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  فرانسه، پشتيبانی از تروريستھا؟
  زمين بارور
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استعفای قدرت و نھادھای دولتی، نابرابری، بی عدالتی، شھرک سازی، شکاف و جراحت اجتماعی و ترس 

 .زمين بارور برای رشد تروريسم در فرانسه: بيمارناک از اسالم 

 

 برتر تشويق می شود، جائی که رقابت به ھدف اصلی زندگی در جامعه ای که رقابت بين افراد به مثابه ارزش« 

ه يگانه چشم انداز ب» ثروتمند شويد « ) رده بورژوائیبورژوائی و خسياست (اجتماعی تبديل شده و شعار لوئی فيليپ 

موزش روزمرۀ برابری بين زنان و آنظر می رسد، با گسترش ارزش ھای ھمبستگی، برابری و عدالت اجتماعی، 

 Pierreپی ير خلف) ١(» . است که زمين بارور اصول گرائی و طرفدارانش به حاشيه رانده خواھند شدمردان

Khalfa 

 استاد و پژوھشگر مرکز تحقيقات دربارۀ افراط گرائی و منازعات در  Bakary Sambاز ديدگاه دکتر باکاری سامب 

تروريسم و افراط گرائی فرزندان طبيعی پيوندھای خطرناک « فريقا در دانشگاه گستون برژر در سن لوئی در سنگال، ا

مبارزه عليه تروريسم در رابطه با « ، ») ٢(ست که خود را قربانی آن می دانند بين تکبر بی عدالتی و ناآگاھی آنانی 
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سياست پيشگيری کننده از راه آموزش و امور تربيتی، تقويت امکانات، انحالل نابرابری و گسترش فضای اجتماعی 

 تا وقتی که مداخلۀ . [...]ی از جنگ چريکی خيلی مؤثرتر استئجای مذاھب و روندھای قومی و فرقه ه آلترناتيو ب

نظامی را به امور تربيتی و آموزشی، عدالت اجتماعی در مناطقی که خريد يک تانک کھنه گرانتر از ساخت يک 

 ). ٣(» مدرسه ھزينه برمی دارد ترجيح دھيم، از بن بست مشکالت خارج نخواھيم شد

رھبران اروپائی از اين که می بينند اين «و ديپلمات قديمی اتيوپی محمد حسن از اين نيز فراتر می رود، از ديدگاه ا

جوانھا برای جھاد مسلحانه به سوريه می روند مشکلی احساس نمی کنند، يعنی ھمان شھروندان جوانی که برای آنان 

نديشند، خوشحال بودند که اين ل افراط گرائی و ريشه يابی آن بيکه دربارۀ دالي جای اينه راه حلی نداشتند، و حتا ب

بخش بزرگی از اين جھاد طلبان اروپائی . به منطقۀ جنگی رفته و در معرض بمباران قرار گرفته اند» ه ھای هللاديوان«

. ھيچ چشم اندازی برای آيندۀ آنان باقی نگذاشته بودند. از حاشيه نشينھای شھرکھای حومۀ شھرھای بزرگ اروپا بودند

مخدر غرق شوند و يا خيلی دور از خانه و کاشانۀ خودشان به نام سرانجام، آنان را به حال خود واگذاشتند تا در مواد 

اين قشر از جوانان شانس زيادی . [...] خدا و در کشوری که ھدف گرفته بودند و قصد تخريب آن را داشتند کشته شوند

رس آنان برای تحصيل، پيدا کردن کار، تشکيل خانواده و شکوفائی شخصيتی نداشتند، يعنی چنين شانسی را در دست

 و حتا از بين ھمين جوانان، آنانی که با وجود ھمۀ مشکالت دورۀ تحصيلی خوبی را پشت سر می  نگذاشته بودند

در اين صورت . گذارند، در مرحلۀ بعدی، يعنی برای پيدا کردن کار به دليل نام فاميلی شان به مشکل برخورد می کنند

اکنون، دولتھای اروپائی در بازگشت اين جوانان از [...] ند باشند؟ برای برادر کوچکترشان معرف چه الگوئی می توان

در نتيجه خطر تروريسم افزايش خواھد يافت، اقدامات امنيتی تقويت . جبھۀ جنگ سوريه به کشور خودشان بيم دارند

دولتھای [...]. .  زمين مساعدی برای رشد افراط گرائی فراھم خواھد کرد،خواھد شد، افزايش نگرانی  از بابت مسلمان

اروپائی بايد به جوانھائی که به نسل مھاجران تعلق دارند چشم انداز واقعی عرضه و در عين حال سياست خارجی 

زيرا سياست خارجی کشورھای غربی ھمواره در گسترش اسالمگرائی افراطی در . خودشان را نيز بازبينی کنند

 توسعه به کشورھای عربی شانس واقعی بدھند، يعنی روندی که اگر در حالی که بايد برای امر. خاورميانه کوشيده است

  ) ٤(» .به وقوع بپيوندد با منافع شرکتھای چند مليتی غربی در تضاد قرار می گيرد

داعش برای منصرف کردن دولت فرانسه از « :  نيز بر ھمين باور است و می گويد  Olivier Royاوليويه روی 

داعش از ذخيرۀ جوانان . بمباران مواضعش سوری ھا را برای ارتکاب به اعمال تروريستی به فرانسه نمی فرستد

کنون بنای مخالفت را گذاشته اند و در پی آرمانی می گردند که به نام افراطی شدۀ خود فرانسه استفاده می کند که از ھم ا

، حضور ٢٠١٥اين موضوعی است که در پايان سال ). ٥(» آن امضای خونبار قيام شخصی خودشان را به ثبت رسانند

). ٦(در صفوف داعش در عراق و سوريه را توضيح می دھد )  زن٢٢٠ مرد و ٣٨٠( جوان فرانسوی ٦٠٠بيش از 

: اوليويه روی ھشدار می دھد که ). ٧(الم گرويده اند اسيک سوم زنان و يک ششم مردان جھاد طلب فرانسوی به 

: گرويدن اين جوانان به داعش حرکتی فرصت طلبانه است . سرکوب داعش چيزی را در اين قيام تغيير نمی دھد «

سلح الجزايری ، از بوسنی تا افغانستان و سپس چچنی، با گروه اسالمی م) ١٩٩٥(ديروز آنان با القاعده بودند، پريروز 

ھنگام، سال ه که مرگ ناب و فردا، زير پرچم ديگری خواھند جنگيد، مگر اين. کولی مسلکی جھاد فردی رواج داشت

  . [...] ازھم فروپاشيد١٩٧٠خوردگی يا توھم زدائی صفوفشان را خالی کند، به ھمان شکلی که چپ افراطی در سالھای 

 ًلۀ اساسی برای فرانسه خليفه در بيابانھای سوريه نيست که مطمئنا دير يا زود مثل سرابی که به کابوسنتيجه، مسأدر 

لۀ واقعی اين است که اين جوانان به چه سرنوشتی و مسأ.  اين جوانان استله عصيانتبديل شده از بين خواھد رفت، مسأ
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از ديدگاه ). ٨( عکس پس افتاده ھای رويدادھای تاريخی هد بود و يا بدچار خواھند شد، آيا پيشگام جنکھای آينده خواھن

  .اوليويه روی ما شاھد افراطی گری اسالمی نيستيم، بلکه شاھد اسالمی کردن افراطی گری ھستيم

 جامعه شناس نيز تحليل اوليويه روی را در رابطه با داليل اجتماعی اقتصادی Saïd Bouamamaسعيد بواماما 

اسالمی سازی . يد می کند، به سخن ديگر روی محور تمايالت نيھيليستی بخشی از جوانان اروپائیتأئ» ائیافراطگر «

). ٩(می نامد» عرضۀ نيھيليسم« افراط گرائی به اين علت است که امروز پر رونق ترين بازاری ست که سعيد بواماما 

می چرخد و بازار افراط گرائی از اين قاعده جدا سعيد بو اماما يادآور می شود که ھر بازاری روی عرضه و تقاضا 

وجه .  سال پيش در فرانسه  بيش از ھمه قابل رؤيت باشد١٥البته عرضۀ نيھيليسم تازگی ندارد، حتا اگر از . نيست

ًمشخصۀ اين عرضۀ نيھيليستی در گسترش مبلغان کالھبردار آشکار می شود که دائما در پی داوطلبان نااميدی ھستند که 

مشتريان نيھيليسم « . کننداده اند تا خود را برای آرمانی که به آنان به مثابه ھدفی واال يا انقالبی تزريق کرده اند فدا آم

خود به سوی عرضۀ افراطگری اصولگرای اسالمی متمايل می شوند، ه ، خود ب)سلفی مسلکان جھاد طلب(» مسلمان

از نوع آندر برينگ (ائی اصولگرائی مسيحی متمايل می شوند به سوی عرضۀ افراط گر» مشتريان نيھيليسم مسيحی«

به سوی عرضۀ افراطی اصولگرای » يان نيھيليسم الئيک يا خداناباورمشتر« ). Anders Behring Breivikبريويک 

  ). می گذاردءمانند فرقۀ معبد خورشيد که خودکشی جمعی را به اجرا(نو پاگانيستی تمايل نشان می دھند 

يادآور شويم که بين افراد نيھيليست فقط شکننده ترينھايشان ھستند که دست به عمل می زنند و تعداد آنان نيز ولی بايد 

جوی خوشبختی موھومی و در وادی اسطورۀ سرمايه  و ديگران در جامعۀ خيلی مصرفی در جست. بسيار اندک است

  . و بی اعتنائی اجتماعی می شوندو يا در افسردگی، تسليم تحقير و انجماد. داری موضعگيری می کنند

ی، بازار کار اشباع شده، آسانسور ئدر نبود چشم انداز حرفه )  سال٣٠ تا  ١٥(امروز رفتار نيھيليست نزد جوانھا 

اجتماعی که در طبقۀ ھم کف متوقف شده، خشونت اجتماعی ھمه گير، تبعيض فزاينده، وضعيت زيست محيطی اسفناک، 

... ليسی تماميت خواهو مالل آور، حراست سرکوبگر، فردگرائی ليبرال اقتدارگرا، اختناق پنظامی گری بسيار شديد و

تغذيه می شود و ھمۀ اينھا با تزئين طبقۀ سياستمدارانی که فقط می توانند موجب نا اميدی شوند و زير سلطۀ خواستھای 

ه کشی می کند، منابع طبيعی سراسر جھان را انھا بھرنسالبی ھا و اليگارشی صنعتی قدر قدرت که به ھمانگونه که از ا

 و می توانيم اين فھرست را تا جائی که بخواھيم گسترش دھيم، زيرا داليل برانگيختگی،  به خود اختصاص داده است

ميز، اين خشم  افتخار آ٣٠پسا سالھای » جھان نااميد کنندۀ « اين نااميدی، افسردگی جمعی، . خشم و عصيان بسيار است

در نتيجه وقتی . می انجامد» تقاضای نيھيليستی«  درون سازی شده، به شکل اجتناب ناپذيری به ًدتی که غالبادراز م

 حاصل منطقی دو تنش ۀتقاضای نيھيليسم با عرضۀ نيھيليسم تالقی می يابد، داد و ستد ممکن می شود، يعنی به مثاب

  .معاصر

ن آمده است؟ از ديدگاه سعيد بو اماما، شکنندگی و فقری که در ولی پس چرا عرضۀ نيھيليستی از نوع اسالمی به ميدا

ولی سه عامل ديگر تقاضای . سالھای اخير در شرف تکوين است شامل حال ھمۀ گروه ھای جوان اروپائی می شود

ارتند جو کنيم که عب و نيھيليستی از نوع اسالمی را بايد در اقشار مردمی متعلق به مھاجران و به ويژه مسلمانان جست

  :از 

  )نژاد پرستی بيولوژيک، در خدمت بردگی و سلسله مراتب اجتماعی(» نژادی«تبعيض از نوع ) ١

  )نژاد پرستی فرھنگی، توجيه نو استعماری و نابرابری اجتماعی(قومی سازی رفتارھا ) ٢
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جدل دائمی در رسانه ھا به تبعيض ماھرانه و آگاھانه با راه اندازی بحث و ). تبعيض دينی(ترس بيمارناک از اسالم ) ٣

روی موضوع رو سری در مدرسه يا در فضاھای عمومی، ساخت مناره، گوشت حالل در : تشويق محافل سياسی 

  .مدارس، و امثال اينھا

اين سه عامل آخری حاصل ھمان ايدئولوژی بوده که شکاف اجتماعی را واپس زده و حاصل تزريق ھومئوپاتيک ولی 

 و اگر تزريق ھمئوپاتيک در طول زمان تأثير خود را  ی سالھای اخير بوده استئاسی و رسانه دائمی در گفتارھای سي

  . مخرب سم ھمئوپاتيک نيز در طول زمان آشکار می شود آثارنشان می دھد،

 نفی ھويت عميق ۀاين سه عامل در فرآيند نفی فرھنگی شرکت دارد و جوانان متعلق به اقشار مھاجر مسلمان به مثاب

کوتاه سخن، ريشه کن شدگی و بی ثباتی ستونھائی که .  درون سازی کرده اند، که به اختالل ھويتی می انجامدخود

 عليه خودش و سپس ءشناختی فرد را ممکن می سازد او را به رفتارھای خشونت آميز ابتدانساخت و ساز باطنی و روا

  .نزديکان و ديگران وامی دارد

ه در نتيجه، درک مکانيسم تبعيض اجتماعی ب. درک داليل بيماری از ديدگاه ساختاری نخستين گام به سوی درمان است

مدرسۀ جامعه شناسی درد و . ژی تسلط استيخودی خود جزئی از فرآيند درمان و نخستين گام به سوی رھائی از سترات

 می آموزد که در عين حال راھی برای رھائی سياسی نيز تأثيرات مثبت اين روان درمانی جمعی را به ما) ١٠(رنج 

  :ھست 

  .تأثيرات فوری. درک داليل درد از تأثيرات آن می کاھد. ١

  .تحليل جمعی درد و رنج را به شکل محلول درآورده و ما به سرنوشت مشترک خودمان آگاه می شويم. ٢

 آگاھی به ضرورت از بين بردن ريشۀ درد و رنج تأمالت جمعی ما را به حرکات جمعی ھدايت می کند و سپس با. ٣

  .برای بسيج جمعی و سازماندھی خودمان  اقدام خواھيم کرد

  .در اينجا داليل و عالئم بيماری تشخيص داده شده، آنچه بر جامانده کار بست روش درمانی ست

 Source: Investig’Action 
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