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 حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٥ جنوری ١٤ 

 شارلی ھبدو گناھکاری با چھرۀ بی گناه
Charlie Hebdo a bon dos 

ون ھا فرانسوی بی ھيچ درنگی برخاستند تا آزادی بيان و آئين را پاس بدارند، ولی طبقۀ سياستمدار و رسانه گرچه ميلي

ھا که ھر دو پيوسته عليه اين آرمان ھا کوشيده و آن را پايمال کرده اند برای ارائۀ چھرۀ بکری از خود فرصت را 

، دولت تظاھرات گسترده ای را فراھم آورد تا در رأس از ديدگاه تی يری ميسان. غنيمت شمردند و به ميدان آمدند

 . می باشداتظاھرات عظيم مردمی خودنمائی کند و امروز در پی قانونيت بخشيدن به عمليات نظامی تازه ای در ليبي

 ٢٠١٥ جنوری ١٢/)چين(ھونگ کونگ /شبکۀ بين المللی ولتر

 

 حدود پنجاه نفر از رؤسای کشورھای مختلف در تظاھرات شرکت کردند

) داعش(طی سه روز، در فرانسه، يک گروه چھار يا پنج نفره که خود را عضو القاعده در يمن و امارات اسالمی  

ليس شھرداری و چند گروگان را در سه وضعيت ونامۀ شارلی ھبدو به انضمام يک پت تحرير ھفته أمعرفی کرده اند ھي

 .و مکان مختلف به قتل رساندند

 سال ٥٠در ) OAS )Organisation de l’armée secrèteفرانسه که از دوران سوء قصد ھای سازمان ارتش سّری 

واکنش نشان داد، سه تروريست را کشتند » ی ھستيم ما ھمه شارل« خود نديده بود و با شعار ه  چنين خشونتی را ب،پيش

  .و تظاھراتی به وسعت چندين ميليون نفر سازماندھی شد
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او . رئيس جمھور، فرانسوآ ھوالند از رؤسای احزاب سياسی که در پارلمان نمايندگی دارند استقبال به عمل آورد

تظاھرات به ھمراھی پنجاه رئيس دولت خارجی شرکت فرانسوی ھا را به اتحاد ملّی فراخواند و از آنھا خواست تا در 

  .کنند

، به اين نتيجه رسيده بودم که الگوی عمليات تروريستی ھيچ شباھتی به )١(طی مقاله ای که پيش از در اين مورد نوشتم 

ت گرفته آنچه تا کنون از جھاد طلبان می شناختيم ھمخوانی ندارد، بلکه مبتنی بر شيوۀ عمليات کماندوئی نظامی صور

و سپس به اين نتيجه رسيدم که اھميتی ندارد تروريست ھا چه کسانی بوده اند ولی چه کسانی آنھا را فرماندھی . است

  .در اين دومين نوشته می خواھم به واکنش ھائی که اين واقعه موجب گرديده بپردازم. کرده اند

   

  الغای حق تظاھرات

 Manuel ، نخست وزير مانوئل والس ٢٠١٥ جنوری٧در حواشی ظھر  وبه محض اعالم کشتار در دفتر شارلی ھبد

Valls اين طرح .  گذاردءبه اجرا) ايل دو فرانس( تصميم گرفت طرح حفاظتی ضد تروريستی را در پاريس و حومه

يد ئأوزير کشور مجوز تبين اقدامات گزينشی، .  اقدام اتوماتيک و تقريباً دويست اقدام گزينشی ديگر می باشدهشامل س

  .مقامات می ترسند که مبادا تروريست ھا به روی مردم تيراندازی کنند. شده برای تمام تظاھرات را باطل اعالم کرد

ولی از سوی ديگر يک حزب چپ افراطی برای پشتيبانی از شارلی ھبدو برای راه اندازی تظاھرات فراخوان صادر 

 نفر ١٠٠٠٠٠انونی آن را صادر می کند که گويا جمعيتی معادل ليس پس از چند ساعت ترديد مجوز قومی کند و ادارۀ پ

 عزای ملّی اعالم می جنوری ٨نکتۀ شگفت انگيزتر اين است که نخست وزير در فردای واقعه . در آن شرکت می کنند

و باز ھم از اين شگفت . کند و سازمان ھای دولتی برای يک دقيقه سکوت چندين تظاھرات را سازماندھی می کنند

 ميليون ٢ بيش از جتوری١١انگيزتر، حزب سوسياليست برای تظاھرات گستردۀ ملی فراخوان صادر می کند که روز 

  .نفر در پاريس در آن شرکت می کنند

می تواند تظاھرات را به دليل خطری که برای جان شرکت کنندگان وجود دارد ممنوع   اساس می بينيم که دولت اينبر

خارجی نيز  رؤسای دولاز لت خودشان می توانند تظاھرات گسترده ای را سازماندھی کنند و اعالم کند ولی اعضای دو

  .دعوت به عمل آورند بی آن که برای امنيت آنھا بيمی به خود راه دھند

طور مشخص از وسعت تھديدات آگاه بوده و می دانسته ه چنين تحريفی نشان می دھد که خالف بيانيه ھايشان، دولت ب

در نتيجه ترجيح دادند که تنھا روی شور و ھيجان فوق العادۀ عمومی برای آزادی تکيه . معات ارتباطی نداردکه به تج

  .کنند

  

  اتحاد ملّی

ولی برای کدام . در اين وضعيت بحرانی، راست و چپ به توافق رسيده اند که با ھم در تظاھرات ملّی شرکت کنند

 داخته اند ؟ارزش ھا يا عليه چه کسی تظاھرات به راه ان

درمی يابيم که رھبران راست و چپ از ارزش ھائی مانند ضد مذھب، ضد ملی و ضد نظاميگری نزد خيلی چپ گرای 

و .  يکی از دوستان سرکوزی ھا بوده استPhilippe Valمی دانيم که بنيانگذار آن فيليپ وال . شارلی ھبدو بوده اند

 دوست پسر وزير دست راستی Charbن شاربونيه معروف به شارب باز ھم کشف می کنيم که سردبير جديد آن استفا

  . بوده استJeannette Bougrabژانت بوگراب 

 دعوت شده بود، خيلی ھيجان زده و احساساتی داستان عشقی اش را تعريف می TF1ژانت بوگراب به اخبار تلويزيون 

 به عنوان تعھد الئيک در روياروئی عليه )استفان شاربونيه(کرد، و از تمايالت و اعتقادات ضد مذھبی شارب 
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 مقايسه می کرد، و می خواست که مانند او در Jean Moulinاسالمگرائی می گفت، و دوست خود را با ژان مولن 

ژانت بوگراب در پايان به طرح آيندۀ زوج اشاره می کند و می گويد که می .  به خاک سپرده شودPanthéon پانتئون 

با شنيدن چنين حرفھائی می توانيم مات و .  ترک کنند و در جای ديگری زندگی شان را از نو بسازندخواستند فرانسه را

کوتاه سخن، ژانت بوگراب با بيان چنين طرحی ھم ميھنان خود را تحقير می کند، ھم معنی دانستن . مبھوت شويم

د ملی با بنيانگذار شورای ملّی الئيسيته و مبارزۀ ضد مذھبی، و از سوی ديگر مساوی دانستن يک طنزنويس ض

  .جز تحقير ملت فرانسه نيسته مقاومت چيزی ب

از ديدگاه دست راستی ھا و دست چپی ھا پی ببريم، رھبران » اتحاد ملّی « و برای اين که به خوبی به مفھوم 

آيا اغراق آميز بودن چنين . حذف خواھند شد» جمھوری خواه « تظاھرات سوسياليست اعالم کردند که جبھۀ ملّی از 

. موضوعی را می توانيم درک کنيم ؟ رھبران سياسی از جمھوری حرف می زنند تا رقبای خودشان را حذف کنند

  .سرانجام، جبھۀ ملّی به تظاھرات شھرستانی پيوست

  

  اتحاد بين المللی

فرانسوآ ھوالند می خواست  لت و کشور برای آغاز تظاھرات، رئيس جمھوردعوت از انواع و اقسام رؤسای دو با

  .مراسم با شکوھی را در چشم انداز به نمايش بگذارد

بين حضار، می توانستيم ديويد کامرون و بنيامين نتانياھو که دولت ھايشان سانسور نظامی را در حد قدرت مطلق به 

 که دولت مطبوعش به اندازه ای آزادی Eric Holder متحده اريک ھولدر  می گذارند، يا وزير دادگستری اياالتءاجرا

نخست وزير ترکيه، .  را بمباران و ويران کردابيان را ستايش می کند که چندين تلويزيون را از بلگراد تا شبکه ھای ليبي

ی خواھد مجوز ساخت گرچه گويا اخيراً م(احمد داووداغلو که کشورش ساخت کليسای مسيحی را ممنوع اعالم کرده 

، بنيامين نتانياھو که تسھيالتی برای مبارزان القاعده فراھم ساخت و حتی آنھا را در )يک کليسا را صادر کند

 ھولدر، احمد داووداغلو و شاه عبدهللا اردنی را  بيمارستانھای اسرائيلی مداوا کرد بی آن که يک بار ديگر اريک

 . بازسازی کردند٢٠١٤ جنوریا مجدداً در فراموش کنيم که دولت ھايشان داعش ر

اين افراد واقعاً در پاريس چه می کنند ؟ مطمئناً برای دفاع از آزادی بيان و آئين نيست که عمالً آن را سرکوب می کنند 

 برای جنوری ١١در اينجا تی يری ميسان فراموش می کند از نيکال سرکوزی ياد کند که او نيز در تظاھرات : مترجم (

 دستور حذف ٢٠٠٧است که در سال اع از آزادی بيان و آئين شرکت داشت و او ھمان رئيس جمھور فرانسه ای دف

  ). صادر کرده بود— يعنی تی يری ميسان را —زيکی يعنی دستور قتل خود او را ف

   

  آزادی بيان

نشريات و رسانه ھا . ه اندتنھا طبقۀ سياسی نيست که از اين فرصت برای کشيدن پتو روی خودشان بھره برداری کرد

نيز در شارلی ھبدو الگوی ھمان آزادی بيانی را ديدند که خودشان بی وقفه آن را پايمال کرده اند، با خود سانسوری 

  .دائمی و اتحاد با جناياتی که دولت در خارج مرتکب می شود

اين . به ھيچ عنوان پلوراليست نيستندنشريات و رسانه ھای فرانسوی متعدد ھستند، ولی قوياً کنفورميست و در نتيجه

زيرا خالف آنچه ادعا می کنند، شارلی . موضوع را می توانيم در نحوه ای که شارلی ھبدو را معرفی می کنند ببينيم

ھبدو مجلۀ فکاھی وقتی برای ممنوع کردن جبھۀ ملّی مبارزه می کرد يا برای سانسور در انترنت در واقع مخالفت خود 

  .بيان نشان می دادرا با آزادی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

خاطر افرادی که برای حرفھايشان مورد ه خودمان تبريک بگوئيم که سرانجام نشريات به به ھر صورت، می توانيم ب

ن احتماالً به موردی که مربوط به خود او در اينجا تی يری ميسا: مترجم (حمله قرار می گيرند به دفاع برخاسته است 

 که رسانه ھای فرانسوی تا اينجا به سکوت برگزار کرده اند —سوی سرکوزی يعنی دستور قتل او از —می شود 

  ).اشاره دارد

   

  دربارۀ رد پای جھاد طلب

 و زندگينامۀ تروريست ھا را منتشر کردند ولی فراموش کردند که هبا پی گيری تجسس در بيراھه، نشريات چھر

نشريات بی آن که قصد شوخی داشته . جو کنند و را جستفرماندھان يا ھدايت کنندگان و پدر خواندگان تيم تروريستی 

باشند می گويند که اين موج تروريستی حاصل ھمکاری بين اعضای القاعده در يمن و داعش است، در حالی که اين دو 

 قربانی در دو ٣٠٠٠ديگر آغاز کرده اند که دست کم تا کنون  سازمان از يک سال پيش جنگ بی امانی را عليه يک

  .برجا گذاشته استجبھه 

در اين مورد، تنھا بايد شگفتی خودم را از اين مراجع ابراز کنم، شايد بھتر باشد به مراجع ديگری اشاره کنند که سوء 

در واقع، اگر فرانسوآ ھوالند پا جای پای جرج بوش می گذارد، به طريق اولی .  توضيح دھداقصد را در پيوند با ليبي

نرال جولی می بينيم که فرمانده ستاد فرماندھی . چه فرانسه در آنجا منافع قابل توجھی نداردبايد به يمن حمله کند، گر

  . تدارک می بيندا در حال حاضر مداخلۀ نظامی جديدی را در ليبيPugaپوگا 

نظر می رسد، زيرا بر اين اساس فرانسه می تواند منافعی را که در نخستين مداخله ه چنين ھدفی خيلی منطقی تر ب

 و در عين حال طرح اياالت متحده را نيز برای ترسيم مجدد  نگ آوردچجو می کرد، در مداخلۀ نظامی دوم به  و جست

 منتشر کرده ٢٠١٣مبر  در نيويورک تايمز طی سپتRobin Wrightبه شکلی که روبين رايت » خاورميانۀ بزرگ « 

  .ندو با مداخلۀ داعش در عراق و سوريه آغاز شد تکميل ک) ٢(است 

Thierry Meyssan 
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