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  1 | صفحه

 

 استفاده شود بینیو کوته اجازه ندهیم از این وحشت برای دامن زدن به تعصب

 «سوسیالیست کارگر» ینشریه از برگرفته

 ترجمه: کاوه آهنگر

 

 اساتاحس غلیان. است برده فرو شوک در را دنیا پاریس در ابدو شارلی دفتر در انگیزرعب هایقتل

 هایتکاریکاتوریس و نویسندگان راستاران،وی اکثرا – مقتول نفر دوازده برای همبستگی و همدردی

 . است موجه و گسترده زخمی، نفر یازده و – مجله

 سوق برای دنیا، هایحکومت مندترینقدرت رهبران توسط خصوصبه حاضر، حال در تراژدی این اما

 -لیم امنیت نام به - دولتی سرکوب و امپریالیستی هایجنگ توجیه و هامسلمان طرف به نفرت دادن

ماسال علیه و دموکراسی از دفاع در باید دنیا سراسر در و فرانسه در چپ نیروهای. شودمی استفاده

 .خیزند پا به دولتی یشدهحمایت تروریسمِ و هراسی

 به داشت، حضور هاقتل شب در عظیم داریزندهشب در که ای،اتحادیه فعال یک که طورهمان

 جااین همچنین ما حال این با. کندمی دفاع بیان آزادی از» او یاتحادیه گفت، لیبراسیون روزنامه

 جنگ ثالم برای است؛ اعمال این مسئول غیرمستقیم که کنیم، محکوم را دولت سیاست که هستیم

 .«مالی در

 تیراندازان که اندگفته شاهدین اما نیستند، شده شناخته قطع طور به عامقتل عامالن زمان، این در

 شارلی از. اندکرده استفاده «اکبر اهلل» اسالمی عبارت از شدندمی مجله دفتر وارد که هنگامی دارنقاب

 که بسیاری اهداف میان در اسالم، کردن مسخره جهت در دیگر مطالب و هاکارتون انتشار برای ابدو

 . بود دهش خشونت به تهدید حتی و است شده انتقاد شدت به داشت، طنز برای

 برخی اگر حتی ندارد، وجود هاکاریکاتوریست و نگارانروزنامه به خونین تجاوز این برای توجیهی هیچ

 مان،روزنامه در ما. باشد بوده برانگیزاننده و آمیزتوهین بسیار هاآن توسط شده منتشر محتوای از

Socialist Worker، هایکلیشه از استفاده با را اسالم که ابدو شارلی هایکارتون از خصوص به 

 چنین اب که کنندمی ادعا حین همان در و دهند،می قرار تمسخر مورد راست جناح آورِشرم راسیستی

 .1ایمکرده انتقاد گذارند،می صحه دموکراتیک هایارزش بر کاری

 سیاسی هایایدئولوژی و باورها کنار در نیز، را مذاهب دیگر و تمسیحی همچنین ابدو شارلی اما

 مصداقی منتشره مطالبِ این در چهآن باید ما. دهدمی قرار تمسخر مورد گوناگون هایطیف از مختلف

                                                                       

1 . Jonah Birch: Blaming the Muslim victims in France, September 27, 2012 
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 خود باور به که را آنچه باشند قادر باید هاآن اما بکشیم؛ چالش به را بینیممی سیاسی گراییواپس از

 .کنند منتشر شانامنیت و جان از ترس بدون دانند،می طنزکشیدنهب خور در

 یا القاعده قبیل از هاییگروه به طریقی به که باشد گرفته انجام گراهاییاسالم توسط جنایت این اگر

 شارلی منتقدین و حامیان توسط وسیعا که طورهمان – اندمرتبط( داعش) شام و عراق اسالمی دولت

 را دگراندیشی که است ایسیاسی مرتجعین سوی از شنیع اقدامی این پس -است هشد فرض ابدو

اسالم علیه ایضربه پاریس هایقتل. خود مسلمان کیشانهم جانب از خصوصبه آورند،نمی تاب

 علیه مبارزه هاآن مقابل، در. هستند ستمدیدگان آزادی جهت در آن از ترکم خیلی و نیستند، هراسی

 جهت در راست جناح و دولت برای راهی که چرا ساخت، خواهند دشوارتر را ستیزیمانمسل تعصبات

 .اندگشوده[ عمومی] نفرت و ترس حس برانگیختن

 روس انقالبی که طورهمان کند،می رد را فردی تروریسم به معطوف هایکنش مارکسیستی، سنت

 که هارمتح هتک تمام بشریت، علیه جنایات تمام که امر این آموختن»: داد توضیح تروتسکی لئون

 موجود اجتماعی نظام یپیچیده هایتجلی و هازائده عنوان به آنند، معرض در انسان جسم و روح

 جهتی همان این شود؛ هدایت نظام این علیه جمعی یمبارزه یک به مانهایانرژی تمام تا شوند، دیده

 «.بیابد آن در را اشاخالقی ارضای ترینباال تواندمی انتقام برای سوزان اشتیاق که است

 کشورهای که کنندمی ادعا چنین پاریس هایقتل از گیریبهره با که را کسانی مواضع همچنین ما

می رد اند،شده ارتجاعی اسالم علیه «هاتمدن جنگ» یک درگیر متحده ایاالت و فرانسه مانند غربی

 به. است شده روبرو مسلمان هامیلیون مخالفت با شداع مانند هاییگروه سرکوب و خشونت. کنیم

 ولیدت فرآیند در بیشتری سهم مراتب به «متمدن» غربِ قدرتمندتر مراتب به هایحکومت عالوه،

 یا مذهبی فداکاری نام تحت عادی کامال روال یک طبق که فرآیندی – دارند مرگ و ترور خشونت،

 .شودمی یهتوج هاآن دوی هر یا دموکراتیک هایآرمان

 به بنا. کند محکوم را «بزدالنه و شرورانه» یحمله این تا شد کاربهدست سرعت به اوباما باراک

حمله هک واقعیت این»: است گفته چنین سفید کاخ جلسات از یکی در اوباما شده، منتشر هایگزارش

 این ترس یدرجه بر است تأکیدی بوده، ما آزاد مطبوعات به ایحمله نگاران،روزنامه به اخیر ی

 .«مطبوعات آزادی و بیان آزادی از هاتروریست

 شاهد اهجایگ در که رایزن، جیمز تایمز، نیویورک گزارشگر برای مطبوعات آزادی[ پرسید باید] پس

 نام را ایران علیه سیا سازمان مخفی عملیات یدرباره روایتی برای منابعش تا شد داده دستور او به

 زندان هب شده سپرده افشاگر دو - اسنودن ادوارد  یا مانینگ چلسیا برای مطبوعات زادیآ چه؟ ببرد

 یدولت نظارت حدود یا متحده ایاالت جنگی جنایات افشای بابت وطنبی تبعید به شده رانده یا نظامی

 چطور؟ – «بزرگ برادر»

 دموکراتیک هایآزادی یبرا گزینشی احترامی قدرتمند هایحکومت رهبران دیگر و اوباما باراک
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اراده و ابدو شارلی هایقتل از ناشی عمومی خشم که کرد خواهند سعی هاآن وجود این با اما. دارند

 تا کنند مهار را دیگر هایآزادی و مطبوعات آزادی از محافظت جهت در شده برانگیخته مردمیِ ی

 افریقا در فرانسه یمداخله از بسازند؛ یامپریالیست آمیزمخاطره اقدامات برای ایپشتوانه هاآن از

 .عراق در داعش علیه هوایی یحمله برای متحده ایاالت رهبری تحت ائتالف تا گرفته

 مرگ ونهچگ که بیاوریم یاد به تا بیندازیم سر پشت در سپتامبر یازده یتجربه به نگاهی توانیممی ما

 سطح در «ترور با جنگ» یپروژه یک برای هیتوجی به متحده ایاالت در نفر 0333 تقریبا تراژیک

 چندین اشانسانی هایهزینه که ایپروژه شد؛ تبدیل عراق و افغانستان  هایسرزمین  اشغال و جهان

 و آزار سپتامبریازده-پسا امریکای در اکنون. رسیدند قتل به نیویورک در که بود افرادی تعداد برابر

 .است روز دستور[ از بخشی] هامسلمان و اهعرب علیه دولتی سرکوب و اذیت

 دست از را وقت ابدو شارلی کشتار برای گرااسالم نظامیانشبه کردن قلمداد مقصر در سیاسی رهبران

 ن،افغانستا در متحده ایاالت توسط که پایانی بی هایجنگ ینتیجه در فقط مرتجعین این اما. دهندنمی

تشکل سوی از تنها نه هراسیاسالم .اندگرفته قدرت اند،شده برپا مسلمان کشورهای دیگر و عراق

 یزن میانه، چپِ جمله از سیاسی، مسلط جریانات رویکردهای بلکه شود،می تقویت افراطی راست های

 . کندمی ایجاد دنیا کشورهای قدرتمندترین یسیطره جهت در را بیشتری چه هر تلخی تنها

 یک است نیاز مورد غرب و متحده ایاالت اروپا، در ستیزمسلمان ایهسرکوب با مبارزه برای چه آن

 همان به- هم و دولتی، اذیت و آزار بدون مذهبی فعالیت آزادی از هم که است ترقوی المللیبین چپ

 اب اصولی مخالفت یک به باید اساسی، حقوق این از دفاع. کند دفاع بیان آزادی حق از -اندازه

 بخشرهایی نیروی یک پس در را اشچهره امپریالیسم که وقتی جمله از خورد؛ب پیوند امپریالیسم

 . کندمی پنهان گرااسالم هایجریان دیگر و داعش علیه

 بر عالوه) مسلمانان حقوق بیشتر محدودسازی برای ایبهانه عنوان به پاریس وحشتناک هایقتل

( هستند حکومتی هایسیاست کشیدن چالشبه خواهان که مذاهبی و نژادها تمام حقوق محدودسازی

 در را خاورمیانه که هاییجنگ تشدید و تداوم برای کهچنانهم گرفت؛ خواهد قرار سوءاستفاده مورد

 .شد خواهند برداریبهره اندبرده فرو مرج و هرج و رنج

 برای  ایستمایهد به را آن تراژدی، این از سوءاستفاده با کوشندمی که نیروهایی یهمه با باید ما

 هر در مردم برای را دنیا هاآن اقدامات. بورزیم مخالفت کنند بدل (راسیسم) نژادپرستی و جنگ

 .ساخت خواهد ترستمگرانه و ترخطرناک تر،خشن جهان یگوشه

* * * 

 :زیر یمقاله از ستایترجمه فوق متن

 

Don't let this horror be used to stoke bigotry 

Socialist Worker , January 8, 2015 

http://www.praxies.org/
http://socialistworker.org/2015/01/08/dont-let-this-horror-be-exploited
http://socialistworker.org/2012/09/27/blaming-muslim-victims-in-france

