظه به بعد، پ.  در شمال شرقی پاريس پيدا کردندشده

چگونه آدم کش ھائی . ضد تروريستی، پيشگامان جھاد طلب، افراد شناخته شده ای ھستند و شکار آنھا را شروع کردند

 را جامۀ عمل بپوشانند، در عين حال می توانند دچار چنين ی عملياتشانئکه می توانند با خون سردی تمام و تسلط حرفه 

اشتباھات ابتدائی شوند ؟ به ھمراه نداشتن کارت ھويتی يکی از دروس مقدماتی تمام دزدانی است که به خانه ھا دستبرد 

  .می زنند

 تصور ناپذير و باور مبر تا کنون عنصر تصور ناپذير به روزمرۀ ما تبديل شده و ھمين  عنصر سپت١١می بينيم که از 

بر اين اساس موضوع اين . نکردنی نه تنھا به بنيادھای حقيقت پيوند خورده بلکه سالنه سالنه خرد را نيز برچيده است
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ھائی مطرح است که اصليت داشتن آن و مفھوم آن ديگر نيست که به آنچه گفته می شود باور کنيم، بلکه پذيرش آن گفته 

ھر اندازه اين گفته ھا شگفت آورتر  و باور نکردنی تر باشد اعتقاد و پذيرش آن نيز خدشه ناپذير . اھميتی نداشته و ندارد

  .در نتيجه عنصر شگفت آور و باورنکردنی به ضامن حقيقت تبديل می شود. تر می گردد

 در محاصرۀ ده ھا مراح.  گفته اند اين موضوع را به روشنی توضيح می دھدنموش يا مراحی آنچه دربارۀ ماجراھا

ليس، موفق شده بوده با گول زدن نظارت نيروھای ويژه از خانه خارج شود و دوباره به داخل خانه بازگردد، سپس وپ

به شکلی که می گويند، او . دازی می کندبه او تيران» سالح غير کشنده« با » به بھانۀ دفاع از خود«يک تيرانداز ماھر 

  ).٢(ن عمومی تماس بگيردولفياز خانه اش خارج شده بود تا از بيرون و برای حفظ ھويتش ازطريق ت

، عامل کشتار موزۀ يھودی بروکسل، سالح ھايش را رھا نکرده بود، چون که قصدش فروش آنھا بوده نموشدر مورد 

نقل بين المللی را انتخاب می کند که بيش از ھر نقطه از جھان تحت نظارت برای چنين کاری، شيوۀ حمل و . است

يک بازرس گمرک به . سوار اتوبوسی می شود که مسير آن از آمستردام به بروکسل و سپس به مارسی است. است

  .شکل اتفاقی او را شناسائی و بازداشت می کند

  

  »وحدت ملی«بھت زدگی 

ی و فقدان درک جھان بيرونی به شکلی که ھست، ما را در بھت زدگی فرو می در تمام موارد، خصوصيت گم گشتگ

در اين . که با نگاه کردن به آن ما را به سنگ تبديل می کند) موجودی اساطيری(مثل نگاه کردن به گورگون . برد

افتد، و شکافی را ماجراھا می بينيم که چيزی در اين گفتارھای رسمی به بی راھه می رود و در ذھن به دقت جا نمی 

شرح واقعۀ حملۀ تروريستی به عنوان . نشان می دھد که تأثير گول زننده نداشته بلکه ما را به چند پاره تجزيه می کند

. مومی می گرددنمايش به تماشاچيان تحميل می شود، و از ھر گونه بازنمائی واقعی مبرا بوده و موجب بھت زدگی ع

 خصوصيت دراماتيک رويدادھا بوده بلکه بيشتر از فقدان توانائی در درک واقعيت خاطره چندان بوضعيت بھت زدگی ن

  .منشأ می گيرد

در .  تماشاچی در اين صورت نمی تواند با آنچه اعالن شده احساس يگانگی داشته باشد مگر با پذيرش مضاعف آن

 بايد از فاصله گرفتن از آنچه گفته و و از اين پس. نتيجه تماشاچی با منبع گزارش و راوی به حالت مذاب در می آيد

بر اين اساس است که وحدت ملّی، ادغام و ذوب . نشان داده شده و زير عالمت سؤال بردن اين و آن صرفنظر کند

  .محافظان و محافظه شوندگان می تواند تحقق پذير شود

ند است و ھدفی دارد، و اين ھدف پيدايش و ظھور شکاف ھا در گفتار قدرت حاکم در رابطه با حمالت تروريستی ھدفم

ساخت و ساز دفاعی در اينجا به مفھوم : مترجم (به منظور ايجاد پسيکوز و حذف ھر گونه ساخت و ساز دفاعی 

روانشناختی مطرح است، يعنی مقاومت آگاھانه و باز ھم يعنی موضع گيری نقادانه در مقابل جريانی که می خواھد 

 ھمان گونه که ژيژک از ماتريکس می گويد — سازد و ھويت يا نظريه ای تصنعی استقالل شخصيتی فرد را متزلزل

، نه تنھا در مقابل ) را در راستای اھدافی که به قدرت حاکم باز می گردد به او و در سطح تمام جامعه تزريق کند—

گونه اعالن و بيانيه و موضوعات يا حرکات مشخص، بلکه حذف ھر گونه موضع گيری منتقدانه و آگاھانه در مقابل ھر 

قانون وضع شده از سوی قدرت حاکم، به عنوان مثال در مقابل قوانين مرتبط به اطالعات که زندگی خصوصی را 

  .کامالً از آزادی ھای بنيادی حذف می کند
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  حرکت جنگی عليه مردم

 پاسخی به حملۀ تروريستی  به تصويب رسيد، به قدمت يک سال به عنوان٢٠١۵ جونقانون مرتبط به اطالعات که در 

نزد رساننده ھای خدمات انترنتی را » جعبۀ سياه«اين قانون به ويژه کارگزاری . به شارلی ھبدو به ما معرفی کردند

اين قانون در عين حال کارگزاری . مجاز می دارد که می تواند در زمان واقعی فراداده ھای کاربران را دريافت کند

 اين فن آوری  .ی مکان ياب، دوربين مخفی و نرم افزارھای جاسوسی را مجاز می داردئ ميکروفون، پودمان رايانه

در . ھای اطالعات ويژه مأموران يا قدرت بيگانه ای را ھدف نگرفته بلکه برای مردم فرانسه تدارک ديده شده است

اين امکانات سّری را در » لوکنتر«اينجا مردم به عنوان دشمن برای قوۀ مجريه تلقی می شوند که اتخاذ تصميم و 

زير پوشش مبارزه عليه تروريسم، اين قانون اقداماتی را که از ھم اکنون به کار بسته شده، در اختيار قوۀ . اختيار دارد

  .اجرائی گذاشته و به آنھا اجازه می دھد تا مخفيانه و تقريباً بی ھيچ محدوديتی شھروندان را تحت نظر بگيرند

در اين گونه اقدامات پيشگيری کننده در روياروئی عليه حمالت تروريستی، به ما نشان می دھد که نبود تأثير گذاری 

  . ھدف چنين اقداماتی مردم فرانسه بوده است و نه تروريست ھا

ر سرشت و مأموريت سرويس ھای اطالعاتی از ضد جاسوسی به نظارت شھروندان، اين قانون چيزی نخواھد ييبا تغ

کشتاری که در پاريس به وقوع پيوست واقعيت اين امر . ن جنگ نظريه پرداختی عليه مردم و شھروندانجز اعاله بود ب

 .را نشان می دھد
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