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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
par Réseau Voltaire  

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٥ جنوری ٢٨

   
  من شارلی ھبدو ھستم

  ؟سياستمداران و روزنامه نگاران فرانسوی از چه می ترسند
   

در رسانه ھای فرانسوی عليه تمام آنھائی که عمليات تروريستی  که به نام آزادی بيان، جبھه ای با شگفتی می بينيم 

 در پاريس را زير عالمت سؤال برده بودند به راه افتاد و به تدريج در تمام کشورھای عضو ناتو جنوریماه 

ی متھم گردد و به حبس و ھکاراز اين پس، روح انتقادی ممکن است به عنوان ارتکاب به جرم و تب. گسترش يافت

  .نجامدزندان بي

  ٢٠١٥ جنوری ٢٥| ) سوئيس(ژنو /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

، در يک خيابان مجاور به مسير اصلی ٢٠١٥ وریجن١١در روز » من شارلی ھستم « در حاشيۀ تظاھرات 

 رئيس دولت و مقام دولتی گردھمآئی تشکيل دادند و پس از چند دقيقه نمايش در مقابل دوربين ھای ٥٦  تظاھرات

بر اساس چنين تصاويری بود که خودشان را به عنوان رھبران تظاھراتی که . رسانه ھا به خانه ھايشان بازگشتند

  . معرفی کردند،وستندھرگز به آن نپي
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من شارلی « با شعار(  در فرانسه موجب تظاھرات فوق العاده ای شد ٢٠١٥ جنوریعمليات تروريستی در ماه  

ولی . و فوراً اردوئی از نويسندگانی که مفھوم چنين واقعه ای را زير عالمت سؤال برده بودند به راه افتاد) »ھستم 

ً تمام رسانه ھای بزرگ مقاالت گو و پرس و جو در مورد چگونگی رويداد بلکه  و  متعددی را نه برای گفتتقريبا

  . اختصاص دادند،برای ابليس نمائی و بی اعتبار ساختن آنھائی که به چنين موضوعی می پرداختند

 Nathalie Saint-Criq ناتالی سن کريک ٢ت تحرير فرانس أھدايت اين اردوگاه تبليغاتی با مديريت سياسی ھي

نيستند را بايد رد » شارلی « مشخصاً بايد آنھائی که « : شد، او به روزنامۀ تلويزيونی آمده بود تا بگويد که آشکار 

يابی کرد، در برخی مدارس آنھائی که يک دقيقه سکوت را رعايت نکردند، آنھائی که روی شبکه ھای اجتماعی 

در نتيجه آنھا ھستند که ما بايد .  متعلق به آنھا استتاب می خورند و آنھائی که نمی دانند بر چه اساسی اين مبارزه

  .»رديابی کنيم، بررسی کنيم و دوباره آنھا را به جامعۀ ملی باز گردانيم و سازگار سازيم 

  

  فراخوان مکارتيست از سوی ناتالی سن کريک

انسه و مأمور  است که مدير کل تلويزيون فرPatrice Duhamelناتالی سن کريک دوست دختر پاتريک دوھامل 

پاتريک دوھامل برادر مفسر . آنتن ھا بود، يعنی نقش سانسورچی را در خدمات عمومی تلويزيون به عھده داشت

اين سه روزنامه نگار طی سال ھای طوالنی نظريات و تمايالت طبقۀ رھبران سياسی . خبری آلن دوھامل است

  .فرانسه را بيان کرده اند

  

  نسوی از کجا می آيد ؟نگرانی کنونی رسانه ھای فرا

ميسان که عمليات تروريستی نوشتۀ تی يری (L’Effroyable imposture» دروغ شنيع«از تاريخ انتشار کتاب 

و بحث و جدلی که در سطح جھانی ) مريکا نسبت می دھدامبر را به توطئۀ مجتمع صنايع نظامی و سياسی  سپت١١

فرانسه بلکه در تمام کشورھای عضو ناتو ديگر برای کسب اطالع به راه افتاد، بخش بزرگی از مردم، نه تنھا در 

 و در سال ھای بعدی اعتبار نشريات ٢٠٠٢در سال . از رويدادھای جھان به رسانه ھای بزرگ اعتماد نمی کنند

با گذشت زمان اعتبار . بوده است% ٥٣سقوط کرده و بی اعتباری تلويزيون در حد % ٤٤کاغذی و راديو به 

  ).١(برای تلويزيون % ٥٨رسيد و % ٥٥باال آمد، اين رقم برای راديو به  % ٥٠غذی تا نشريات کا

می بينيم که از ديدگاه طبقۀ رھبران سياسی، اعتبار رسانه ھا بر اساس نوع دستگاه حامل اندازه گيری می شود و نه 

  . و نظريات می باشدءبر اساس محتوای آنھا، يعنی نشانه ای تقريباً آشکار که حاکی از فنای تعدد آرا

در چند ساعت پس از وقوع عمليات تروريستی عليه شارلی ھبدو، فوراً موضوع ) ٢(انتشار مقالۀ تی يری ميسان 

روزنامه نگار ما تی يری ميسان از تبعيدگاھش در سوريه به شيوۀ عمليات . اعتماد به رسانه ھا را مطرح کرد

شيوه از نوعی که نزد جھاد رايج است نمی باشد و بيشتر به عمليات تروريستی می پردازد و نشان می دھد که اين 

در نتيجه از ديدگاه او، اھميت واقعه در ھويت مذھبی اسالمی تروريست ھا نبود . کوماندوی نظامی شباھت دارد

در اين مقاله .  فرماندھانی بازمی گشت که اين جنايت را سازماندھی کرده بودند بلکه پرسش اصلی به شناسائی

 بار در بخش ٨٠٠٠٠٠چندين سايت انترنتی در فرانسه منتشر شد و خود شبکۀ ولتر نيز طی سه روز بيش از 

  ).٣(فرانسوی زبان مراجعه کننده داشت

 و سی BBCبه شکل شگفت آوری، چنين موضوعی که بارھا توسط چندين رسانۀ خارجی و حتی حتی بی بی سی 

بدتر .  توسط رسانه ھای بزرگ فرانسوی چنين امری به وقوع نپيوست مورد بررسی قرار گرفت، ولیCNNان ان 
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از ھمه، اردوگاه تبليغاتی عليه آنھائی که واقعه را زير عالمت سؤال برده بودند راه اندازی شد و در بيشتر موارد 

و يا به پرسش   نيز مقالۀ تی يری ميسان را مطرح کردند ولی بی آن که به دليل و برھان ھای او توجھی نشان دھند

  . پاسخ بگويند،ھائی که او مطرح کرده بود

در تحليل ...) چون که جانش در فرانسه در خطر است: مترجم (در ھمان مقاله روزنامه نگار فرانسوی در تبعيد 

» جنگ تمدن ھا«دف از چنين عملياتی راه اندازی عمليات تروريستی عليه شارلی ھبدو به اين نتيجه رسيده بود که ھ

ژی که ھرگز نه اخوان المسلمين و نه القاعده و نه داعش در پی آن نبوده اند، بلکه سرمنشأ آن را يت، يعنی ستراتاس

بيشتر از اين دليلی وجود نداشت . جو کنيم و تنھا بايد نزد نئومحافظه کاران اياالت متحده و شاھين ھای ليبرال جست

در واقع، نئومحافظه کاران در آغاز يک گروه روزنامه . م کنندمتھ) ضد يھود(» ضد سامی «  او را به تمايالت که

  ).٤( رامی گرداندندCommentaryنگار تروتسکيست بودند که مجلۀ يھودی و صھيونيست 

گرچه اتھام وارده پوچ است، ولی با اين اتھام زنی ھا احتماالً می خواستند نشان دھند که نظريات تی يری ميسان به 

 و آلن Dieudonné، حزب سياسی که به تازگی توسط ديودونه »ھمبستگی ملی«ضای  گسترده توسط اعشکل

بنابراين ھمان گونه که از نامش بر می آيد، تشکلی از .  مطرح گرديده و تفسير شده استAlain Soralسورال 

  .تمايالت سياسی مختلف است و حتی اعضای راست افراطی ضد سامی را نيز در بر می گيرد

از يکسو جنبش اعتراضی که تی يری : ، رسانه ھای فرانسوی بايد دو مشکل را ھم زمان حل کنند با اين حساب

 و از سوی ديگر ظھور جنبش نوين سياسی در فرانسه  ميسان عليه حاکميت آنگلوساکسون در جھان ھدايت می کند

  . اندپيرامون ديودونه و آلن سورال گردھم آمده» خيانت برگزيدگان « که در اعتراض به 

 ديودونه  عالوه بر اين، نخست وزير فرانسه امانوئل والس طی سخنرانی در پارلمان، در مورد عمليات تروريستی،

و چه تصادف خطرناک و چه توھينی از اين « : بازيگر طنزپرداز را به عنوان ھدف اولی برای مبارزه تعيين کرد 

ی نمايش خود نمائی کند، آن ھم ھنگامی که شنبه شب، ملت، بيشتر که ببينيم مبلغ خشونت توبه ناپذير در سالن ھا

اجازه ندھيم که چنين اعمالی صورت . در سوگواری به سر می برد) محل دومين حملۀ تروريستی(پورت دو ونسن 

من اين موضوع را با تمام قدرت در اين ! بگيرد و عدالت عليه اين مبلغان خشونت به شکل خدشه ناپذير عمل کند 

  ).٥(» ! مجلس شورای ملی مطرح می کنم تريبون

من شارلی « ديودونه به جرم رفتار تمسخر آميز به بسيج . در فردای اين سخنرانی، بازيگر طنز پرداز بازداشت شد

من شارلی کوليبالی « و بيان يک جمله که به مزاح بزھکارانه تلقی شده دستگير شد، او گفته بوده است » ھستم 

بر . و به عنوان فراخوان به خشونت ضد سامی تعبير شده است) ام يکی از تروريست ھا استکوليبالی ن(» ھستم 

 بازيکر طنزپرداز را به اين اساس در فرانسۀ کنونی، ضرورت دفاع از آزادی بيان بر اين محور می چرخد که

  .ندازندزندان بي

  

  تمام فرانسوی ھا در بسيج شرکت نکردند

ض به قدرت رسانه ھا و سياست، بررسی ھائی صورت گرفته است تا دريابيم که در اين اوضاع، در مورد اعترا

فرانسوی ھائی که در رابطه با گفتار رسمی مقاومت می کنند کدام ھستند و تأثير آن روی آيندۀ احزاب سياسی کدام 

  .خواھد بود

من شارلی « ندان در تظاھرات ميزان شرکت شھرو: ، پراکندگی بسيار معنی داری در مناطق مختلف می بينيم ءابتدا

  ).٦( است Henin-Beaumont  3% يا ھنن بومون Havre ، ولی در ھاور %٧١در گرونوبل يا رودز » ھستم 
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  »من شارلی ھستم « بسيج 

  )Ifop(منبع مؤسسۀ افکار عمومی فرانسه 

، ولی در عين حال )٧(سسۀ افکار عمومی فرانسه، چنين خط فاصلی مرتبط است به رأی جبھۀ ملی به گزارش مؤ

پس از ). ٨( در مورد قانون اساسی اروپا مرتبط باشد ٢٠٠٥به ھمه پرسی سال » نه « می تواند به ميزان رأی 

  . نگرفته استبررسی، مؤسسۀ افکار عمومی فرانسه فرضيۀ رابطه با تعلقات مذھب اسالم را در نظر

  

  ٢٠١٢رأی جبھۀ ملی در انتخابات رياست جمھوری 

  مؤسسۀ افکار عمومی فرانسه: منبع 

  

   به قانون اساسی اروپا٢٠٠٥به ھمه پرسی سال » نه « رأی 

  Frédéric Salmonفردريک سلمون : منبع 
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شھرت يافته، توسط مؤسسۀ افکار عمومی فرانسه مورد » نظريۀ توطئه « ميزان نفوذ تمايالت انتقادی که به شکل  

  ).٩(بررسی قرار گرفته است 

 سياست شناس مد Emmanuel Taïebدر مصاحبه با امانوئل تايب » بايد« توضيح می دھد چه چيزی را هروزنام

اين جامعه شناس در شھر ليون علوم سياسی تدريس می کرد و تا کنون به عنوان کارشناس مجازات . نظر قرارداد

ننوشته است، ولی از تاريخ عمليات » نظريۀ توطئه « تبی علمی دربارۀ گرچه ھيچ گاه پروندۀ ک. اعدام شھرت داشت

  .تروريستی عليه شارلی ھبدو يک گزارش نوشته و به عنوان کارشناس عالی با چندين رسانه مصاحبه داشته است

ا انتقاد را درک کرد که در مخالفت ي» طرفدارای از نظرياتی « در اينجا بايد مفھوم » نظريۀ توطئه « از اصطالح 

» اين نظريات شايعه نيست«گويد که امانوئل تايب مشخصاً می . از نسخه ھای رسمی جھان سياست مطرح می شود

از ژان ماری  وا(، ولی محصول اشخاصی شناخته شده است ) به کار برده شد٢٠٠٢اصطالحی که در اردوی سال (

با اين وجود تی يری ميسان به (امه نگار نيستند که روزن) لوپن، تی يری ميسان و ليندون الروش ياد می می کند

شکل قانونی کارت روزنامه نگاری در اختيار دارد و در چندين روزنامۀ کاغذی در کشورھای مختلف مقاله و 

اغلب نظريات از نوع توطئه باور تنھا اشکال نوينی از ضد « : و سرانجام به روشنی می گويد ). تفسير می نويسد

  .»د صھيونيست است امپرياليسم يا ض

% ٢١از ديدگاه . »من شارلی ھستم « مبر آغاز می کند تا برسد به  سپت١١مه به شکل منطقی از موضوع اين روزنا

 تنھا توسط ٢٠٠١مبر  سپت١١ نيست که عمليات تروريستی کامالً روشن« از افرادی که مورد پرسش قرارگرفته اند 

 عليه ١٠١٥ جنوریاين رقم در مورد عمليات تروريستی . » شده باشد  گذاشتهءسازمان القاعده طراحی و به اجرا

  .تنزل می کند% ١٦ به  شارلی ھبدو

  

  ؟...ه فکر می کنيدمبر در نيويورک چ سپت١١در مورد عمليات تروريستی 

   : گذاشته شده استءکه مطمئناً عمليات تروريستی توسط سازمان تروريستی القاعده طرح ريزی شده و به اجرا  

  از فرانسوی ھا اين نظريه موافق بوده اند % ٥٦

القاعده که موارد ابھام آميزی باقی مانده و اطمينانی وجود ندارد که عمليات تروريستی توسط سازمان تروريستی  

  . گذاشته شده باشدءطرح ريزی و به اجرا

  از فرانسوی ھا با اين نظريه موافق بوده اند% ٢١

مريکائی دست اکه ممکن است تحريفی درکار بوده باشد و توطئۀ سازمان يافته توسط دولت و سرويس ھای مخفی  

  به چنين کاری زده باشند
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  از فرانسوی ھا با اين نظريه موافق بوده اند% ٤

  چيزی ابراز نکرده اند

١٢%   

  

  ٢٠١٥ جنوری ٢٥مؤسسۀ افکار عمومی فرانسه : منبع 

   می کنيد ؟ چه فکر٢٠١٥ جنوری ٩ تا ٧در مورد عمليات تروريستی در پاريس به تاريخ 

   گذاشته شده استءکه مطمئناً عمليات تروريستی توسط تروريست ھای اسالمی طراحی و به اجرا

  فرانسوی ھا موافق اين نظريه بوده اند % ٧٠ 

که موارد ابھام آميزی باقی مانده و اطمينانی وجود ندارد که عمليات تروريستی تنھا توسط تروريست ھای اسالمی 

  ذاشته شده است گءطراحی و به اجرا

  فرانسوی ھا با اين نظريه موافق بوده اند% ١٦

که ممکن است تحريفی درکار بوده باشد و توطئۀ سازمان يافته توسط دولت و سرويس ھای مخفی فرانسوی دست 

  به چنين کاری زده باشند

  فرانسوی ھا با چنين نظريه ای موافق بوده اند% ٢

  در اين مورد سکوت کرده اند

١٢%  

 به شکل پرسش ٢٠١٥ جنوری ٢٣ تا ٢١ سال به باال بين ١٨ نفر از مردم فرانسه بين ١٠٥١ تھيه شده از بين آمار 

  .نامه آن الين به دست آمده است

مشکل سياسی % ١٦در ھر صورت . روشن است که شکل پرسش ھا به شکل جزئی پاسخ را نيز مطرح می کند

  .مھمی را مطرح می سازد

مبر در تمام طيف ھای انتخاباتی پی گيری  سپت١١انسه روی گروه معترضان به مومی فرتحقيقات مؤسسۀ افکار ع

من « ولی با شگفتی می بينيم که در مورد . شد، با نتيجه ای که ميزان فوق العاده ای را در جبھۀ ملی نشان می داد

 نسبت به حزب )حزب دست راستی فرانسه (UMPتعداد مخالفان در جبھۀ چپ و يو ام پی » شارلی ھستم 

  .سوسياليست و جبھۀ ملی بيشتر ھستند

ست افراطی و عطر و بوی ضد را با را) طرفداران نظريۀ توطئه(در نتيجه تمام صرف و نحو تبليغاتی که مخالفان 

يعنی کسانی که به نظريۀ توطئه باور (» توطئه چين ھا « . تشبيه می کند از ھم فرو می پاشد) ضد يھودی(سامی 
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موضوعی .  واقع شھروندانی ھستند که به نام ارزش ھای جمھوری و دموکراسی عليه نظام قيام می کننددر) دارند

که جبھۀ ملی خيلی خوب درک کرده است و طی دھۀ گذشته از حزب راست افراطی به سوی حزب ميھن دوست 

 گرچه سه Réconciliation nationaleتحول يافت، و به ھمين گونه جبھۀ چپ و از اين پس حزب ھمبستگی ملی 

  .حزب مختلف ھستند و ھيچ رابطه ای بين آنھا وجود ندارد

Réseau Voltaire 
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]١ [Baromètre de la confiance dans les médias ,TNS-Sofres. 

٢٠١٥ ژانويه ٧شبکۀ بين المللی ولتر، . »چه کسی سوء قصد شارلی ھبدو را ھدايت کرده است«. تی يری ميسان)٢  

http://www.voltairenet.org/article186420.html 

  

] ٣ [Voltairenet.org est disponible en dix langues principales et six langues secondaires. 

]٤ » [Les New York Intellectuals et l’invention du néo-conservatisme ,«  par Denis 

Boneau ,Réseau Voltaire  ,٢٦ novembre 2004. 

]٥ » [Discours de Manuel Valls à l’Assemblée nationale en hommage aux victimes des 

attentats   « , Réseau Voltaire  ,١٣ janvier 2015. 

]٦ [Marche républicaine « pour Charlie » : des disparités de mobilisation lourdes de sens ,

Ifop Focus n°121, Janvier 2015. 

]٧ [Aux élections européennes du 25 mai 2014, le Front national (FN) est devenu le 

premier parti de France avec 24,86 % des suffrages exprimés. 

]٨ [À la question « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité 

établissant une constitution pour l’Europe ? », le « Non » l’emporte avec 54,68 % des 

suffrages exprimés, le 29 mai 2005. 

]٩ » [Comme l’ombre d’un doute », Sylvain Cottin ,Sud Ouest ٢٥ ,janvier 2015. 

  

آدرس متن اصلی در شبکۀ ولتر: منبع   

http://www.voltairenet.org/article186541.html 
 شبکۀ ولتر

» Je suis Charlie   «  

De quoi ont peur les politiques et les journalistes français   ?  
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