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  بربریت در برابر دو

  

تاالر در یک  و ھا رستورانھا،  ، کافهھا خیابان در .زند می قتل عام دست به بربریتنوامبر،  سیزدهگاه جمعه  شبان

به تروریسم  جنگ اعالن ،جھانی داری نظم سرمایه ژاندارماین دولت فرانسه،  .پاریس در مرکز شھر موسیقی

 بربریتمحکوم کردن  جھان و پاریس و در کشتار جمعی ی هبا مردمان آسیب دید بستگی ھمفرای اکنون . کند می

  ؟چه باید کرد و ؟گفت توان میچه ، از ھر سو و به ھر شکل بشری ضد

 بزرگھای  قدرتگری  سلطهدیگری و  اسالمی جھادگرایی توحشیکی  : ددارقرار در برابر دو شر  مادنیای ه امروز

نیستند، ھم سطح نیستند، اما به واقع دو  و مشابه سان نیستند، مساوی این دو ھم .جھانی داری سرمایه خادم

و گاه به جان ھم  کنند را تغذیه می دیگر ھمگاه . و گاه متخاصم ندگاه متحد. ھستند گونه بربریت در مقیاس خود

 جھانی ای و منطقه یدر ابعاد دیگری گریِ  گری و سلطه نظامیش رشد و گستر کمک به ھر یک .افتند می

با دامن زدن به ھر یک  .گیرد بھره می خود حفظ سیستمبرای  او و مبارزه با دیگری از وجودھر یک . کند می

 دشمن" چوننیاز حیاتی به دیگری  -برای حفظ بقای خود گر  ھای سلطه قدرتحقیقی جنگ  -» ھا تمدن جنگ«

    .دارد "خود ھویت

استقرار دولتی به نام خالفت با  ،جھادگرایان اسالمیاست که  توحشی از کوچک بخشی در پاریسمردم کشتار 

از آن جمله . کنند میعمال در منطقه و دیگر نقاط جھان اِ  ،دو کشور سوریه و عراق در بخشی از) داعش(اسالمی 

و  ھا آن با تخریب کلیساھا و مساجد ادیان و مذاھب گردی پیروان و ھا  نژادی نسبت به ایزدی وتصفیه قومی  است،

آثار  نابود کردن ؛"کافران" زدن گردن ؛بردگی جنسی ؛و زنان خرید و فروش اطفال ھا؛ نسبت به کردھا و دیگر ملیت

 ،شمال آفریقاخاورنزدیک، ، در اروپا، خاورمیانه گذاری و بمبم سازماندھی عملیات تروریستیقتل و غارت،  ؛یباستان

  ...ھواپیما منفجر کردندر آسمان با  و ، در قطار و متروتظاھرات در ،محل تجمع مردمدر 

ی دوم   پیدایش، رشد و گسترش بنیادگرایی اسالمی در بخشی از جھان از نیمه ای که به یی روند تاریخ در ادامه

یکی از زمان ھای مھم و  ۵٧نقالب با اآن در ایران  استقرارکه پدیدار جمھوری اسالمی و می انجامد،  مبیست ی سده

زمان با فروپاشی دو آلترناتیو سیاسی و ایدئولوژیکی جھانی یعنی  ھمو  آید شمار میبه روند این ی  تعیین کننده

تحت بربریتی در کشورھای موسوم به اسالمی ، جھان سومی الئیکِ  سوسیالیسم واقعن موجود و ناسیونالیسم

بانیان جھادگرایی  .توان آن را فاشیسم اسالمی نامید گیرد که می  کل میشدیکتاتوری ھای وابسته به غرب 

صدور  ،حکومت شیعی و بنیادگرا استقرار اسالمی را ابتدا باید در جمھوری اسالمی ایران نشان داد که از روز نخستِ 

 به تدارک و و در این راه دست دھد میاز زبان رھبر مرتجع خود خمینی وعده  جھانیانانقالب اسالمی را به 

  .زند می در ابعادی منطقه ای و جھانی سازماندھی نظامی، تسلیحاتی و تروریستی

حسین و  به عراق و برافتادن رژیم دیکتاتوری صدام ھای بزرگ قدرت نظامی ی حمله پیدر  جھادگرایان اسالمی،

گیری از  ن کشور، با درساسد و آغاز جنگ داخلی در ای قیام مردم سوریه علیه رژیم دیکتاتوری خافظبا سپس 

، با بار این، بود بھره بی جھادبرای و حکومتی مستقل  کشور ازکه  چون القاعده خودھم سنخ  پیشینِ  یھای نمونه

 و درسوریه  عراق و مرزِ   ھای سنی نشیِن ھم با تسلط بر سرزمین، سازماندھی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود



منابع با  کاملی دولت به ایجادموفق  ،مرکزیھای  حکومت ازمذھب سنی مردم عمومی نارضایتی  مساعد بستر

   .شود میسرشار  گازی و زیرزمینیِ ، نفتی

اگر . غرب نیست ی ساخته و پرداخته، سرسپردهعامل  ،در جھان اسالمی ھای بنیادگرای ، چون دیگر فرقهداعش

حده از طریق سازمان سیا کمک به شوروی، ایاالت مت اشغال نظامی افغانستان توسطاز جمله در زمان  ،چه

ھر پدیدار اجتماعی . کند است و میکرده  -مقابله با شوروی و به منظور  القاعده در این جا -بنیادگرایی  گیری شکل

ناشی از  اقتصادیِ و  سیاسی، در شرایط اجتماعیریشه داعش  .می رویداز آن  دارد که ای ریشه در درون جامعه

بخش سنی  امروز آن حاکمیت شیعی دارد کهی در عراق ریشه. بعثی دارد دیکتاتوریِ  مرژیدو  یا افول فروپاشی

دارد که بخشی از  ارتشیریشه در فروپاشی  .دھد میو تبعیض قرار  ، سرکوبتحت سلطه را رمذھب کشو

جنگ  عاوضاریشه در . آوردند روینظامی داعشیان و تقویت به سازماندھی پس از جنگ عراق  آن فرماندھان فراری

علیه ویژه  و کشتار جمعی، به شھرھا )حتا شمیاییِ ( ای دارد که دیکتاتوری حافظ اسد با بمبارانِ  داخلی در سوریه

و از سوی دیگر  کند مینیروھا را تضعیف این از یکسو  -  روسیه و چینایران، با پشتیبانی  - نیروھای دموکرات جامعه

برای  آندھد و از  میسوق ھای بنیادگرای اسالمی  به دامان گروه را این سرزمین بخش ھایی از مردم و مبارزان

 .بَرد در مقابل خطر تروریسم استفاده میبه خود  دنمشروعیت بخشی

ای است که  در منطقه گوناگون و پیجیده تاکتیکی ھای و بازی صف بندی ھا، محصول تضادھاو گسترش داعش  رشد

 اسرائیل حزب االه لبنان، حماس و ایران، عربستان سعودی، امارات، ترکیه،عراق، سوریه، چون مختلف آن  ھای قدرت

دفاع در رقابت با ھم برای  از سوی دیگر ...ھای جھانی چون آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس از یکسو و قدرت

توان اشاره  می از جمله. دگیرن میبرابر ھم قرار کنار یا در در  ،سرکردگیبرای احراز خود و یا استراتژیکی از منافع 

طلبی  سیادتمقابله با  در به داعش متحدینشعربستان سعودی و کمک ھای مستقیم یا غیر مستقیم کرد به 

رشد جنبش در مقابله با دستی آشکار و نھان رزیم ترکیه با داعشیان  به ھم، در منطقه ایران جمھوری اسالمی

و یا به دخالت گری سیاسی و نظامی ایران در سوریه در  ه و سوریهکرد در ترکی خلق دموکراتیک و آزادی خواھانه

  . پشتیبانی کاملش از قصاب مردم این کشور

ھا  آنرشد جھادگرایی اسالمی از جمله ریشه در شرایط اجتماعی و اقتصادی داری غربی،  در کشورھای سرمایه

از سوی دیگر  ضدغربی و  و اسالمیسماز یکس راسیسم ضدخارجیاز جمله در فرانسه،  این کشورھا،در  .دارد

بنیادگرایی و جھادگرایی  بخشی از نیروھای انسانی. کنند این دو یکدیگر را تقویت و تغذیه می. اند یکدیگر ی قرینه

ھای محروم در  در حاشیه جامعه، در محله دھند که تشکیل می جوانی پسران و دخترانامروز،  اسالمی را

پیدایش و  .اند شدهاز ریشه کنده و از جامعه رانده  ای بزرگ کشورھای سرمایه داری،ھا و شھرھ پایتخت یھا حومه

 ھای در سیاست به طور عمده ھای اسالمی، ریشه برخاسته از خانواده رشد بنیادگرایی در میان بخشی از جوانانِ 

ایجاد یک زندگانی  در )الئیک ی از جمله در فرانسه( الئیسیته ناکامیو حتا  در ناتوانی ریشه. دارد حذفضدخارجی و 

واقعن  دموکراسی -دموکراسی نمایندگی  در ناتوانی ریشه. دارد غیر دینی ھمزیستی پلورالیستیِ  درمشترک 

. دارد شھر و جامعهدر امور  دخالت گری مشارکت اجتماعی و به حومهجوانان  جلبدر  -داری  رژیم سرمایه د درموجو

از این  بزرگیبرای بخش . دارد داری مناسبات سرمایه درمھاجر  ھای یتجمع حذف و طردھای  سیاست درریشه 

یک . وجود نداردکار، منزلت انسانی و شناسایی اجتماعی آموزش، راه با  ھم ،شایسته زندگی بهامید  جوانان،

به  اکثریتی که ،ھا آناز میان  که داده استنشان  آلمانگرای فعال در  اسالم ۴٠٠در مورد  میدانی تحقیقات

درآمد  پایین ترین از ی بزرگاکثریت. اند شاغل %١٢تنھا . اند نشینان جامعه از حاشیه اند آورده روی جھادیسم

تبھکاری به  و در رابطه با سرقت افرادیک سوم  .اند ای دیده حرفه آموزش% ۶آموزش عالی و  %٢ تنھا .برخوردارند

  )١( .ھستنداسالمی بنیادگرا  پیرو واناناین جاز % ٢٣ والدینِ  .جرم ھای کوچک محکوم شده اند



به جای  که در آنست روا مذھبی و جھان یفاشیسم. نقابی مذھبی است با گرایی راست افراط ،جھادگرایی

 و خشونت مردساالری، ،یسازی دینی و اتنیک پاک ،دینی توتالیتاریسم، فاشیسمدر این  .نشیند می" کافر" ،"نژاد"

  . دھند را تشکیل میسیستم  ذاتجوھر و ، مذھبی ییھتوجو  بیاندر  ،جمعی کشتار

ھای بزرگ  قدرت یافروز  ی بنیادگرایی اسالمی، در ھمه جا، گواھی انکارناپذیر بر شکست جنگ توسعه

ھا، از طریق جنگ و تجاوز به مناطق مختلف جھان، بنیادگرایی را نه   این قدرت. داری علیه تروریسم است سرمایه

، اش کنونی فعال مایشأویژه در شکل  ، بهجھانی نظم سرمایه داری. کنند ند بلکه تکثیر میبر نمی میانتنھا از 

کارگزار و ، گر زیرا که خود سلطه .باشد و بنیادگرایی اسالمی جھادگرایی با های در مقابل چارهراه  یا یتواند بدیل نمی

در  توسعه فقر نزد اکثریتی عظیمو  تی کوچکانباشت ثروت نزد اقلی، ، استثمارعدالتی، نابرابری دھنده بی سازمان

ھمین % ۴۶جمعیت جھانی % ١منابع در جھان و % ٨۶جمعیت کره زمین % ١٠ ،در نظم جھانی کنونی .است جھان

بزرگ ساختاری و  بحران ی که چون امروز باویژه در زمان ، بهنابرابرانه خشنِ  این نظمِ . منابع را در تصاحب خود دارند

 فاشیسم زمینه ساز ،آفرین بودندفاجعه که بیستم  ی ی آن در سده ھای گذشته نمونهشود، چون مواجه  اقتصادی

    . شود می ،مذھبیغیر  یا مذھبیچه  آن، از ھر نوع

گیتی در حال   ھای اجتماعی در گستره جنبش، داری برای جھانی ِدگر و غیر سرمایه وضع موجود تغییر، در امروزه

ھای بزرگ  ی قدرت برای مشارکت شھروندان جھان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه ھا این جنبش. اند گیری  شکل

 که "چپی"در گسست از ، ھایی خواهر، چپ کمونیستی/ سوسیالیستی  چپ .ورزند تالش می، و دولتی اقتصادی

 با سو ه و ھمرا ، ھمیسیستم ی ضدینیرو ی به منزله ،گرفته است عھدهرا بر  سرمایه داری امور تامروزه مدیری

این چپ با  ی مبارزه. نظم جھانی نئولیبرالی و سرمایه داری مبارزه می کند علیه ،اجتماعیتغییردھنده  ھای جنبش

در مبارزه با این دو بربریت . جدا از مبارزه با سلطه گری سرمایه داری نیست اسالمی - توحش جھادگرایی دینی

تاریخی اش برای  ی مبارزهروند ، در اندیشد و عمل کند بایست مینیز  چپ رادیکال و انقالبی ایراناست که 

  .ایران براندازی نظام جمھوری اسالمیگذر از مسیر با  دموکراسی و سوسیالیسم

 -----------------  
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