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کسانی که در آلمان زندگی می کنند حتما پوسترهای تبلیغاتی حزب ملی آلمان »NPD« را دیده اند. 

احتم�ااًل یک�ی از این پوس�ترها جلوی محل زندگی ش�ان نیز نصب ش�ده اس�ت. تصوی�ری که یک 

خانواده ی خارجی کله سیاه را سوار بر قالیچه ی حضرت سلیمان نشان می دهد. در حال بازگشت به 

زادگاه خود آلمان را ترک می گویند و حزب NPD به آن ها خداحافظ می گوید.

_ گم شوید خارجی ها. به سرزمین خود بازگردید ما دیگر نیازی به شما نداریم.

از راس�ت افراطی تا سوسیال دموکرات های ش�رمنده ی آلمانی بدشان نمی آید کمی مرزهایشان را 

ببندند. آن ها تنها به میزان معینی کارگر ارزان احتیاج دارند اما شرایط اسفناکی که هم اکنون بر جهاِن 

جنوب مس�تولی اس�ت خیل عظیم مهاجران را به چند جزیره ی امن در این دریای طوفانی س�رازیر 

کرده اس�ت. پناهجویانی که می گویند: »هیچ انسانی غیر قانونی نیس�ت!«، »ما اینجا می مانیم و 

مبارزه می کنیم. آزادِی سفر حق هر انسانی است« و البته چنین حقی از مفاد کنوانسیون حقوق بشر 

سازمان ملل نیز هس�ت. همان کنوانس�یونی که دولت های غربی از جمله آلمان همتاهای مخالف 

خود را به نقض آن متهم می کنند! اما مس�أله ی اصلی این اس�ت که چرا ما اینجاییم و چرا قالیچه ی 

حضرت سلیمان معمواًل پروازهای یک طرفه به غرب دارد.

بس�یاری از مهاجرین غیرقانونی از کشورهای خاورمیانه به این سو آمده اند، دلیل آمدنشان اگرچه 

با بقیه ی مهاجرین چندان تفاوتی ندارد، خاورمیانه ای که امروز درگیر ش�دیدترین جنگ های قومی 

و مذهبی است. جنایات نیروهای بنیادگرا ابعادی جنون آمیز به خود گرفته و بازگشت این مهاجران 

یعنی به مرزهای جنون و خون بازگشتن.

بسیاری از افکار عمومی غرب این سؤال را مطرح می کنند که چه مسئولیتی در قبال چنین وقایعی 

دارند؟ آن ها همس�ایه های خوبی هس�تند که مقداری مهمان را می پذیرند اما برای همه جا ندارند. 
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از طرف دیگر مطرح می ش�ود که آزادی بیان و دموکراس�ی باعث شده تا افراطیون در کنار مهاجرین 

به قلب س�رزمین های مهم�ان نفوذ کرده و جو مدرن و انس�انی این جوامع را م�ورد تاخت و تاز قرار 

داده اند. این به موجی از اسالم س�تیزی در اروپا دامن زده اس�ت. به طور مث�ال راهپیمایی گروهی 

در حمایت از نیروهای »داعش« به درگیری ایش�ان با عده ای از شهروندان انگلیس که در آن محل 

حضور داش�تند منجر شد. فضای مجازی نیز پر از انتقادهایی نس�بت به مواضع دولت های اروپایی 

اس�ت که اجازه ی چنین راهپیمایی هایی را به طرفداران گروه داعش می دهند. البته نقد از این جنبه 

که دولت های اروپایی بیش از حد به دموکراسی و آزادی بیان بها می دهند و این در تفکر انسان های 

مهاجر که ادغام نشده اند نمی گنجد، پس بهتر است که محدودیت هایی در مورد آن ها در نظر گرفته 

شود.

اجازه برای راهپیمایی این گروه ها میزانی برای دموکراتیک بودن دولت های مربوطه نیست بلکه 

بسیار هم شک برانگیز است. وجود چنین راهپیمایی هایی جو جامعه را علیه مهاجرین، خارجی ها و 

به ویژه مس�لمانان برمی انگیزد و به نوعی خش�م ضد خارجی_ضد اسالمی در جامعه دامن می زند. 

آیا این همان چیزی نیست که محافظه کاران اروپا آرزو می کنند؟

- بگذارید همان جا همدیگر را بدرند و طبیعت زیبای اروپا را به خون نکشند.

جوام�ع اروپای�ی و دولت هایش�ان چ�وب مهمان پذی�ر بودنش�ان را نمی خورن�د. آن ه�ا نتیجه ی 

سیاست های غلط و جنایتکارانه ی خود را در خاورمیانه مشاهده می کنند و البته هنوز نه به قدر کافی!

در واق�ع آن ه�ا نمی خواهن�د بحرانی را که ب�ه بیرون مرزه�ای خود منتق�ل کرده اند ت�ا از ِقبل آن 

توده های متوس�ط ش�هرِی آرام و بی آزاری باش�ند، دوباره به درون مرزهایش�ان برگ�ردد اما امروز 

شاخه های درخت ارتجاعی که در دامان خاورمیانه کاشته اند را در حیات خلوت خود می بینند و شاید 

روزی ریشه های آن را نیز در خاک زیر پایشان بیایند.

بحرانی که قرار بود با فروش تس�لیحاتی و نظامی ش�ر خود را کم کند اما »انباش�ت تسلیحاتی« در 

هیبت هیوالی جنگ س�ر برآورده و خون می خواهد و این خون را نه از بدن کسانی که آفرینندگانش 

بودن�د بلک�ه از ت�ن میلیون ها نف�ر از فقیرتری�ن و به حاشیه رانده ش�ده ترین انس�ان های روی زمین 

می مکد. خاورمیانه ای ها قربانیان بالشک وضعیت موجودند.

گفتمان ضدخارجی س�عی در سطحی س�ازی این جری�ان دارد و آن را به خوی وحش�ی موجود در 
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آموزه های دین اس�الم ارجاع می دهد و تصویری هراس�ناک از مس�لمانان در جامعه شایع می کند. 

البته در همان حال برای مردمی که در خاورمیانه سر بریده می شوند و از قضا بیشترشان هم مسلمان 

هستند اشک می ریزد.

عروج نیروهای ارتجاع�ی و بنیادگرا بیش از هر چیز حاصل فقر و نارضایتی عمومی، نبود آلترناتیو 

رهایی بخش و راهی برای برون رفت از وضعیت موجود، میلیتاریزه شدن منطقه و ساپورت نیروهای 

شبه نظامی است. مسلمًا شبه نظامیان، ایدئولوژی خود را برای پیشروی دارند و به طور مثال حزب 

فاالنژ در اس�پانیا به سوره های قرآن مس�لح نبود و صرب ها به دستور اس�الم با تبر سر مخالفانشان 

را نمی شکافتند اما گفتار اسالم س�تیز که بیش از هرچیز به گفتمان یهودستیز در دوره ی آلمان نازی 

شباهت دارد با سطحی سازی مس�اله و ربط آن تنها به یک سری آموزه های دینی، عوامل عمده ی 

ایجاد چنین گروه های بنیادگرایی را الپوش�انی می کند به طوری که حتی شاهد یک اعتراض نیم بند 

به کشورهای حامی این نیروها نظیر دولت عربستان سعودی از جانب دولت های غربی نیستیم.

وج�ود چنین ارتجاع�ی در خاورمیانه البت�ه منافع خاص خود را نی�ز دارد اگر بتوان مس�یر نفوذ آن 

به س�مت غرب را مس�دود ک�رد. از طرفی مس�اله ی فلس�طین واس�رائیل را تحت الش�عاع گفتمان 

ضداس�المی قرار می دهد. و از طرف دیگر دولت های چموش منطقه از جمله ایران را تحت فش�ار 

منطقه ای میگذارد. از سوی دیگر بحران های درونی جوامع غربی را به بیرون حواله می کند.

- تمام تقصیرها گردن خارجی ها است آن ها را بیرون بیاندازید!

نتیجه ی رش�د چنین گفتمان�ی را در سیاس�ت های جدید مهاجرتی در اس�ترالیا و کانادا ش�اهدیم. 

سیاس�ت هایی به غایت شرم آور و نژادپرستانه که در استرالیا جان هزاران انسان بی گناه را گرفته و به 

میزان بیش�تری انسان بی پناه را در جزیره های دوردست بدون هیچ امید نجاتی زندانی کرده است. 

دول�ت کانادا در جدیدتری�ن تغییراتی که در قوانین مهاجرتی اتخاذ کرده ش�هروندان کش�ور را به دو 

درجه تقس�یم بندی کرده است. شهروندان درجه دو کسانی هستند که به تازگی موفق به گرفتن حق 

ش�هروندی در کانادا ش�ده اند و قوانین جدید آن ها را به میزان زیادی تحت فش�ار قرار می دهد و هر 

لحظه امکان بازپس گیری حق ش�هروندی آن ها بدون حق دفاع و شکایت وجود دارد. مشخصًا دو 

کش�وری که تمدن با شکوه خود را روی جنازه های بومی های به قتل رسیده برپا کرده اند تاب تحمل 

مهاجر بیشتر را ندارند!
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کشورهایی که خود باعث رشد و قدرت گیری نیروهای بنیادگرا در منطقه هستند از طرفی با ادامه ی 

چنین سیاس�ت هایی تداوم این وحش�ی گری را تضمی�ن و از طرف دیگر آن را محک�وم می کنند! با 

قلب های خون فشانش�ان برای قربانیان اشک می ریزند اما فرار کرده ها را پذیرا نیستند یا آن ها را در 

حاش�یه ای ترین وضع موجود قرار می دهند. این آوایی است که از دِل سکوِت خانه های محله های 

خارجی نشیِن فقیر به گوش می رسد:

- م�ا با قالیچه هایم�ان برمی گردیم وقتی ش�ما با آخرین فش�نگی که فروخته اید به س�رزمین خود 

بازگردید در غیر این صورت شاید اینجا خاورمیانه ی دیگری برای شما باشد!



شبح داعش بر فراز غرب
هژیر پالسچی
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بع�د از این که یکی از اعض�ای داعش، »جیمز فول�ی«، خبرنگار آمریکایی را در برابر دوربین س�ر 

برید، روزنامه ی بریتانیایِی ساندی تایمز مدعی ش�د »عبدالمجید عبدالباری«، خواننده ی رپ ۲۳ 

ساله ی بریتانیایی که البته تباری مصری داشت و چندی پیش به داعش پیوسته بود، همان جالدی 

اس�ت که با صورت پوش�انده شده و لباس سرتاسر س�یاه کارد بر گلوی جیمز فولی کشیده است. خبر 

به اندازه ی کافی دهش�تناک بود به ویژه که بدانیم عبدالباری از ۹ س�الگی ساکن بریتانیا بوده و بنا به 

تأکید ساندی تایمز »در مدارس لندن به روش شهروندان غربی« آموزش دیده است.

عبدالباری اما تنها »ش�هروند« غربی)۱( نبود که به داعش پیوس�ت. هزاران نفر از ابتدای تشکیل 

داعش از کشورهای غربی به آن پیوسته اند. پسران و صدالبته دختران اغلب جوانی که همه ی آنها 

هم تبارشان به کش�ورهای مسلمان نشین نمی رسد، هرچند بس�یاری از آنان چنین باشند. در میان 

آنها جوانان غربی هم بودند که به اسالم گرویده اند و اکنون در میان داعشی ها حضور دارند.

این ه�ا س�وژه های مورد عالقه ی رس�انه های جری�ان اصلی در غرب به ش�مار می رون�د. با دقت 

سرگذشت آنها را دنبال و تبار آنها را روشن می کنند. از هیچ گوشه یی در زندگی آنها نمی گذرند. معلوم 

می کنند پدر و مادرش�ان که بوده اس�ت و در کدام شهر غربی جذب تش�کیالت داعش شده اند. آنها 

زامبی هایی را که س�ال ها بود در مورد حضور آنها در جوامع »دموکراتیک« غربی هش�دار می دادند 

یافته اند. کس�انی که از حقوق شهروندی در غرب بهره مند ش�دند، اغلب در مدارس غربی تحصیل 

کردند، در کنار هم کالس�ی های غربی خود درس خواندند و با آنها دوس�ت ش�دند، حتا برخی از آنها 

به س�بک غربی زندگی کردند ام�ا ناگهان آن هیوالی مهارناپذیر، آن ذاِت مخربی که نمی توانس�ت 

به قوانین و دس�تاوردهای تمدنِی غرِب مدرن احترام بگذارد از پش�ت آن ظاه�ر عادی بیرون آمد و 

زامبی ها را به سوریه و عراق برد تا سر شهروندان هنوز متمدن و مدرن غربی را از بدن جدا کنند.
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برای داع�ش »النصر بالرعب« هم اس�تراتژی اس�ت و هم تاکتی�ک. آنها با کش�تار بی رحمانه ی 

ش�یعیان، ترکمن ها، کوردها، خبرنگاران غربی، س�ربازان ارتش عراق و سوریه، اعضای سازمان 

بنیادگ�رای رقی�ب در س�وریه یعنی جبهة النصرة و هر کس�ی که داعش�ی نیس�ت در براب�ر دوربین، 

می خواهند وحش�ت را پی�ش از حضور خودش�ان بپراکنند و تاکن�ون موفق هم بوده اند. بخش�ی از 

فتوحات داعش هم در عراق و هم در ش�نگال به این دلیل بوده است که پیش از رسیدن داعشی ها، 

آوازه ی َسخت ُکشِی آنان به گوش مدافعان مسلح شهرها رسیده بود. این هیبت اهریمنی تنها زمانی 

درهم شکست که گریالهای مس�لح یگان های مدافع خلق از روژئاوا وارد شنگال شدند و نیروهای 

نظامی داعش را در عرض چند روز تار و مار کردند. 

با ای�ن وجود عالوه بر داعش رس�انه های جری�ان اصلی غرب ه�م از تاکتیک »النص�ر بالرعب« 

اس�تفاده می کنند. آنها ب�ا تکثیر تصاویر مس�لمان های مقیم غرب که حاال به داعش پیوس�ته اند، با 

انتشار مفصل زندگی نامه های آنها، با بازنشر تصاویر آنها در کنار سرهای بریده و بدن های مثله شده 

پیش از این که داعش به غرب اعالم جنگ کند، جنگ را به غرب کشانده اند.

البته نگرانی آنها و دولتمردان غربی از اتفاقی نیس�ت که همی�ن لحظه در خاورمیانه در حال وقوع 

اس�ت. آنه�ا نگ�ران خاورمیانه یی های�ی که فوج ف�وج در مقابل داعش ب�ه خاک می افتند و توس�ط 

آنان آواره و به خاک و خون کش�یده می ش�وند، نیس�تند. نگرانی آنها بابت روزی است که زامبی ها 

بخواهند به س�کونت گاه قبلی خود بازگردند. شاید زبان غرب مرکزپنداِر باراک اوباما، رییس جمهور 

ایاالت متحده ی آمریکا زبان تمامی دولتمردان، سیاس�تمداران و چهره های رس�انه یی غرب باشد 

وقت�ی می گوید: »جامعه ی اطالعاتی ما معتقد اس�ت هزاران خارجی، از جمل�ه اروپایی ها و برخی 

آمریکایی ه�ا، به داعش در س�وریه و عراق پیوس�ته اند. ای�ن نیروها که آم�وزش دیده اند و در جنگ 

تجربه کس�ب کرده اند می توانند به کشورهای خود بازگردند و حمالت مرگبار انجام دهند... در این 

لحظه بزرگترین تهدیدها از ناحیه ی خاورمیانه و ش�مال آفریقاس�ت.« زبان رییس جمهور حتا آنقدر 

نمی چرخ�د که بگوی�د: در این لحظ�ه بزرگترین تهدیدها »در« آنجاس�ت بلکه به صراحت روش�ن 

می کن�د که این تهدیدها »از« آنجاس�ت. به عبارت روش�ن تر اگ�ر اهالی خاورمیانه و ش�مال آفریقا 

همدیگ�ر را می درند چه باک، اگ�ر آن »هزاران خارجی« بنا بود در همان خاورمیانه و ش�مال آفریقا 

بمانند و دیگر به کش�ورهای خود بازنگردند چه باک. آنجا بس�یار دورتر از نگاه غربی اس�ت. آنجای 
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دوِر ناش�ناخته، ناحیه یی که انسان ها همدیگر را سر می برند. مس�ئله برای غرب حتا از آنجایی آغاز 

نمی شود که »شهروندان« خودش برای سر بریدن به سوریه و عراق می روند، بلکه مسئله از آنجایی 

آغاز می ش�ود که این شهروندان متمرد و چموش بخواهند به کش�ورهای غربی بازگردند. به همین 

دلیل اس�ت که مثلن تد کروز، س�ناتور جمهویخواه ایالت تگزاس رهبران دموکرات و جمهوریخواه 

را به تصویب طرحی ترغیب می کند که در صورت تصویب، هر ش�هروند آمریکا که در داعش س�الح 

به دست بگیرد شهروندِی خود در آمریکا را به خطر می اندازد. بگذارید آنها در آنجا بمانند، در همان 

دور دست ها.

رسانه های جریان اصلی و دولتمردان غربی اما ماجرا را وارونه کرده اند. بخشی از جنگی که اکنون 

در خاورمیانه و ش�مال آفریقا ش�عله کشیده اس�ت، الاقل آن بخش�ی از این جنگ که پرداختن به آن 

مورد عالقه ی سیاس�تمداران غربی اس�ت، ادامه ی جنگی اس�ت که از س�ال ها پیش در غرب آغاز 

شده بود. دکتر علی آلفونه، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی که از نام بنیادی که در آن شاغل 

اس�ت برمی آید دقیقن مشغول چه شغل شریفی است و در کدام س�از و کار اطالعاتی _ امنیتی برای 

متمدن و مدرن کردن مردم خاورمیانه حضور دارد، در میزگردی در تلویزیون صدای فارس�ی آمریکا 

می گوید: »مبارزه با این کس�انی که اروپا را ترک کردند و به این منطقه ]س�وریه و عراق[ رفتند فقط 

یک مبارزه ی اطالعاتی و مس�لحانه نباید باش�د. این در عمل یک نوع مبارزه ی فلس�فی و سیاسی 

اس�ت که ما بتوانیم طرف مقابل را متقاعد بکنیم که مبارزه ی مسلحانه، خصوصن در یک جامعه ی 

دموکراتیک قابل قبول نیس�ت. بله شما می توانید پالکارد داعش را باال ببرید ولی این که بخواهید با 

یک جامعه ی دموکراتیک مبارزه ی مسلحانه داشته باشید خیر! این حاصلش هیچ چیزی نیست جز 

آنارشی.«)۲( از آن ترجمه ی عوامانه ی هرج و مرج به آنارشی که بگذریم، ظاهرن جناب دکتر مانند 

اغلب چهره های رسانه یی و دولتمردان مدافع دموکراسی هنوز متوجه نشده است که از قضا تمامی 

مشکل به همین »جامعه ی دموکراتیک« و خشونت نمادینی بازمی گردد که مسلمانان ساکن در آن 

به طور روزانه تجربه می کنند.

درست همین بدهکاری دائمی به »جامعه ی دموکراتیک«، همین تقاضای دائمی شکرگزاری به 

دلیل بهره مندی از »آموزش و زندگی به روش غربی«، همین س�وظن دائمی که یک مسلمان باید 

قبول کند در غرب همراه اوست، همین اطمینانی که پلیس امنیتی در غرب به ملت خودش می دهد 
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که نگران نباشید ما به طور دائم مسلمانان را تحت نظر داریم حتا اگر هرگز عمل خشونت طلبانه یی از 

آنها سر نزده باشد، است که یک مسلمان را همواره بیرون از »جامعه ی دموکراتیک« نگاه می دارد 

حتا اگر سال ها در آن زندگی کرده باشد و به روش غربی آموزش دیده باشد.

در آخری�ن نمون�ه وقتی دو مس�لمان آلمانی ک�ه از قضا تبار آنها به کش�ورهای مسلمان نش�ین هم 

نمی رس�ید به همراه پیروانش�ان ب�رای یک روز ب�ا عنوان »پلیس ش�ریعت« در خیابان های ش�هر 

ووپرتال آلمان گش�ت زدند و از مردم خواس�تند سراغ قمار نروند، س�راغ مواد مخدر نروند و پا در راه 

نادرس�ت نگذارند، تمامی رس�انه های آلمانی و حقوق بگیران فارس�ی زبان آنها این خبر را به شکل 

گس�ترده یی پوشش دادند و افکار عمومی را علیه آنها تحریک کردند. گرچه در متن خبری که بخش 

فارس�ی دویچه وله در این زمینه منتشر کرد به صراحت نوشته ش�ده بود: »سون الو ]مبتکر ایده ی 

پلیس ش�ریعت[ هر چند به عنوان واعظی نفرت پراکن یا مبلغ رفتار خشونت آمیز شناخته نمی شود، 

ام�ا مام�وران اداره ی امنیت داخلی و پلیس جنایی آلمان سال هاس�ت که او را زی�ر نظر دارند.«)۳( 

تبلیغ اعضای فرقه های بنیادگرای مذهبی در غرب موضوع جدیدی نیس�ت. بنیادگرایان وابسته به 

فرقه های مس�یحی و یهودی درست به شیوه ی پلیس ش�ریعت در دسته های چند نفره در خیابان ها 

راه می روند و عقاید فرقه های مذهبی خودش�ان را تبلیغ می کنند. از آن گذش�ته این خبر در بنگاهی 

منتش�ر می ش�ود که چندی پیش یک خبرنگار ایرانی آن در صفحه ی توئیت�رش آرزو کرده بود زنان 

محجبه را به کوره های آدم س�وزی بسپارند تا جهان جای بهتری برای زندگی باشد. او البته به مدت 

چند هفته خانه نش�ین شد اما با یک عذرخواهی ساده به کار بازگش�ت. اتفاقی که امکان ندارد برای 

یک مس�لمان که تنها وقتی برای تدریس به عنوان معلم به مدرسه می رود حجاب اسالمی اش را بر 

س�ر داشته باش�د، بیفتد. غرب تنها در صورتی می تواند مسلمانان را بپذیرد که دیگر مسلمان نباشند 

و این مسلمان نبودن خود را با مبارزه علیه اسالم و البته مسلمانان در عمل ثابت کرده باشند. چنین 

اس�ت که »مس�لمان س�ابق« در طول س�ال های اخیر به یک برند تجاری مورد توجه رس�انه های 

جریان اصلی در غرب تبدیل ش�ده است و جریانات و اندیشمندان »کمونیستی« هم وجود دارند که 

با تش�خیص نیاز »بازار« بیش از مبارزه با س�رمایه داری و امپریالیسم دغدغه ی همراه شدن با گفتار 

غالب غربی در ستیز با مسلمانان را دارند.

ب�ه عبدالمجید عبدالباری بازگردیم همان رپر بریتانیایِی مصری تبار که س�ر جیم�ز فولی را در برابر 
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دوربی�ن تلویزیونی گوش تا گوش برید یا گفته ش�د که بریده اس�ت هرچند صحت ای�ن خبر در اصل 

موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند، الاقل این قطعی اس�ت که او به داعش پیوس�ته اس�ت. ویدئوهای 

رپ عبدالباری هنوز روی ش�بکه ی یوتوب موجود اس�ت. او و گروهش که از چند جوان عرب تبار و 

چند جوان بریتانیایی تشکیل شده در اجراهای خود علیه نظم موجود می خوانند، آنها از نشانه هایی 

اس�تفاده می کنند که در جنبش برآش�فته گان از اس�پانیا تا وال اس�تریت مورد اس�تفاده قرار گرفت و 

درباره ی س�تمی می خوانند که در جوامع »دموکراتیک« متوجه مهاجران، به حاشیه رانده شده گان 

و فقرا می ش�ود. خش�م عبدالباری از این جوامع دموکراتیک هم واقعی و هم بر حق است. او سگ 

دس�ت آموز نبوده که »آموزش به روش ش�هروندان غربی« او را مفتون و مجذوب غرب کند. او به 

طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده در برنامه های تلویزیونی، در نوشته های نشریات، در فیلم های 

سینمایی و در اظهارات سیاستمداران و مدیران دولتِی جوامع دموکراتیک داغ ننگ خورده و بیرون 

گذاشته شده است. اگر آن جنبش برآشفته گان به جایی رسیده بود، اگر توانسته بود امر واقع را تغییر 

دهد، اگر آن خشم خدایگانی به جنبشی رهایی بخش گره خورده بود که بنیان وضعیت موجود را زیر 

و رو می کرد، آنگاه عبدالباری هرگز به داعش نپیوسته بود تا روزگاری سر جیمز فولی را از بدنش جدا 

کند. خطاب خشونت نیهیلیستی و ویرانگر داعش به این دلیل به گوش مردان و زنان ساکن در غرب 

می رسد که از سویی آنان واقعن به حاشیه رانده می شوند و از سوی دیگر هیچ راهی به سوی رهایی از 

ستم به چشم نمی آید. حتا احزاب چپ که قاعدتن باید ستمدیده گان جوامع غربی را سازماندهی کنند 

و پیکره ی آنها نماینده ی سیاسی این نیروها باشد، سال هاست به صندوق انتخابات دخیل بسته اند 

و ب�رای جذب آرای طبقه ی متوس�ط به اف�کار عمومی قول می دهند که هرگز خی�ال »انقالب« را 

هم در س�ر نمی پرورانند. اینها نش�انه های جهان جدید اس�ت. جهانی که دولتمردان و کاربه دستان 

رس�انه های جریان اصلی اش در زمانی نه خیلی دور برای شکست »سوسیالیسم در عمل موجود« 

در آن پایکوبی می کردند حاال به همین فضاحتی افتاده اس�ت ک�ه می بینیم، به جهانی که در آن تنها 

می توان از میان بربریت های موجود یکی را برگزید.
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پانوشت ها:

۱ _ در این متن منظور از »غرب«، به هیچ وجه غرب جغرافیایی نیس�ت بلکه یک بلوک سیاس�ی از 

اروپای مرکزی و شمالی و غربی، آمریکا، کانادا و استرالیا را شامل می شود.

۲ _ اینجا

۳ _  اینجا

۴ _ اینجا

https://www.youtube.com/watch?v=pWjuwNvlqDc&app=desktop
http://www.dw.de/%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF/a-17906626
https://www.youtube.com/watch?v=B4DDrWwgysk
https://www.youtube.com/watch?v=B4DDrWwgysk



