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 !زيرنويسی برای ترور در پاريس
 و پاسخی به آلترناتيو کوبانی در سوريه

  !پاريس شھری برای تمام فصول

توان به دور از واکنش ھای ھيجان مبر پاريس اينک می نو ١٣کم تر از سه ھفته پس از عمليات تروريستی شب 

شکی .  چيستی واقعه پرداخت و طرح دقيق تری از تعليل اھداف ترور به دست دادتبيين به ئیزده و سطحی مديا

 ١١و پيش از آن  – از شارلی ابدو تا سالن کنسرت و نمايش بتکالن و استاد دو فرانس –نيست که ترور ھای پاريس 

ر ظھور القاعده و انواع و اقسام سازمان ھای تروريستی بزرگ و کوچِک متکی به مبر منھتن و پيش و پيش تسپت

ۀ اسالم سياسی بايد در يک چھارچوب ساختاری مورد ارزيابی قرار گيرد و ريشه ھای سياسی آن دست کم تا دھ

ادوار مختلف ۀ يژی کمر بند سبز برژينسکی تعميق شود و مبنای آن بر پايھفتاد، جنگ در افغانستان و طراحی سترات

 اسالمی و به ھنگام ئیچنان که ما در مقاالت مختلِف مرتبط با عروج بنيادگرا. تقسيم جھان امپرياليستی تحليل شود

مستقل از اين که .  و سوريه چنين کرده ايما جنگ ھای امپرياليستی در افغانستان و عراق و ليبيۀترسيم ابعاِد برجست

شواھد از جمله ۀ نخست ھمۀ لفه ھا تغذيه کرده است و در وھلؤريس از ھمين مترور در پاۀ ضخيم ترين بخش ريش

آمد و شد تروريست ھا به سوريه و تعليم نظامی از سوی داعش به نحو قابل توجھی ترور پاريس را به جنگ در 

چنان که .  انتخاب پاريس برای انجام عمليات تروريستی استئیمھم پاسخ به چراألۀ سوريه وصل می کند؛ يک مس

مرکز سياسی (بروکسل . دانسته است محل استقرار و تمرکز و برنامه ريزی تروريست ھا بروکسل بوده است

 به ويژه –انتقال از بروکسل به آمستردام از ھر نظر . ميان دو پايتخت ھلند و فرانسه واقع شده است) اروپاۀ اتحادي

مسافرانی که از آمستردام به بروکسل و سپس . س است آسان تر از مسير بروکسل پاري–ل پليس وبه لحاظ کنتر

لی  به حمل و نقل ماری جوانا ويک بخش چنين کنتر. ليس را مشاھده می کنندوپاريس می رسند به وضوح نظارت پ

 آمستردام با ئیمن بارھا اين مسير را طی کرده ام و حتا يک بار نيز در ايستگاه ھای زمينی و ھوا. باز می گردد

می خواھم نتيجه . ليس مثل مور و ملخ می لولدوعکس در ايستگاه ھای بروکسل و پاريس په ب. جه نشده امپليس موا

مضاف به . بگيرم که برای تروريست ھا ورود به آمستردام خالف پاريس کم ترين ريسک دستگيری نداشته است

ی از امکان مانوور گسترده تر به چرا تروريست ھا با آگاھ. اين که اھميت سياسی بروکسل کم تر از پاريس نيست
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اگر جلب توجه .  شھره است sin cityکه  به " گناه کبيره و صغيره"آمستردام نرفته اند؟ آمستردام شھری سرشار از 

 .رسانه و افکار عمومی يک شاخص انتخاب محل ترور بوده باشد سه پايتخت پيش گفته در يک تراز می ايستند

مبر نکاتی را مطرح  نو١٣ پاريس برای اجرای ترورھای  به اجمال از چيستی انتخابدر اين يادداشت خواھم کوشيد

و تا يادم . در پايان به چند کامنت و نامه و مالحظه پاسخ خواھم داد. نکاتی که کم تر مورد توجه واقع شده است. کنم

 و بغداد نيز مورد تعرض نرفته است اين را ھم بگويم که دو روز قبل از ترور پاريس، جنوب لبنان و حزب هللا

 به مراتب محدودتر از یا با دامنه – از ھر دو سوی چپ و راست –تروريستی داعش قرار گرفت اما اخبار آن 

خالف کج فھمی –نگفته پيداست که  تمرکز چپ سوسياليست به ترور پاريس .  بديھیامری کامالً . پاريس منعکس شد

چنان که . کشته شدگان ندارد" شھروندیۀ حقوق ويژ"و " تياز طبقاتیرنگ خون و ام" ھيچ ربطی به –ھای رايج 

 به اين نتيجه گيری رسيده اند که – طبق معمول – ھپروتی با قياس ميان ترورھای بيروت و بغداد یافی المثل عده 

پرو  "و تحليل" ئیمرعوب شدگی مديا "،محکوم کردن ترورھای پاريس و ابراز ھمدردی سوسياليست ھا با مقتوالن

 ئیھا" چپ "اين موضع گيری ھای سخيف به طور مشخص از سوی آن معدود ! است" غربی چپ خرده بورژوا

 حزب هللا و سپاه -روسيه"پشت ائتالف "  گریامريکائیضد "بيرون آمد که در جريان جنگ سوريه از موضع ناب 

ی خوانند که پنداری حضرت شان در جنگ ايستاده اند و چنان از مجازی بودن و انفعال تحليل ھای ما رجز م" قدس

به يک تعبير اگر دوستان و برادران . شايد ھم نشسته اند و ما بی خبريم. کوبانی و سوريه پشت مسلسل نشسته اند

 الجرم بايد سمپاتی ايشان به اين ائتالف را – که دارند –ايشان در سپاه قدس در جنگ سوريه مشارکت فعال دارند 

  !گيرم از پشت کيبورد. مشارکت فعال در جنگ تلقی کردۀ قيم به مثابمستقيم و غير مست

 در متن ساده ترين، پر بس آمدترين و دم دستی ترين تحليل در ارتباط با ترورھای پاريس از !انتقام جوئی. يک

. ستنظامی فرانسه در سوريه سخن رفته اۀ تروريست ھا نسبت به مداخلۀ و واکنش تالفی گرايان" ئیانتقام جو"

و " وفان درو می کندطآن که باد می کارد " مبرھمين است که در چند سطر گفته شود  نو١٣تبيين ترور راحت ترين 

اين ! و تمام" ی جھان خوارامريکامشت محکم به دھان استکبار جھانی به سرکردگی "متعاقب آن يکی دو شعار و 

ما به ازای آن ! می اندازد" دانشجويان خط امام"و " جاسوسیۀ الن" و تسخير ]عقرب[ آبان١٣تحليل من را به ياد 

تقسيم "ۀ واقعيت اما اين است که نه نظري!!" اسد را به سالح ھای سنگين مجھز کنيد" در جنگ سوريه ھم می شود 

 به – با وجود حمل بخش قابل توجھی از واقعيت –" جنگ امپرياليستی در سوريه"و نه اصابت ترکش " جھان

تا قبل از ترورھای پاريس نقش فرانسه در جنگ سوريه مستقل .  مبر نيست نو١٣ترورھای ه توضيح  قادر بئیتنھا

به .  بوده استئی حاشيه به عربستان فروخته؛ کامالً ) دالر ميليارد ١٣( ميراژ ۀ از اين که تعداد قابل توجھی جنگند

حائل ۀ  گرفت و از ايجاد منطقبشار عليه ، دولت فرانسه مواضع بسيار تندیئیيمياککاربست جنگ افزارھای ھنگام 

و پرواز ممنوع سخن گفت اما به موازات وتو شدن دخالت دولت انگلستان در مجلس آن کشور و دخالت گسترده تر 

 از يک سو و افزايش خطر داعش از سوی ديگر رجز خوانی اسددولت ھای روسيه و ايران و تحکيم نسبی مواضع 

مبر است که ديگر فرانسه خود را نه در نبرد با  نو١٣و اکنون متعاقب حمالت . افت کاھش ي فابيوس- اوالندھای 

حتا بعد از ترور در .  بل که در جنگ اعالم شده با داعش می بيند و مواضعی نزديک به روسيه را پی می گيرداسد

 که پرچم یافرانسه . دشارلی ابدو نيز دولت فرانسه تمايلی به مشارکت وسيع تر در جنگ سوريه از خود نشان ندا

  : از اين قلم یابنگريد به مقاله .  و قذافی بودادار اصلی جنگ امپرياليستی عليه دولت ليبي

http://akhbar-rooz.com/article.jsp 
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 ناموفق در سياست خارجی فرانسه یا تجربه اسقوط قذافی و خال قدرت به ھمراه سرازير شدن تروريست ھا به ليبي

 کم و بيش عبدالجليل با دولتی شبيه گرايش اسدگرچه برای فرانسه جايگزينی . ی تلقی می شود در زمان سارکوز

 به مراتب – ارتش آزاد –فرانسه در سوريه ۀ مطلوب به شمار می رود  اما بايد دانست که اپوزيسيون مورد عالق

افع اقتصادی فرانسه در سوريه  منااز سوی ديگر خالف ليبي.  استاآشفته تر از ھمتايان تروريست خود در ليبي

 نانوشته و در ئیمبر فرانسوی ھا در يک ھمسو نو١٣ بر اين ھا تا پيش از ترور عالوه.  نيستءچندان قابل اعتنا

ابرام بر تحليل ھای  ايستاده بودند و به ھمين دليل نيز" معتدل" به نوعی در کنار اپوزيسيون اسدخصومت با دولت 

  ! چندان منطقی به نظر نمی رسدئیو انتقام جو) وفانطباد و (ھواشناسانه 

تضادھا و  تبيينمبر پاريس معطوف به  نو١٣از نگاه تحليلی من به  بخش مھمی !زندگیۀ تناقض ھای شيو.دو

چنين . فرانسه است که به عميق ترين شکل ممکن خود را در پاريس نشان می دھدۀ  جامعتناقض ھای طبقاتی

در . فرانسه استۀ ترور را در سوريه دنبال کند در جست و جوی تعليل آن در بطن جامعۀ تحليلی بيش از آن که ريش

 اشاره خواھم کرد که سرمايه داری فرانسه پاسخ تناقض ھای ھويتی و فرھنگیمتن اين تفسير به آن بخش از 

ان شھروند شده را  اين موضوع ضلع مھمی از سربازگيری داعش از ميان مھاجراساساً . مناسبی به آن ھا نداده است

داستان اين قيام "  در افغانستانئیظھور و سقوط بنيادگرا"ۀ من در کتاب سانسور شده و نيمه کار. شکل می دھد

 اپريل -لوموند ديپلوماتيک(فرھنگی و ھويتی را روايت کرده ام و فی الحال می خواھم به نقل از اوليويه روآ 

از مدارس اسالمی طالبان در جنوب افغانستان تا سايت ھای اسالمی و : " مھم اشاره کنم که ۀ به اين نکت) ٢٠٠٢

اينترنت و تلويزيون عربستان و مساجد پرشمار حومه ھای پاريس و لندن يک برداشت از اسالم رايج است که ۀ شبک

يعی است که  طببنا بر اين کامالً . می خواھد شريعت را به عنوان معيار سنجش رفتارھای انسانی و اجتماعی بقبوالند

تجسمی،  ھنرھای. اصالت ھر فرھنگی را که بخواھد در کنار يا فراتر از اصول مسلم دينی رشد کند؛ مردود بشمارد

 نو می ئیاين بنيادگرا.  و وام گيری از فرھنگ ھای ديگر ھم که جای خود داردموسيقی، فلسفه، ادبيات، سنن ملی

 "ايمان و عمل" که در فرانسه به نام "جماعت تبليغ"مانی مانند ساز. تواند در بافت ھای بسيار متنوعی رشد کند

 غير سياسی و قانونگراست ولی امامان مساجد کوچک محلی در اروپا اصرار دارند معروف است، سازمانی کامالً 

در لندن واعظانی . که دختران به کالس ھای ورزشی نروند و از مردان مسلمان می خواھند که با زنان دست ندھند

حزب التحرير که مقرش در .  مدام تکفير می کنند و مسلمانان را به جھاد فرا می خوانندعمر بکری و ابوحمزهچون 

. لندن است ھواداران خود را از بين جوانان مسلمان نسل دوم مھاجران بر می گزيند و گفتمانی بسيار افراطی دارد

مانان و محکوم کردن ھرگونه مشارکت در زندگی خالفت برای تمام مسلۀ دعوت به اعالم فوری احيای دوبار

  ......"اجتماعی

  ۴٧ -۴۶صص / قصيده سرا:  افغانستان، تھرانئیظھور و سقوط بنيادگرا) ١٣٨۶(محمد . قراگوزلو

بيش .  نيست که در معرض تماشاست١٩۶٨و به ياد داشته باشيم که پاريس به خاطر کمون و حزب کمونيست و مه 

م و پراتيک فلسفی، پاريس با معماری و شعر و عشق و موسيقی و کافه و شامپاين و رقص و از سياست و سوسياليس

  . شناخته شده استئیھنر غنا

مبر مورد تھاجم تروريست ھا قرار  نو١٣ئی نشان داد که شب لفه ھاؤدليل درستی تحليل روآ را بايد در اماکن و م

  !موسيقی، رقص، کافه و البته فوتبال. گرفت

در انتقاد به ترکيب تيم ) سرمربی کنونی پاری سن ژرمن( چند سال پيش لوران بالن !ال و اختالط فرھنگیفوتب. سه

 راسيستی بالن با اين نظر عميقاً !" کافی سفيد پوست نداردۀ تيم ملی به انداز" ملی فرانسه ابراز لحيه فرموده بود که
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 است که ھم تيم ملی فرانسه و ھم باشگاه ھا به مکانی واقعيت اين. کنش تند و به ھنگام رسانه ھا پس گرفته شداو

در سال ھای گذشته شاخص ترين فوتباليست ھای . برای بروز خالقيت ھای ورزشی مھاجران تبديل شده است

تيم ملی ۀ اکنون نيز بازيکنان برجست. مھاجران برخاسته بودند  از ميان- از ژان تيگانا تا زين الدين زيدان–فرانسوی 

 به  برخاسته اند که امپرياليسم فرانسه خاک شان رائی از کولونی ھا–مير نصری و پاتريس اورا تا ماتوئيدی  از س–

درستی دانسته نيست که ھدف داعش در حمله به فوتبال و استاد دو فرانس اين جنبه از برای من ب. توبره کشيده بود

ان مد نظر داشته است يا نه، اما از ظرفيت ھای اختالط فرھنگی را با ھدف ايجاد شکاف ميان مھاجران و بومي

له اين است که خالف باشگاه ھا و فوتباليست ھای سرمايه دار، استاديوم أسمبليک اين بخش از ترور که بگذريم مس

 از مردم تھی دست و زحمتکش و اليه ھای تحتانی جامعه آمده ھای فوتبال محل حضور تماشاگرانی است که غالباً 

 ١٣فجيع از ترورھای ۀ يک صحن.  برای شادی و ھلھله و رقص نيز ھستئیتماشای فوتبال، استاديوم جابه جز . اند

 و فرانسه در جريان المانفوتبال بين دو تيم ملی ۀ  که مسابقئیجا. مبر در برابر استاد دو فرانس صورت بستنو

 و استاد دو ١٩٧٢ المپيک مونيخ  ورزشی به قياس ميان گروگان گيری در–کسانی از اين وجه تروريستی . بود

در مونيخ يک تشکيالت فلسطينی مترقی و انقالبی برای آزادی رھبران نظامی ! قياسی مضحک. فرانس رسيده اند

جنگ در مونيخ ماھيت سياسی ھر دو طرف . وارد عمل شدند) الريکه ماينھوف و آندرياس بادر ( المانارتش سرخ 

! اولی انسانی و مترقی، دومی ضد انسانی و به غايت ارتجاعی. و پاريس از بيخ و بن متفاوت و حتا متضاد است

.  داشته باشدیا گسترده ئیباری حمله به ورزشگاه پاريس به اين دليل شکل بسته است که می توانسته برد مديا

) ھافبک چپ فرانسه( و زمانی که اورا ٣٠ۀدر دقيق. ابقه بودندمسۀ ويزيونی شاھد پخش زندتلۀ صدھا ميليون بينند

 از  در کار نبود به خصوص که بالفاصله پسیاترقه . گان رسيدل کرد، پيام داعش به گوش ھموتوپ را کنتر

 شليک . را نشان می داد که که در حال ترک استاديوم بودفرانسوا اوالندويزيون صدای مھيب انفجار دوربين تل

بی ھوده . ويزيون به صورت زنده پخش شد و توجه غير سياسی ترين افراد را بر انگيخته سرعت از تلداعش ب

برای من به شخصه که فوتبال و ورزش . ما می لرزيديم و شوکه شده بوديمۀ ھم: "  گفته استيواخيم لونيست که 

  .وداختالط فرھنگی را تسخير کرده بۀ داعش مھم ترين عرص." ديگر اھميتی نداشت

 که گروه موسيقی ئیجا.  بود Bataclan" بتکالن"مبر سالن کنسرت و نمايش  نو١٣ مرکز جنايت !موسيقی. چھار

يک شاھد عينی .  نفر در ھمين سالن کشته شدند٨٩.  در حال اجرای برنامه بودEagles Of Death Metal راک

سر راه نيز ۀ پيش از بتکالن به چند کاف." مردم را به زمين خوابانده و ھمين طور شليک می کردند" گفته است 

. کافه نشينان و حاضران در کنسرت ھای موسيقی از افراد طبقات مختلف اجتماعی شکل می گيرند. حمله شده بود

مردمی گوناگون که با ھيچ معياری نمی توان موقعيت اجتماعی و . من خود از نزديک شاھد اين کنسرت ھا بوده ام

به اين اعتبار حمله به کافه ھا و کنسرت موسيقی در واقع تعرض به . بقاتی آنان را تشخيص دادپايگاه و خاستگاه ط

بغداد و ۀ مبر پاريس و ترورھای ھمه روز نو١٣است که ھدف و چيستی ترور "  از زندگی مدرن غربییاشيوه "

 سو قيام عليه مدرنيسم فرھنگی به اين ترتيب می توان گفت که زدن بتکالن از يک. کابل و لبنان را متمايز می کند

ۀ سرمايه داری است که از طريق به حاشيه راندن اقليت مھاجر شيو يد انحطاط فرھنگیؤاست و از سوی ديگر م

  .زندگی آن را نيز ھدف گرفته است

  

  ترور در بتکالنۀ در حاشي
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 نتيجه ئیحاشيه ۀ ه به يک نکتبه منظور اطالع جوانان عالقه مند به موسيقی راک اند رول الزم می دانم ضمن اشار

 بعد از ترور در بتکالن به موضوع پلميکی  Les Inrocks  فرھنگی فرانسویۀھفته نام.  مھم را استخراج کنمیا

 Rogerمتعاقب کشتارھای غزه !  ھوادران موسيقی مترقی راک در جريان آن ھستندوارد شده است که احتماالً 

Waters) خواست که ئیدر يک موضع گيری مترقی و راديکال از گروه ھای موسيقا) از بنيان گزاران پينک فلويد 

در واکنش به فراخوان واترز يک گروه مھجور و پرواسرائيلی راک به باربی کلوب تل . اسرائيل را بايکوت کنند

رائيل  در پاسخ به بايکوت اسء در آن اجراJesse Hughesآويو رفت و به اجرای موسيقی پرداخت رھبر اين گروه 

 ئیمبر بتکالن ميزبان اين گروه حاشيه  نو١٣باری شب " Fuck you: جواب واترز فقط دو کلمه است: "گفته بود

خبر فوق پرده برداشته و ۀ پيش گفته در گوشۀ از مجادل) افسر سابق اطالعاتی فرانسه (آلن روديهگرچه . راک بود

کند ؛ آن پيام نامربوط داعش به اسرائيلی ھا را استخراج  یترور در بتکالن با اھميت فرھنگ کوشيده است از ارتباط

 منطقی و استداللی ميان حمله به بتکالن و ماھيت پرواسرائيلی گروه راک عقاب ھا وجود اما و بی ترديد ھيچ ارتباط

ش داعش  داعش بی خبر باشد؟ از بدو ظھور القاعده و فرزند خلفامريکائی –کيست که از منشا پرو اسرائيلی . ندارد

 اين نکته را از آن جھت مطرح روديهعالوه بر نامربوطی تحليل . منافع اسرائيل به طور جدی تھديد نشده است

داعش سر تحليلگر متوھم آن را بخورد، در اين " ضد اسرائيلی"جھت گيری . ديگر پاسخ دھمۀ کردم تا به يک مقول

  ..... توجه کنيدطفاً ل. راستی معرکه ھستندميھنان شبه ليبرال ما براستا ھم 

ضد " اصالح طلب و و ايضاً " استاد محترم دانشگاه" در تحليلی بسيار مشعشع و البته سابقه دار از سوی يک .پنج

چون پاريس مظھر مدرنيته است و چون مدرنيته دستاورد کاپيتاليسم است و چون " مرقوم رفته است که " خشونت

!" پاريس يک حرکت مارکسيستی است پس نتيجه می گيريم که ترور در کمونيست ھا با کاپيتاليسم در ستيز ھستند

بی گمان عمق بالھت چنين نبوغی آن ھم از سوی يک ). نقل به مضمون از افاضات جناب دکتر مرتضا مردی ھا(

علمی دکترای جامعه شناسی، طرح ھرگونه پاسخی را بالوجه می ۀ با درج" استاد صد در صد خردمند دانشگاه"

تراويده است که " مرحوم احسان نراقی" اين درفشانی ھا از ذھن خالق ءا اين ھمه بد نيست گفته شود منشاب. کند

با . دانسته بود" کفار و کمونيست ھا"القاعده را واکنش سياسی و حقوقی و حق به جانب اشغال افغانستان از سوی 

اف به خرج داده بود اما استاد حی و حاضر اين تفاوت که استاد مرحوم القاعده را ضد کمونيست دانسته و انص

و البته طبق معمول حتا يک کد و آدرس از متون کالسيک و !! دانشگاه داعش را مارکسيست معرفی فرموده اند

الزم نيست که به استاد ! خر مارکسيستی در نفی مدرنيته و موسيقی و رقص و آواز و شامپاين رو نکرده اندأمت

 و ھنری و ادبی و ئی ارتجاعی ايدئولوژی جنابش، درخشان ترين آثار موسيقا عميقاً ءشايادآوری شود که خالف من

 دستاورد –مبر پاريس مورد تھاجم واقع شد  نو١٣ از آن در یا که گوشه –تمدن انسانی ۀ فرھنگی صد سال گذشت

 خود بگذاريم و مجانين را به حال. ھمان کمونيسمی است که تحليل سخيف شما داعش را به آن منتسب می کند

  !بگذريم که وقت تنگ است

الئيسيته . رسمی و تاريخی فرانسه نيز ھستۀ  نومبر بر آيند قيام عليه الئيسيت١٣ تروريسم !حمله به الئيسيته. شش

 از ستون ھای فرھنگی و سياسی خود را بر مبنای یا نھادينه شده و بخش عمده ئیانقالب بورژواۀ  که بر پايیا

آزادی، برابری و . در جريان حمله به شارلی ابدو اين زاويه مورد تعرض واقع شد.  نھاده استآزادی بيان بنا

  .برادری در تناقض آشکار با ايدئولوژی داعش ايستاده است

 برای ئین ھای کنسرت موسيقی مکان ھاو استاديوم ھای فوتبال، کافه ھا، تئاترھا و سال!گیعليه ھمبست. ھفت

. گی فرھنگی را ھدف گرفته است اين آميزش و درھم رفتحمله به اين مراکز مستقيماً . داختالط فرھنگی ھم ھستن
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ايجاد تفرقه و شکاف ميان مردم بومی و مھاجران و پناھندگان يک ھدف حساب شده از سوی گروه ھای تروريستی 

ن سوری و عراقی و  پناھجويابه شھادت يکی از اعضای سابق داعش استقبال گرم مردم اروپا از مھاجران و. است

آنان درست مانند ھمتايان خود در حزب فران ناسيونال لوپن .  به شدت خشم رھبران داعش را بر انگيخته استافغان

مھاجر ستيزی ھستند، و می خواھند از اين طريق بخش بيشتری از ۀ و پگيدا و تی پارتی به شدت دنبال پروژ

  .مھاجران و رانده شدگان را جذب کنند

 ھستند، می توان با بلجيم متولد فرانسه و  با توجه به اين که تروريست ھای مھاجم غالباً !گان اجتماعیده شدران. نه

زيست و رشد آنان نگاه خود را معطوف به ارزيابی ھای جامعه شناسانه و معرفتی کرد و به اين ۀ ورود به نحو

بعد از ترور . ھمين خاک فرانسه تغذيه می شودعميق ترور پيش از سوريه و عراق از ۀ نتيجه ھم رسيد که يک ريش

 بروریلوموند ديپلوماتيک ف" ( راه ھای راديکاليزاسيون"  با عنوان یا در مقاله لوران بانلیدر شارلی ابدو، 

ۀ تحقيق در مورد عامالن قتل ھای مدرسۀ نتيج. زيست اجتماعی تروريست ھا پرداختۀ به ارزيابی سابق) ٢٠١۵

شارلی ابدو ۀ و مجل) ٢٠١۴مھدی نموش مه  (جيميھوديان بليم ، حمله به موز)٢٠١٢ چ مار– حامحمد مر( يھوديان 

  :نشان داده است که ) ٢٠١۵ جنوری –کولی بالی (و سوپر مارکت يھودی ) ٢٠١۵ جنوری –برادران کواچی ( 

 صغير قرار گرفته  اين افراد در کودکی مورد نظارت و دخالت سرويس ھای اجتماعی و دادگستری برای کودکان-

  . شان ھميشه مختل بوده استۀ مسير تحصيل و مدرس-. بودند

 . محيط خانوادگی آنان ھميشه ناامن و نامناسب تشخيص داده شده است-

 . در ميان طبقات اجتماعی و افراد ھمتراز خود از کم ترين مھارت برخوردار بوده اند-

سرقت ( بزھکار ھای وارد خيابان شده اند و در دسته  به موازات شکست ھای آموزشی و تحصيلی به سرعت-

غالب اين بزه ھا در سنين کودکی و ميانی صورت گرفته . فعاليت کرده اند) موتور و ماشين و فروش مواد مخدر

 ..............است

 رانده اين مشاھدات نتيجه می گيرد که جوانان تروريست در غالب موارد از اقشار به حاشيهۀ  از مجموع بانلی

 .  عميقی نسبت به جامعه تغذيه کرده اندۀبرخاسته اند، از سنين پائين با بزھکاری آشنا شده اند و از کين

  

  بعد از تحرير

قابل ۀ کيد بر اين نکته که عجالتا و تا آيندأو ت" جنگ امپرياليستی در سوريه"ۀ شنيدم و خواندم  که بعد از انتشار مقال

ن ندارد و با وجود حمايت ترکيه و ئي حل انقالبی و متمرکز بر سازمان يابی از پاپيش بينی بحران سوريه راه

 – و اوج گيری دور جديدی از جنگ سرد بشار اسد از اپوزيسيون ارتجاعی – و غرب امريکا و –عربستان و قطر 

دوستان ..... ت و پايان جنگ فقط از طريق يک توافق امپرياليستی و از باال متصور اس–با دخالت نظامی روسيه 

روی سخن من در اين جا با . متھم کردند" روژآوا"و ناديده گرفتن آلترناتيو " انفعال"عزيز و محترمی نگارنده را به 

من زير و بم اين موضع گيری را خوب می شناسم و . حزب هللا و سپاه قدس نيست" چپ"افراد پروپوتين و مدافعان 

نرال ج" رشادت انقالبی"کافی در خصوص ۀ نينيست انگلستان به اندازدر مباحثه با اعضای حزب مارکسيست ل

از اين ھا که بگذريم و خطاب به دوستانی که در حسن ! که مپرس" آموخته ام"سليمانی و حسن نصرهللا نکته ھا  

 ۀبار يکی دو مولفه را در –جھنم را با حسن نيت سنگفرش کنيم ۀ که بخواھيم جادآن  و بی –نيت شان شکی نيست 

آن " ھستی اجتماعی "کيد کنم که ھنگام تحليل جنگ در سوريه کوبانی و أھمين قدر ت. آلترناتيو روژآوا تذکر می دھم

کردستان و کوبانی چندين مقاله نوشته و ۀ من در زمين.  فراموش نشده بود– است از ھمين قلم یا که عنوان مقاله –
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 جنگ در کردستان را از نزديک ،ن که خالف حاشيه نشينان پرمدعامضاف به اي. ويزيونی کرده امتلۀ دو سه مصاحب

 :دقت کنيد..... در بحران سوريهآناما در مورد کوبانی و امکان آلترناتيو شدن . زيسته و تجربه کرده ام

 روژآوا و کانتون ھای سه گانه در سوريه پيش از ظھور داعش و جنگ در سوريه در متن يک توافق دوفاکتو با -

  . شکل گرفته بوددولت

 از مبارزات یاگ در برابر اين توحش عنان گسيخته فصل تازه .پ.داعش به کوبانی و مقاومت درخشان یۀ  حمل-

مشارکت فعال و نظامی زنان در جنگ عليه ارتجاع داعش در تاريخ . ما گشودۀ  و آزادی خواھانه در منطقئیتوده 

 بازگشت که از یانی شکست خورد و ھمه چيز به ھمان نقطه داعش در کوبا. مبارزات اين منطقه کم نظير است

  . بودءابتدا

به عبارت ديگر مقاومت حماسی کوبانی در نھايت به .  اين يک پيروزی با شکوه بود که در شنگال تکرار شد-

ر ثيأبه اين مفھوم ت.  برقرار بودبشارآزادی مناطق کردنشينی انجاميد که پيش از آغاز جنبش اعتراضی عليه 

 مستقل از آرزوھای –الگوی مبارزاتی کردھای سوريه . مقاومت در کوبانی فقط در ھمين مناطق قابل ارزيابی است

 نمی تواند برای PKKھمان طور که الگوی مبارزاتی .  سرنوشت آتی اين کشور نيستتعيين قادر به –من و شما 

 .دان و حزبش در کل ترکيه مرجع قرار گيرخ از استبداد اردوئیرھا

قابل ۀ  از نظر پتانسيل نظامی و اجتماعی نيز کانتون ھای سه گانه در برابر نيروھای ارتجاعی مداخله گر وزن-

کردستان با مبارزه در مناطق مرکز ھميشه ۀ اجتماعی در چھار پارۀ مبارزۀ  شکل و شيواساساً .  نيستندئیاعتنا

 ......متفاوت بوده است

 ادامه دارد و تا زمانی که اين کش مکش ئیانی که منازعات قدرت ھای منطقه باری جنگ در سوريه و عراق تا زم

 .ھا به ھژمون شدن يکی از اين بلوک منجر شود، ادامه خواھد يافت

 ١٣٩۴ ]قوس[ آذر٧. تھران. محمد قراگوزلو

  

  

 

 

  

  

  


