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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جنوری ١۴
  

  نژادپرستی و کاپيتاليسم، مذھب
 ! دشمنان درجه يک آزادی بيان و انديشه ھستند

  

کجی به آزادی بيان و   عظيم مردم آزاده پاريس، دھنئیماپي ھای جھان در صف اول راه حضور سران برخی از حکومت

  دی٢١ برابر با ٢٠١۵ جنوری١١شنبه   از سراسر جھان روز يکئیھا سران حکومت! انديشه و حرمت انسانی بود

 در محکوميت ترور و دفاع از آزادی شرکت داشتند به معنای واقعی اين حرکت ئیپيما ، با شرکت در راه١٣٩٣ ]جدی[

 ھستند که با اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی، با ئیھا ھا سران حکومت چرا که آن. دار کردند ردمی را خدشهعظيم م

  . اند ھا و استثمارشان، جھان را برای شھروندانش ناامن کرده ھا، تبعيض جنگ

رانسه، س جمھور سابق فئيکوزی ررسا سرانی چون . تن از سران کشورھا در اين ھمايش شرکت داشتند۴٠حدود 

ماير وزير امور خارجه، زيگمار  ، فرانک والتر اشتاينالمانس جمھو کنونی فرانسه، آنگال مرکل صدراعظم ئياوالند ر

جمھور اوکراين، سرگئی  س ئي، پترو پوروشنکو رالمانر وزير کشور ئيگابريل معاون صدراعظم و توماس دمز

ھای بريتانيا، ايتاليا،  چنين سران دولت ير اسرائيل و ھموز الوروف وزير خارجه روسيه، بنيامين نتانياھو نخست 

. ھا انسان در جھان آلوده است شان به خون ميليون کسانی که دست.  حضور داشتندئیپيما اسپانيا و ترکيه در اين راه

ين، بنابرا! در اين ھمايش خالی بود؟... ای رھبر حکومت اسالمی و جای کسانی چون مالعمر رھبر طالبان، خامنه

  .دار کردند ھا اين حرکت عظيم حدود يک ميليون نفری مردم آزاده فرانسه را خدشه آن

ای  ترديد طرح و مطلب گزنده ديد بی زنده بود و اين صف جلو تظاھرات پاريس را می» چارلی ابدو«اگر سردبير نشريه 

  . نوشت د؛ میکردن درباره سران برخی کشورھا که در مقابل صف تظاھرات مردم آزاده حرکت می

واقعيت اين است که مبارزه عليه تروريسم اسالمی و غيراسالمی، دولتی و غيردولتی، جدا از مبارزه با کاپيتاليسم، 

راسيسم و نازيسم، خارجی ستيزی و شکستن جسوارنه خط  قرمزھا و تابوھای ملی و مذھبی و قوانين تحميلی 

  .معنی است ھا، بی حکومت

، دو ٢٠١۵ جنوریچھارشنبه ھفتم . ، مردم پاريس را رعب و وحشت بی سابقه گرفته استپس از اين ترور ھولناک

ن دو مرد با يا. راندازی کردنديس شدند و شروع به تيدر پار» شارلی ابدو«فرد مسلح وارد دفتر روزنامه طنز فرانسوی 

تخت فرانسه حمله کرده و به يس، پايدر پار» شارلی ابدو«به دفتر مجله » ٧جی  پی کالشينکف و آر«اه و يھای س نقاب

 ٧جی  پی ھا در حمالت خود در اروپا از آر بار است که تروريست اين اولين. راندازی کردنديکارکنان اين روزنامه ت
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ھا ضمن فرار دو افسر  آن. ھا را از محل دور کرد نفر سوم اين گروه تروريستی بالفصله با ماشين آن. کنند استفاده می

  .تند را کشپوليس

هللا «: زدند اد میيری شارلی ابدو را ھدف قرار دادند و ھنگام خروج فريد مھاجمان جلسه شورای سردبيگو  میپوليس

  .رنديگ را می» امبريانتقام پ«: ھا گفتند آن» .اکبر

تی يامنر ين مقامات فرانسوی سطح تدابيبعد از ا. زخمی شدندتن ديگر  ١٠ نفر کشته و ١٢در پی اين اقدام تروريستی 

  .ھا ھستند ن کشته شدهيه در بير نشريز سردبيست و نيکاتوري کار۴. ش دادنديرا در کشور افزا

 تأئيدرا » گنوسيت«و » نسکیيول«، »کابو«، »چارب«ھای  ست مشھور با ناميکاتوري فرانسه مرگ چھار کارپوليس

 تن از مھاجمان افراد ٢س، اعالم کرد که يرھای پا کی از محلهيافتن خودرو مھاجمان در ي پس از پوليسن يچن ھم. کرد

  . چنان مسلح ھستند خطرناکی ھستند که ھم

نمارکی درباره محمد پيامبر کاتورھای کاريکاتوريست دي و پس از چاپ کار٢٠١١مجله شارلی ابدو در سال 

  .مسلمانان، مورد حمله قرار گرفته بود

 گلوله خبر داده ٣٠ک يترز، از شليخبرگزاری رو. ف کرديتوص» عام قتل«ن اقدام را نوعی يکی از کارکنان روزنامه اي

  . اند  بوده٧جی  پی ن مسلح به آريوز در فرانسه مھاجمين به گفته خبرنگار اسکای نيچن ھم. است

کاتوری را در يبدو کارين حمله، شارلی ايگزارش کرد ساعاتی قبل از وقوع ا» و اس ای تودیي «ئیامريکاروزنامه 

  . منتشر کرد» داعش«ھای  ریيخصوص تکف

 ٣۵در   و ژاندارمری فرانسه، دو برادر عامل حمله به ھفته نام شارلی ابدو راپوليسژه يمور وأدر حالی که ھزاران م

ک سوپرمارکت يس و در يگر در شرق پاريری ديک گروگانگيس محاصره کرده بودند، يلومتری شمال شرق پاريک

  .ھودی روی دادي

ک به دو يک روز قبل، با شلير سوپرمارگت، ھمان کسی است که ياند که گروگانگ س اعالم کردهيار و دادستانی پپوليس

 .گری را زخمی کردي را کشت و دپوليسک زن يس، ي فرانسه در جنوب پارپوليس

 پوليسل را به عنوان عامل قت» بالیياَمدی کول«ت فرانسوی به نام يتبار اما با مل ئیقايفرا ساله ٣٢ک مرد ي عکس پوليس

 .س منتشر کرده استيری در سوپرمارکت در شرق پاريز گروگانگيزن و ن

 و زمانی که به علت سرقت مسلحانه در ٢٠٠۶ تا ٢٠٠۵بالی در سال ينامه نوول آبزرواتور نوشته، کول گونه که ھفته آن

شود و در ھمان جا  بدو آشنا مینامه شارلی ا عام ھفته کی از دو برادر عامل قتليف کواشی، يفرانسه زندانی بود، با شر

 .گرود ن اسالم میيبه د

بالی را به عنوان ي ساله امدی کول٢۶ک زندگی ي، دوست دختر و شر»نيالد ات بوميح«ن عکس يچن  فرانسه، ھمپوليس

س ي پارپوليسشنبه به  ن را مظنون دوم حمله روز پنجيالد روزنامه لوموند، بوم. ب منتشر کرده استيفرد تحت تعق

 .رفی کرده استمع

 فرانسه را مخابره پوليسشدن دو برادر تروريست به دست  ھا، خبر کشته ی  خبرگزارجنوریسرانجام در روز جمعه نھم 

  .کردند

 مشکی رنگ ئیمنشتر شده است؛ خودرو» چارلی ابدو«تری درباره حمله به نشريه فرانسوی طنز  جزئيات بيشاکنون 

ھای سياه به تن داشتند و اسلحه و يک  دو مرد نقاب دار که لباس. انسوی ايستاد، در ورودی نشريه فرC٣ مدل ستروئن

  .خمپاره انداز در دست گرفته بودند، از خودرو پياده شدند و يکی از محافظان ساختمان را در طبقه اول کشتند

دو مرد مسلح . از شدآغ» چارلی ابدو«ت تحرير نشريه أو نيم صبح روی داد، زمانی که جلسه ھي ١١اين حادثه ساعت 

 ١٠. ت تحرير در آن جلسه داشتندأپس از آن وارد اتاقی شدند که ھي. وارد ساختمان شدند و خود را به طبقه دوم رساندند
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متھم سوم در .  پس از حمله، دو نقابدار گريختند.ھا از روزنامه نگاران بودند  تن از آن٨نفر را در اتاق کشتند که 

 . بودخودرو ماند، او راننده

در اين خيابان با .  آغاز شدپوليسھا با   نخستين درگيری آنجارفتند و آن» اللی ويرتی«مھاجمان پس از آن به خيابانی 

  .، تبادل آتش کردندپوليسيک گشت 

پس از اين درگيری به حومه . شان آتش گشود  جلويشان را گرفت و به سمتپوليسپس از آن يک موتورسيکلت 

پس .  کشته شدپوليس که يک نيروی ئی روی دھد؛ جاپوليسجا سومين تبادل آتش با گشت  دند تا اينرسي» ريچارد لنور«

. ھا به سمت شمال پاريس حرکت کردند آن.  رھا کرده و يک خودروی رنو را به سرقت بردند  از آن خودروی خود را

  .ر داد ھزار نيرو برای يافتن مھاجمان خب٣ فرانسه از بسيج پوليسجا بود که  اين

اعالم کرد که اين نشريه با وجود کشتار صورت گرفته، » چرالی ابدو«پس از اين حادثه، پاتريک پيلو از نويسندگان 

  .چون ھميشه منتشر خواھد شد ھم

ھمه ما . دھيم به کار ادامه می. شود چھارشنبه آينده شماره جديد نشريه منتشر می«: پيلو به خبرگزاری فرانسه گفت

ھايمان کار  از خانه«: توان وارد دفتر شد، گفت وی با بيان اين که به خاطر ادامه تحقيقات، نمی» . ھستيمموافق ادامه

  ».خواھيم کرد

در پاريس » چارلی ابدو« نزديک به تحقيقات جاری در حمله خونبار به نشريه فرانسوی طنز ئی و اروپائیامريکامنابع 

 به يمن رفته بود و در اين کشور توسط ٢٠١١متھم در اين حمله، سال گويند که سعيد کواشی، يکی از دو برادر  می

  .تر متھم در عمليات است سعيد کواشی برادر بزرگ. القاعده، آموزش ديده بود

در ھمين حال يک منبع بلندپايه در سازمان اطالعات يمن به خبرگزاری رويترز گفت که سعيد کواشی در دوره 

  . کشته شده است، ديدار کرده بودامريکای، روحانی بلندپايه مرتبط با القاعده که توسط حضورش در يمن، با ايمن العولق

ھای اين گروه تروريستی است و در آن  ترين شاخه القاعده شبه جزيره عرب که پايگاھش در يمن است، يکی از فعال

 .ھا عضويت دارند ھا و انگليسی زبان ئیشمار زيادی از اروپا

شود وابسته به سازمان اطالعات   يک ھواپيمای بدون سرنشين که گفته میئی در حمله ھوا١٢٠١مبر العولقی سپت

  . است، کشته شدامريکامرکزی 

سازمان اطالعات يمن اطالعات اکيدی «اند که سعيد کواشی برای آموزش دينی به يمن رفته بود و  منبع يمنی، گفته

  ».اما به طور حتم در منطقه شبوه با العولقی ديدار کرده است. ھای نظامی در اختيار ندارد درباره دريافت آموزش

  .ل القاعده، آموزش نظامی ھم ديده باشدواين منبع افزود که احتمال دارد سعيد کواشی در يکی از مناطق تحت کنتر

نيروھای  ميان ئیھا ھا پيش شاھد درگيری اين منطقه از سال. ل دولت قرار نداردواستان شبوه در جنوب يمن در کنتر

  .ل القاعده در آمده استو به طور کامل به کنتر٢٠١١اين استان از سال . دولتی و شبه نظاميان اسالمی است

گويند که پس از بازگشت سعيد کواشی به فرانسه، او و برادرش شريف، دست به ھيچ فعاليتی  منابع اطالعاتی غربی می

  .ھای اطالعاتی و امنيتی فرانسه بوده باشد ب توجه سازماناحتمال دارد اين اقدام برای جلوگيری از جل. نزدند

، دو برادر در اولويت نظارت »چارلی ابدو«ھای پيش از حمله چھارشنبه به نشريه  اين منابع افزودند که در ماه

  .ھای امنيتی فرانسه قرار نداشتد سازمان

ھای مبارزه با تروريسم  ھا پيش در فھرست ل نيوز گزارش داده که نام دو برادر از سا»سی ای بی «شبکه تلويزيونی

، در پاريس در »شارلی ابدو« ساله، عاملين حمله به دفتر ٣۴ و ٣٢شريف و سعيد کواشی، به ترتيب .  قرار داردامريکا

به عنوان » ھا پيش از سال«ئی امريکانام اين ھر دو تن به گفته يک منبع . االصل متولد شده بودند ای الجزايری خانواده

، به دليل عضويت در ٢٠٠٨شريف کواشی در سال . جھادگرا در فھرست سياه تروريسم اياالت متحده ثبت شده بود
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برادر . و فعاليت برای اعزام جھاد گرايان به عراق به سه سال زندان محکوم شده بود» بوت شومون«گروه موسوم به 

ھای   به يمن سفر کرده و در اين کشور در اردوگاه٢٠١١ در سال ئیامريکاتر، سعيد، به گفته مقامات فرانسوی و  بزرگ

  .القاعده آموزش نظامی ديده بود

» امادی کوليبالی«است که با » حيات بومدين« ساله به نام ٢۶جوی زنی  و  فرانسه در ھمين حال در جستپوليس

 .ستگويد اين زن وارد ترکيه شده و شايد اکنون به سوريه رفته ا ترکيه می. کرد زندگی می

ارتباط ميان سعيد و شريف کواشی، دو برادر و مھاجمان به دفتر نشريه شارلی ابدو، و آمادی کوليبالی  مقامات فرانسه

چنين اعالم کرد که ھر سه نفر، اعضای يک تشکل   ھمپوليس.  کردندتأئيد يھوديان را ئیگروگانگير فروشگاه مواد غذا

  .گرای مستقر در شمال پاريس بودند اسالم

فرانسه » بی اف ام«گو با شبکه تلويزيونی  و تر، در گفت ظاتی قبل از مرگ گروگانگيرھا، شريف برادر کوچکلح

 . شده استتأمينتوسط گروه القاعده  اعالم کرد که بودجه عمليات حمله به دفتر نشريه شارلی ابدو

 اين شبکه تلويزيونی، ھمين موضوع را نی باولفيآمادی کوليبالی نيز در زمان محاصره و در اقدامی مشابه با تماس ت

 . کردتأئيد

اگر بخواھيم به . شود نسل سوم ھم ھستند محدود کرد تبار که گفته می ترديد اين ترور را نبايد به دو برادر خارجی بی

. يک نتيجه مثبت و کارساز برسيم بايد دست به ريشه بسياری از مسايل اقتصادی، سياسی، فرھنگی و نظامی ببريم

ھا به  داری، لشکرکشی آن ھای سرمايه  و اروپا، به عملکردھای دولتامريکاشه اين ترور و ترورھای ديگر در ري

ھای مذھبی در خاورميانه و غرب،   و اکنون جنگ داخلی سوريه، کمک به گروهاکشورھای عراق، افغانستان، ليبي

  .رسد  مھاجران،  و به طور کلی کاپيتاليسم میکاری، تحقير و سرکوب پناھندگان و راسيسم، ناسيوناليسم، فقر، بی

ان و حد و مرز آن است و ديگری ين رابطه مطرح شده، بحث آزادی بيترين مباحثی که در ا کی از مھميدر اين ميان 

  .احيای مجازات اعدام در فرانسه است

برگزاری رفراندوم برای مارين لوپن رھبر حزب نژادپرست فرانسه، ساعاتی پس از حمله به شارلی ابدو خواستار 

 .عامل اين حمله بوده است»  اسالمیئیبنيادگرا«گويد که  او می. احيای مجازات اعدام در اين کشور شد

در واکنش به . جويان و و مھاجرين است  ديگر امنيتی کردن جامعه و تحريک گروه ھای نژادپرست عليه پناهمسأله

جمھوری فرانسه  است يدفتر ر. تی قرار داديت ھشدار امنين وضعيباالترس را در ين حادثه وزارت کشور فرانسه، پاريا

ن عازم يچن ل داده و ھمين منظور تشکيای به ا ژهين کشور جلسه ويس جمھور ائير» فرانسوا اوالند«اعالم کرد که 

دفتر نخست ن رو يستی بوده است از ايت و اقدامی تروريوی گفت که حمالت صورت گرفته نوعی بربر. محل حادثه شد

  افته استيش يستی در کشور افزاير مبارزه با اقدامات تروريری فرانسه اعالم کرد که سطح تدابيوز 

تی در ير امنيتداب. ن حمله به بحث نشستيل جلسه داد و درباره ايس تشکي به وقت پار١۴نه فرانسه در ساعت يکاب

اوالند گفت که . ن استيافتن مھاجميحال تالش برای  در ء با تمام قواپوليسد و ين سطح خود رسيس به باالتريپار

  .کشور فرانسه در شوکی بزرگ فرو رفته است

ھا، چگونه کار خود را محدود کنند؟   مرز آزادی بيان تا کجاست؟ خط قرمز طنزگوھا کدام است؟ کاريکاتوريستواقعاً 

  ...و

ھا،  ھا آمدند؟ برخورد دولت وقت فرانسه با آن ابانس با خشم به خييھای پار ھا جوانان حومه  اين است که چرا سالسؤال

ک يد از ير کشور فرانسه ضمن بازديکوال سارکوزی وزي، ن٢٠٠۵بر و اکت٢۶در روز چھارشنبه به کجار رسيد؟ 

ر را در ي، در پاسخ به زنی که از پنجره ساختمان خود وز)سيحومه شمال غربی پار( شھرک واقع در شھر آرژانتوی

، و »م کردين اراذل و اوباش خالص خواھيما شما را از دست ا«: له مورد پرسش قرار داده بود، گفتت محيمورد امن
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فرانسه را از دست «سارکوزی ادامه داد که » .م کرديپاک خواھ) فشار قوی آب( ھا را با دستگاه کارشر شھرک«

  ».م کردياوباش خالص خواھ

نگذشته بود، يعنی فردای آن روز، حوالی ساعت شش بعدازظھر، کننده سارکوزی  کين گفتار تحريھنوز ساعاتی از ا

مه ي، سراسپوليسک گشتی يل واز ترس کنتر) سيحومه شمال غربی پار( شی سو بوآيسه نو جوان از اھالی شھر کل

ان در اثر برق گرفتگی ج» بونا«و » اديز«ھا به نام  دو نفر از آن. برند می» پناه«ک ترانسفورماتور برق يبه محوطه 

  .شود یمارستان منتقل مي سوخته بود به بداً يدھند و نوجوان سومی که شد خود را ازدست می

س دست به اعتراض و ي، مردم برخی محالت حومه شرقی و شمالی پار٢٠٠۵بر و اکت٢٧شب ھمان روز، يعنی 

مه شھرھای فرانسه را ست روز حويت کرد و به مدت بيگر سراي به مناطق دعاً ياين اعتراضات سر.  زدندئیپيما راه

  .فراگرفت

شان به ستوه آمده  ز زندگی خود و خانوادهيرآميت فالکت بار و تحقي که از وضعئیجوانان و نوجوانان شھرک ھا

  .دنديل را به آتش کشيو صدھا اتومب. ب رساندنديات عمومی و دولتی آسمؤسسبودند، به 

 نفر نيز به زندان ۴٠٠ر و ي نفر دستگ٢٨٠٠ک به ينزدافت به طوری که يتری ادامه  ی با شدن بيشپوليسسرکوب 

ت اضطراری اعالم کرد و مجلس شورای ملی فرانسه يھا، دولت وضع در ادامه اين اعتراضات و شورش. محکوم شدند

روی از رھبر ين زدند و برخی با پا چندان طول نکشيد که اتھامات شنيعی را به مھاجر.د کرديآن را به مدت سه ماه تمد

   .ط بحرانی فرانسه را حاصل مھاجرت دانستنديژان ماری لوپن، شرا» جبھه ملی«ستی ي فاشحزب

ھای تروريستی مانند حکومت اسالمی سازش  ھای مختلف، از جمله با حکومت ھای فرانسه در دوره به عالوه دولت

  .اند ھای حکومت اسالمی را آزاد کرده کرده و تروريست

 را تصويب کرد اين ھواپيماھای فرانسوی بودند که بالفاصله بمباران ا حمله به ليبيۀھنگامی که سازمان ملل قطعنام

 نقش اای که در حمله به ليبي ، ناتو و بسياری از کشورھای غربی و منطقهامريکااتحاديه اروپا، .  را آغاز کردنداليبي

در . روريستی اسالمی تبديل شده استھای ت داشتند اين کشور را به روزی انداختند که اکنون به يک مرکز مھم گروه

 نيز روشن شده  درصد افغانستان در دست طالبان است و اخيراً ٧٠اکنون  اند و ھم عراق جنگ شيعه و سنی راه انداخته

  . اند  و طالبان پشت پرده به توافقاتی رسيدهامريکاکه 

و .  مخفی فرانسه از آن مطلع بودپوليسيد ترد تر از ھمه، يکی از دو برابر با القاعده يمن ارتباط داشت و بی مھم

شده و دقيق،  ھاست که مورد تھديد قرار گرفته بوده چگونه اين ترور طراحی نشريه فکاھی و طنز شارلی ابدو نيز سال

مورين أگيرد چرا م ت تحرير اين نشريه، جلسه داشتند صورت میأکارکنان و ھياز  نفر ۶٠آن ھم ھنگامی که حدود 

   در مقابل دفتر اين نشريه حضور نداشتند؟يسپولامنيتی و 

خالقت «ھا و اعدام ھای گروھی  ھای روزمره در ايران توسط حکومت اسالمی ايران، سر بريدن اکنون در ميان اعدام

ھای طالبان در  آموزکشی ھای بوکو حرام در نيجريه، دانش ئیداعش در سوريه وعراق و دخترربا) داعش( »اسالمی

ست که جامعه بشری  کشند طبيعی  نفر را در پاريس می١٢، »خاطر انتقام محمد«ان مسلمان به خاطر پاکستان، سه جو

نه تنھا در مقابل اين فاجعه، بلکه در مقابل راسيسم و نازيسم و نژادپرستی و بی حقوقی و ستم و استثمار کاپيتاليستی 

  .در سطح جھان، ساکت نماند

 طنز  نامه در پی حمله روز چھارشنبه به ھفته. ی در اين مورد نگرفتندسران حکومت اسالمی ايران، موضع صريح

شنبه در تھران، قصد داشتند برای ابراز ھمدردی  نگاران ايرانی روز پنج در پاريس، برخی از روزنامه» شارلی ابدو«

ھای امنيتی و نگاران ايران گردھم بيايند که با حضور نيرو شده انجمن صنفی روزنامه در برابر ساختمان پلمب

  .اطالعاتی، اين تجمع شکل نگرفت
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ھا تروريستی به دفتر مجله طنز شارلی  شنبه با انتشار پيامی، حمله به گفته آن اما کانون نويسندگان ايران، روز پنج

 نگاران و مردم فرانسه نوشته شده، آمده است که  در اين پيام که خطاب به نويسندگان، روزنامه.ابدو، را محکوم کرد

  ».کنند اند و به خوبی رنج و خشم شما را درک می نويسندگان و مردم ايران در راه آزادی بيان بسيار قربانی داده«

 شده است تأکيدتوصيف شده و » جنايت ھولناک«در پيام کانون نويسندگان ايران، حمله به دفتر نشريه شارلی ابدو، 

که به نوشته بيانيه نويسان » اند يان و پيروان جھل و خرافهدشمنان آزادی انديشه و ب«که طراحان و عامالن آن، 

 ».ماندگی بر جھان ندارند ھدفی جز استيالی عقب«کانون نويسندگان ايران، 

رسمی حکومت اسالمی ايران، اين خبر ھولناک را با توھين اين  ھای روزنامه رسمی و نيمه گيری در اين ميان موضع

برای مثال، روزنامه دولتی ايران اين موضوع را به عنوان عکس يک در صفحه . اند ادهنشريه به اسالم و محمد انتشار د

: زند کند و تيتر می ياد می» خوشنام«اما در متن خبر از اين مجله يک مجله نه چندان . اول خود منتشر کرده است

  »ھا در پاريس نمايش خونين تروريست«

کند که اين حادثه نتيجه عملکرد  نامه شارلی ابدو، اعالم می ملکرد ھفتهروزنامه رسمی دولت اسالمی ايران، با بررسی ع

اين نخستين بار نيست «: گذارد می» ھای ضد اسالمی مجله شارلی ابدو سابقه فعاليت«نامه است و نامش را  خود اين ھفته

 از پيامبر ئیريکاتورھا با چاپ کا٢٠١٢ و ٢٠١١، ٢٠٠۶ھای اين مجله سال. شود که مجله طنز شارلی ابدو خبرساز می

نامه شارلی ابدو که گرايش چپ دارد، در طول نزديک به  ھفته. ، موجب خشم مسلمانان سراسر جھان شد)ص( اسالم

 روی جلد يک ويژه نامه، ٢٠٠۶اين نشريه ھزل در سال . ھا دست به اقدامات ضد اسالمی زده است يک دھه گذشته بار

. ، پيامبر اسالم از کاريکاتوريستی دنمارکی کرد)ص( اتوری از حضرت محمداقدام به بازنشر طرحی موھن و کاريک

اين اقدام موجی از خشم در ميان مسلمانان برانگيخت و يک سال بعد مديران اين نشريه، به دليل اقامه دعوی از سوی 

 .در دادگاه حاضر شدند» مسجد جامع مسلمانان در پاريس«

ر نام اين مجله از يي بالفاصله پس از تغ٢٠١١مبر در نو«: نويسد خود، میامه گزارش اين روزنامه دولتی در اد

روی جلد خود، ) ص( با توھينی دوباره به مسلمانان و چاپ کاريکاتوری از پيامبر اسالم» شارلی ابدو«به » ھاراگيری«

ست از عنادورزی خود با اين حال اين مجله، د. ھای آتش زا قرار گرفت و سايت اين مجله نيز ھک شد ھدف حمله بمب

، به بھانه »بيگناھی مسلمانان«لم ضد اسالمی زمان با اکران ف  ھم٢٠١٢مبر الم برنداشت و يک سال بعد در سپتعليه اس

 در خاورميانه اقدام به چاپ يک سری کاريکاتور ديگر با مضمون اسالم و توھين به امريکاھای  حمله به سفارتخانه

  ». جھانی خود را نشان داد بار نيز آتش خشم مسلمانان در قالب تظاھراتاين . کرد) ص(  پيامبر اسالم

: روزنامه جوان، از نشريات سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، حمله تروريستی چھارشنبه را با تيتری نوشته است

گونه ابراز ھمدردی با وقوع چنين  هللا صالحی نويسنده اين مطلب بدون ھيچ روح. »کارتون اسالم ھراسی در فرانسه«

 قرار بگيرد که در ئیھا پس از استراليا اکنون نوبت فرانسه بود تا قربانی حمالت تروريست«: نويسد ای می حادثه

  ».کنند بينند و رشد می کشورھای غربی آموزش می

آميز اين مجله عليه  دام توھينکردن اق ھای غربی سعی دارند تا با برجسته رسانه«: افزايد نويسنده روزنامه جوان می

  ».ھا و مسلمانان را عامل اصلی اين حمله معرفی کنند تا اسالم ھراسی را در غرب رواج دھند پيامبر اسالم، تکفيری

روزنامه کيھان، تنھا در صفحه حوادث و اخبار خود اين خبر را به صورت بسيار کوتاه منتشر کرده است و در 

آويگدور «چنين، اتحاديه عرب و  ھا ھم در پی اين حادثه، مقامات تعدادی از کشور«: ستپاراگراف آخر اضافه کرده ا

:  ليبرمن با تسليت به دولت فرانسه، گفت. ، وزير خارجه رژيم صھيونيستی نيز اين حمله را محکوم کردند»ليبرمن

  ».جھان آزاد بايد متحد و مصمم با ترور مقابله کند«
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کند که وقوع حوادث  و در اين تحليل يادآوری می» اعالن جنگ به شيوه اوالند«: يسدنو ، می»وطن امروز«روزنامه 

س ئير» فرانسوا اوالند« از پيش آماده واکنش فوری و ظاھراً «: اين چنينی نتيجه عملکرد فرانسه است و می نويسد

 پيشينش ئیامريکايش ھمتای  سال پ١٢ی ئ ھای کليشه ھا را به ياد حرف جمھور فرانسه به اين حمله تروريستی خيلی 

اوالند که تنھا به فاصله يک ساعت و نيم پس از حمله مردان مسلح . مبر انداختجورج بوش پس از حادثه يازدھم سپت

بدون شک «: در محل حاضر شده بود، بالفاصله اعالم کرد» شارلی«نامه طنز و کاريکاتور فرانسوی  دار به ھفته نقاب

در » !رواست فرانسه با تھديد روبه«و بعد با گفتن اين که » .نامه پاريسی تروريستی بوده است حادثه حمله به دفتر ھفته

آزادی بيان «اما در عين حال ادعای او مبنی بر مورد حمله قرار گرفتن . العاده کرد سراسر کشور اعالم وضعيت فوق

د که به بھانه مورد حمله قرار گرفتن  سال پيش جورج بوش پسر بو١٢ی بود که جمالت ئ قدر کليشه ھمان» فرانسوی

جاست که آيا واکنش حاضر و آماده  حال پرسش اين. به مسلمانان اعالن جنگ صليبی داد» ئیامريکادموکراسی «

 »در غرب خواھد بود؟» آزادی بيان«اوالند، اعالن جنگی جديد به مسلمانان خاورميانه، اين بار به بھانه دفاع از 

چون فرمان ترور سلمان رشدی توسط خمينی،  ه کارنامه تروريستی سياه و سنگينی ھمحکومت اسالمی ايران ک

ن سياسی و فرھنگی خود در خارج و اعام زندانيان سياسی، ترور مخالف گذار حکومت جھل و جنايت و ترور، قتل بينان

ھای اسالمی را  ست که سران حکومت اسالمی، ترور به خصوص ترور گروه داخل کشور دارد، بنابراين طبيعی

  . محکوم نکندصريحاً 

چنين به  زمان به ساختمان محل پناه برادران کواشی و ھم  ھم و ژاندارمری فرانسه تقريباً پوليسسرانجام نيروھای ويژه 

نامه  در اين عمليات دو برادر عامل کشتار در دفتر ھفته. گيری در شرق پاريس حمله کردند سوپر مارکت محل گروگان

در جريان اين گروگانگيری چھار تن از . و نيز گروگانگير سوپر مارکت اجناس کاشر کشته شدند» وشارلی ھبد«

  . نفر در پاريس به قتل رسيدند١٧ به اين ترتيب، از روز چھارشنبه تا جمعه، .ھا نيز جان خود را از دست دادند گروگان

 ٩ روز جمعه ١٧زمان در ساعت  قريباً ھم و ژاندارمری فرانسه، پس از چند ساعت روياروئی، تپوليسنيروھای 

، به ساختمانی که برادران کواشی در آن پناه گرفته بودند و نيزبه مغازه محل ١٣٩٣دی ج ١٩ برابر با ٢٠١۵ جنوری

  .دقايقی بعد اعالم شد که برادران کواشی در اين عمليات کشته شدند. گيری در شرق پاريس حمله کردند گروگان

در شمال شرقی پارپس پنھان شده » دامارتن آن گوئل«جمعه در چاپخانه کوچکی واقع در شھرک اين دو تن از صبح 

سوی ه بر اساس اطالعات موجود، اين دو برادر به ھنگام خروج از محل اين چاپخانه و در حالی که برای فرار ب. بودند

 .کشته شدند) دارمری کشورگروه عملياتی ژان( GIGN نيروھای ويژه کردند، توسط نيروھای ويژه شليک می

حالل (گيری در يک سوپر مارکت مخصوص کاالھای کاشر زمان، در پاريس نيروھای ويژه که از آغاز گروگان ھم

امادی «در اين عمليات، فرد گرونگير . ، اين محل را در محاصره گرفته بودند، دست به حمله زدند)برای يھوديان

به گفته مقامات مطلع، شماری از اين افراد .  ديگر را نيز د ر اين محل يافت جسد چھار تنپوليس. کشته شد» کوليبالی

روز پيش از آن در شھرک » امادی کوليبالی«. گيری جان خود را از دست داده بودند ھای آغاز گروگان در تيراندازی

ان با شريف کواشی  سال داشت در زند٣٢وی که .  زن را به قتل رسانده بودپوليسبا شليک گلوله يک » مون روژ«

 در تالشی برای سازمان دادن به فرار اسماعيل آيت علی بلقاسم، عضو پيشين ٢٠١٠اين دو تن در سال . آشنا شده بود

ه ھای متروی پاريس ب قصد انفجاری در يکی از ايستگاه که به جرم شرکت در يک سوء» گروه مسلح اسالمی الجزائر«

 به پنج سال زندان محکوم شده بود، اما با بھره ٢٠١٣مبر در دس» آمادی کوليبالی«. ه بودندزندان افتاده بود، دستگير شد

 .گرفتن از تخفيف مجازات در ماه مه گذشته از زندان آزاد شد

 و عقيده و اھداف و ءنگيم و ھرگونه آراج آزادی بيان باقی بماند، ما بايد برای اين حق ب،برای آن که به معنای واقعی

ما بايد . ابا نقد و رد کنيمحم نسانی از جمله گرايشات راست و نازيستی و راسيتی و مذھبی را بیھای غيرا سياست
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م بدون آن که به ئيھا سخن بگو  آزاد و رک و راست در مورد نظريات و باورھای مختلف و تفاوتئیبتوانيم در فضا

   .ن انسانی کسی بر بخوردأحرمت و ش

آيند به قول اپيکوری فيلسوف اھل صيدا، آزادی بيان، بايد مانند يک فن  آزادی بيان به خودی خود به دست نمی

  . شوند  طور که طب و دريانوردی آموزش داده می آموزش داده شود ھمان

در حالی که اغلب . شوند بايد مورد نقد و طرد قرار گيرند  می  که مانع نشر دانش و آگاھی بشرئیھا بنابراين خط قرمز

کنند تا  ھا و احزاب راست و ارتجاعی، ھمواره تالش کرده و می ھا و سازمان داری و گروه سرمايهھای سيستم  حاکميت

ترين اين   از برجسته يکی. ھای خود را به مردم به خصوص به نويسندگان و ھنرمندان تحميل کنند خط قرمز

يک مثال بارز .  تجربی استس ھمه حقايق علمی، سياسی، فرھنگی وأھای دينی در ر ھا در جھان، آموزه محدوديت

 خود مبنی بر کروی بودن زمين ی گاليله است که کليسای کاتوليک روم او را وادار کرد ادعا تاريخی اين خط قرمزھا،

  . پس بگيردرا رسماً 

ھا برچيده  ھاست که فرياد می زند علوم سياسی و انسانی از دانشگاه امنه ای رھبر حکومت اسالمی سالخيا سيدعلی 

اسالمی جايگزن  -  دارد که علوم سياسیتأکيداو . آورد چون که اين علوم درباره خدا و دين شکاکيت به وجود میشود 

  .شمول ندارد اما حکومت اسالمی، ھرگز بديلی برای علوم سياسی و انسانی جھان. اين علوم شود

ھای  که مصيبت بنی بر اينس، متخصص تاريخ عثمانی، به سبب سخنانش مئي، برنارد لو١٩٩۵چنين در سال  ھم

المللی  ھا بوده است را بر اساس قوانين بين گير ارمنی وری عثمانی دامنتھای امپرا  که در آخرين سال وحشتناکی

نگار ترک  ، يک سياستمدار و روزنامه٢٠٠٧در سال . شدشناخته   دانست، مجرم» نسل کشی«توان به طور کامل  نمی

ھا منع   ارمنی کشی س محکوم شد، چرا که طبق قانون آن کشور، افراد از انکار نسلئيدر سو» دوگو پرينجک«به نام 

ای با يک مجله  در ھمين راستا، اورھان پاموک نويسنده برنده جايزه نوبل به دليل آن که در مصاحبه. اند شده

قبل .  بوده است، در ترکيه تحت تعقيب قانونی قرار گرفت کشی ھا آمده نسل چه بر سر ارمنی که آن سی، گفته بودسوئي

ھای طوالنی زندانی و  ھا نيز ياشار کمال و عزيز نسين و بسياری از نويسندگان و ھنرمندان اين کشور، سال از اين

  .تبعيد را تحمل کرده بودند

ن وشد فدائيان اسالمی وارد سال  کسروی به دليل نقد مذھب در دادگستری تھران محاکمه میدر ايران، ھنگامی که احمد

حکومت پھلوی از جمله گلسرخی شاعر و يا حکومت . اش به قتل رساندند محاکمه شدند و او را به ھمراه منشی

خمينی حکم قتل سلمان . دت دبيران کانون نويسندگان ايران را اعدام کردنأاسالمی سعيد سلطانپور شاعر و عضو ھي

اش با   تروريسم دولتی و خصومت و دشمنی و علناً در کرد و رسماً اص» آيات شيطانی«رشدی را به دليل نوشتن کتاب 

ھای مذھبی مترجم نروژی کتاب آيات شيطانی را زخمی کردند؛ مترجم  گروه. آزادی بيان و انديشه را به نمايش گذاشت

ترور و تھديد فردی و . فروختند، حمله کردند  که اين کتاب را میئیھا ا به کتابفروشیژاينی اين کتاب را کشتند و ي

 نويسنده در دوره رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی و وزير اطالعات او ١٢۴جمعی نويسندگان ايران با بيانه 

جمله با ترور ، يعنی در دوره رياست جمھوری محمد خاتمی، از ١٣٧٧ ]قوس[فالحيان آغاز شد و در آذر ماه

يادان محمدجعفر پوينده و محمد مختاری از اعضای فعال و سرشناس جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران، به  زنده

ندازند و س عازم ارمنستان بودند به دره بيقبل از آن نيز تالش کرده بودند نويسندگانی را که با اتوبو. اوج خود رسيد

ھای حکومت اسالمی در کشورھای  چنين تروريست ھم.  اما موفق نشده بودند.جمعی بکشند جا و دسته ھا را يک آن

ھا فعال سياسی و فرھنگی را ترور  ده...  ويدن، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، سوالمانترکيه، عراق، پاکستان، اتريش، 

از جمله در فرانسه، ھای حکومت اسالمی يا بعد از معامالت پشت پرده با حکومت اسالمی ايران،  تروريست. اند کرده

ھای به اصطالح   مخفی حکومتپوليسھا بدون اين که با مانع جدی  اند؛ و يا تروريست  آزاد شدهالماناتريش و 
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چرا که برای حکومت . اند شان، اين کشورھا را ترک کرده رو شوند پس از اقدام تروريستیه دموکراتيک غربی روب

  .شان مھم است داری و حفظ حاکميت  امنيت سرمايهتأمينھا، بلکه  انداری نه حفظ جان و امنيت انس ھای سرمايه

در رواندا » ليبر دی ميل کولينز«مثال ديگر اين است که از موارد افراطی ترويج خشونت بيان، مورد راديو تلويزيون 

قمع کردن قلع و «جھت » ئیجنگ نھا« برای ئیھای کشتار ھوتوس را از طريق فرستادن امواج راديو است که گنگ

 در اين فاجعه نيز اتفاقاً . رو ترغيب کرد ھای ميانه ھا و ھوتوس به کشتن ھشتصدھزار نفر از توتسيس» ھا سوسک

  .دولت وقت فرانسه متھم بوده است

، تاکنون نه تنھا به ئیھای اروپا دولت. ھای مذھبی است ھای دوگانه است برخورد با گروه چه که مھم و معيار اما آن

 ساختن مساجد در مثالً . اند ھا شتافته اند، بلکه در مواقعی نيز به کمک آن ھای اسالمی چشم بسته ی گروهھا فعاليت

ھای مذھبی ھر روز در ھمين مساجد و محاقل خود، عليه  ھا و گروه در حالی که سران ھمين حکومت. ئیشھرھای اروپا

کنند به لحاظ قانونی جرم  ھا تحريک می  را عليه آنگويند و مسلمانان ھا، زنان و حتی مذاھب ديگر سخن می کمونيست

 درباره ئیاما ھنگامی که يک کاريکاتوريست، کاريکاتورھا. کنند ھا را محکوم نمی ھا نيز آن شود و دولت محسوب نمی

 ست دست به تظاھرات و حتیای که آن را منتشر کرده ا ھای اسالمی عليه اين ھنرمند و نشريه کشد ھمه گروه محمد می

و يا برای . کنند ن خود را صادر میادر ھمين مساجد است که آخوندھا حکم فتوای قتل مخالف. زنند زيکی نيز میحمالت ف

در چنين شرايطی، . کنند ھای ارتجاعی مذھبی، عضوگيری و کمک مالی جمع می القاعده و داعش و ديگر گروه

  .خيزند شوند و به دفاع از مذھب برمی و ھمراه میھا ھم زبان  ھا نيز با آن بالفاصله سران و سخنگويان دولت

 از ايدئولوژی مذھبی ھستند رخ دھد نويسنده و متأثرھا  ھای آن  که احزاب و حکومتئیاگر وقايع اين چنينی در کشورھا

  .کنند ھنرمند را زندانی و شکنجه و اعدام و يا ترور می

داری، دشمن درجه يک آزادی بيان و  ھای سرمايه  و حکومتھا به اين ترتيب، مذاھب و نازيسم و نژادپرستان و راست

 اساسی اين است که آيا سؤالآيد  ھنگامی که بحثی در رابطه با اسالم و آزادی بيان به ميان می«بنابراين . انديشه ھستند

  شناسد؟ اسالم آزادی بيان را به رسميت می

صلی آن، يعنی قرآن، به ھيچ وجه آزادی بيان و انديشه، پاسخ صريح من به اين پرسش، اين است که در اسالم و منبع ا

به خصوص ھمه . شاسند مرد را به رسميت نمیو ھای جمعی و فردی، به خصوص آزادی زنان و برابری زن  آزادی

  . اند و ھستند ھای  اسالمی و روحانيت در طول تاريخ، دشمن درجه يک آزادی بيان بوده ھا و گروه حکومت

ھر چند که .  برای آزادی بيان و دموکراسی و برابری و انسانيت وجود نداردئیح اسالم، ھيچ جادر جھان به اصطال

وجود آورند  کنند ميان اسالم و آزادی بيان و دموکراسی سازگاری به   دينی تالش می برخی از روشنفکران به اصطالح

  .در واقع تالشی رياکارانه در راستای تطھير اسالم و جناياتش است

توانيم بر سرنوشت خود حاکم باشيم مگر آن که بتوانيم آزادانه به انواع   دنيای ھولناک و نابرابر امروز، ما نمیدر 

  . و رد داشته باشيمتأئيدمان نگاھی انتقادی و يا  ھای سياسی درون و برون از جامعه ھا و خط مشی ديدگاه

در غرب، بحث از آزادی بيان که از قرن . بل ھم بوده انددين و آزادی بيان و انديشه، ھمواره در طول تاريخ، در مقا

توان با حاکميت   درباره اين بود که چگونه می شود، گسترش يافت، ھمه ھفدھم به بعد که عصر روشنگری ناميده می

  . شمار آن، مقابله کرد ھای بی دينی کليساھا و جنايت

ه با مبارزه ھدفمند و پيگير طبقاتی خود، قدرت مذھبی را در نيمه قرن بيستم، بسياری در غرب بر اين باور بودند ک

اگر بشر در قرن . کم به يک جامعه آزاد و برابر و سکوالر برسند کنار بزنند و به يک جامعه سوسياليستی و يا دست

بربريت و «انه در جھان اوايل قرن بيست و يکم، با متأسف در حقوق و حقوق خود داشت اما ئیھا گذشته پيشرفت

  .رو است روبه» حشتو
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، محدود »جريحه دار کردن احساسات مذھبی« و روسيه، قانون تحت عنوان پولندمدتی پس از فروپاشی شوروی، در 

شنيدن رازونياز پاپ ژان پل دوم با مريم مقدس مانند شنيدن صدای . کند کردن آزادی بيان و نقد دين را مشخص می

  .دھنده بود برای کسی که اعتقاد نداشت اين صحنه بسيار تکانحتی . گويد پسری بود که با مادرش سخن می

ھای سياسی و اجتماعی و فرھنگی  اند و سيستم ھا در طول تاريخ، اين دست احساسات را تقويت کرده تر حاکميت بيش

 پيشرفته ھای حتی در دولت. اند ھا تا به امروز حفظ کرده ھا و تابو ترين نمادھا و نظريه خود را با تحميل ارتجاعی

 مذھب، اغلب به شکل قوانين توھين به مقدسات قلمداد شده که در مسألهداری و مدرن امروزی، برخورد به  سرمايه

  . حقيقت محافظت از اديان و تابوھای مذھبی، معنی ديگری ندارد

يز قوانين ھای اسالمی ھم چون حکومت اسالمی ايران و عربستان سعودی و ترکيه و غيره ن در اين ميان، حکومت

ھا،  ترين انتقادی به قوانين مذھبی آن  شان دارند که حتی کوچک  تری در رابطه با توھين به ايدئولوژی اسالمی سخت

مذاھب «گويند به  ھای می ھا و کسانی که به انسان ھا و سازمان بنابراين دولت. ھا را در پی دارد شديدترين سرکوب

  .برند  میسؤالت انسانی را زير ، در واقع شعور و حرم»احترام بگذارند

ھای   دين از دولت، جلوگيری و پايان دادن به جنايتئیدر واقع علت اصلی رنسانس و انقالب صنعتی برای جدا

بايد جامعه را با راھکارھای علمی و عملی اداره کرد نه با خرافات مذھبی و . شمار کليساھا در غرب بوده است بی

  !ن و شکنجه و اعدامملی، سانسور و اختناق، زندا

 نه تنھا مانع رشد و تکامل فرھنگی، اجتماعی و سياسی جامعه یتاريخاز ديد واقعيت اين است که اسالم و ھمه مذاھب 

الدن، از عمر تا  از محمد تا خمينی، از علی تا بن. اند شماری عليه بشريت شده اند، بلکه مرتکب جنايات بی بوده

بنابراين در جھان امروز، ھر کسی و گروھی و حکومتی خود . اند و ھستند متجاوز بودهکار و  الظواھری و غيره جنايت

رو، به  از اين. ھا است کارتر از آن ھای علی و محمد و عمر و عثمان بداند جنايت دھنده راه اسالم و سياست را ادامه

وصی مردم و دولت و جامعه و سيستم  دين و روحانيت و الھيت در زندگانی خصئیوجه نبايد دستگاه مخوف و مافيا ھيچ

ای در جامعه داشته  چنين روحانيون نبايد حقوق ويژه  ھم.ترين دخالتی داشته باشند  کوچکئیآموزش و پرورش و قضا

ھای مفتخوری مانند  ھا نيز موظفند مانند ھمه شھروندان با دسترنج خودشان کار کنند و نه از راه باشند بنابراين، آن

  .بينی و يا گرفتن مال امام و خمس و ذکات و غيره عانويسی، فالخوانی، د روضه

در واقع . ان بدون حد و حصر برای ھمگان، رکن اساسی آزادی، برابری و دموکراسی در ھر کشوری استيآزادی ب

ان يبط و گستردگی آزادی يای به شرا طلبانه در ھر جامعه ک و مساواتيھای دموکرات انيزان رشد و توسعه تحکيم بنيم

ھا و احزاب سياسی  ھای جمعی، نويسندگان، ھنرمندان، نھادھای دموکراتيک و سازمان ه رسانهيو انديشه در سا

ت يھای رعا زهيگردد و روحيه و خرد جمعی و انگ ان و انديشه و آگاھی مردم شکوفا میيه آزادی بيدر سا. بستگی دارد

  . دھد جه به مليت، جنيسيت و باورھای مذھبی افزايش میقانون و حقوق شھروندی و ھمبستگی انسانی را بدون تو

اسی، اجتماعی و فرھنگی يان و انديشه، عالوه بر نقد و انتقاد از ساختارھای سيستم اقتصادی، سيبر اساس آزادی ب

ھای خود، توجه و  ھای اجتماعی، با نقد و بررسی شبکه. گردد حاکم بر جامعه، راھکارھای مفيد و سازنده مطرح می

  .برند ت جامعه را نسبت مسايل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه باال میيحساس

ان و يسان از آزادی ب کيف و نظر ي، نبود تعردچار مشکل می سازدان انديشه را يان، آزادی بين ميچه که در ا اما آن

توان برای  به راستی، آيا می. ھاست برای آن» قرمز«ر بردار بودن حد و مرز و يا به اصطالح خطوط يانديشه و تفس

د مشخص شود توسط چه کسی و مقامی ي کرد؟ خطوط قرمزی که برای آن، باتعيينآزادی بيان و انديشه حد و حدود 

  شود؟   و موضوع را شامل میمسألهگردد؟ و يا کدام  مشخص می
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حد و حصر بيان و انديشه  بر آزادی بیگونه تفسيری اصل را   و بدون ھيچای، بايد صريحاً  به عقيده من در ھر جامعه

ھا و روشنفکران و ھنرمندان مردمی و آزاده، ضامن  ان و انديشه در قالب رسانهيچرا که آزادی ب. قرار دادبرای ھمگان 

  .ھا شود مگر حکومت ھيچ شھروندی از چنين آزادی متضرر نمی. باشد رشد و توسعه جامعه می

 يھوديت، مسيحيت يا اسالم کاريکاتور وی درباره. داری بود سم و ضدسرمايه ضد راسيشود شارب، شديداً  گفته می

 که به صورت ئیھاچنين بسياری از شکايت ھم. حد و حصر باور عميقی داشت وی به آزادی بيان و انديشه بی. کشيد می

  . بوده استھای مسيحیقانونی از اين نشريه شده، از طرف گروه

نامه  شد؛ اين ھفته  ميالدی منتشر می١٩۶١ تا ١٩۶٠بود که از سال» ھاراکيری«نامه  ی ھفته ابدو، جايگزينی برا شارلی

  .چندبار توسط وزارت کشور فرانسه تعطيل شده بود» ملی«ھای  به ارزش» توھين«به دليل 

، از ھفته ٢٠١۵ جنوری ٧اند که اين نشريه با وجود فاجعه روز چھارشنبه  نامه شارلی ابدو اعالم کرده ن ھفتهمسؤوال

ھايش ھمان مشی سابق را ادامه  حاال اين که شارلی ابدو بدون سردبير و کاريکاتوريست. شود چنان منتشر می آينده ھم

چه که مردم فرانسه و ھنرمندان و نويسندگان اين کشور را نگران کرده، قدرت  اما آن. دھد يا نه، ھنوز معلوم نيست

  .ی به بھانه حفظ امنيت استپوليسو حتی ھای افراطی و فاشيستی  گرفتن جريان

اين نشريه با مقاالت و گزارشات و کاريکاتورھای خود، تمام تابوھای مذھبی، ملی، سياسی و فرھنگی را به نقد 

طلبانه و در دفاع از آزادی بيان و انديشه، به ويژه  دوستانه و مساوات ای که از موضع چپ و انسان نشريه. کشيد می

توان گفت که نمونه تاريخی اين نشريه،  شايد به نوعی می. کرد  و نژادپرست و مذھبی را مسخره میگرايشات راست

  .نشريه مالنصرالدين بوده است

باخته نشريه چارلی ھبدو، با شھامت  ھای جان نامه چارلی ھبدو و يکی از کاريکاتوريست ، مدير ھفتهCharbشارب 

دو سال پيش، پس از تھديد به مرگ توسط » .دھم  در زندگی ترجيح میايستاده مردن را به زانو زدن«: گفته است

دھم ايستاده   ترجيح می. من ھمسر ندارم، فرزند ندارم، اتومبيل ندارم، بدھی ھم ندارم«: اسالم باوران، شارب گفت

  .ھای اسالمی او را ايستاده کشتند اکنون تروريست» بميرم،

ترين شرايطی نيز قرار   حتی در سختھاميرد؛ به ھمين دليل بسياری از انسانخواھد به سادگی ب کس نمی ترديد ھيچ بی

دوستانه  چرا که زندگی زيباست؛ به خصوص اگر عشق به زندگی، از زاويه انسان.  بمانندهکند تا زند بگيرد مقاومت می

ست که ايستاده   شرايطی طبيعیداری در ميان باشد، در چنين جويانه در جامعه نابرابر سرمايه طلبانه و عدالت و برابری

 !نه در خفت و ترس! مردن، افتخارآميز و ماندگار است

بنابراين، زنده باد آزادی . سازد زند و ھيچ انسانی را نابود نمی کس ضربه نمی  آزادی بيان و انديشه، به ھيچنھايتاً 

  !حد و حصر بيان و انديشه برای ھمگان بی

حد و حصر بيان و انديشه و انسانيت گرامی   و ھمه جان باختگان راه آزادی بیياد جان باختگان نشريه چارلی ابدو

  !باد

  

  ٢٠١۵ جنوری  دوازدھم -  ١٣٩٣ ]جدی[دوشنبه بيست و دوم دی

 

  


