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   سپتمبر١١ جنوری نشر تازه ای از ٧من چارلی نيستم يا 

  ھای المانباز ھم تزوير و خود بزرگ بينی در رسانه 

  
  ُکنراد شوھلِر: نويسنده

  

ما . ھنوز کشته شدگان پاريس به خاک سپرده نشده بودند که نويسندگان و روزنامه نگاران گوناگون به صحنه آمدند

ھمه چارلی ھستيم، ما روزنامه نگاران نيز ھمچنان با فداکاری برای آزادی بيان و حقيقت و دفاع از ارزش ھای 

ی ئھاندلزبالت، رئيِس کالن شرکِت رسانه ۀ از جمله ناشر روزنام.  مبارزه خواھيم کرددموکراتيک در اروپا

 جديد ناميد که آغاز مبارزه با سپتمبر، روز سوء قصد پاريس را نھم جنوری ٧نام دورفلِر که روز ه اشپرينگر ب

گل که جملگی با ھم در ت تحرير اشپيأبرج ھای دوقلوی نيويورک بود و ھيۀ تروريسم پس از ضربات نابود کنند

  من چارلی ھستم:  را در دستان خويش داشتندئیمقابل دوربين ايستاده و پالکاردھا
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 ی ئمتعلق به کالن شرکت رسانه (ت تحريريه روزنامه بيلد أھي)تصوير(           ت تحريريه اشپيگلأھي)تصوير(     

  )اشپرينگر                                                                                              

افکار عمومی و نظم قانونمدار ۀ نمادی شد برای تھديد مجموع» ما چارلی ھستيم«زوددويچه ۀ روزنامۀ به نوشت

بسياری از افرادی که . بسياری شعار مزبور را به خاطر مقبول بودن بر دستان خويش بلند کردند. دموکراتيک

ا کردند، خودشان در حال محدود نمودن آزادی بيان و حذِف اَغيار از حفاظ قانونی و ھمبستگی اجتماعی اينکار ر

مزبور را حمله به جمھوريت و ارزش ھای روشنگری و انقالب فرانسه تعبير کرده اند ۀ خيلی ھا واقع. می باشند

يسم را از نو به راه می اندازند که به نقض  فرانسه مبارزه با ترورسپتمبر ١١و با مطرح نمودن ) از جمله اشپيگل(

  .ھمان ارزش ھا منجر خواھد گشت

  :سه پرسش را بايد مطرح ساخت

   آيا چارلی ابدو نماِد آزادی بيان است که ما ارزشھای روشنگری را مديون آن باشيم؟– ١

د؟ آيا نقش آنھا روشنگری  را چگونه بايد ارزيابی نموالمان تبليغ کنندگان چارلی ابدو در رسانه ھای بزرگ – ٢

  است يا خالف آن؟

   از ھجوم تازه ای که برای مبارزه با تروريسم اعالم شده است چه انتظاری می توان داشت؟– ٣

  

   کاريکاتورھای چپ نما به سود بيگانه ستيزی دست راستی–چارلی ابدو 

اينکار را به ھيچ وجه نمی توان توجيه .  دبير، طراح و پرسنل نظافتکار و امنيتی چارلی ابدو خوفناک است١٢قتل 

. برای جلوگيری از تکرار اين عمل وحشتناک بايد از تمامی امکانات بھره جست. نمود يا بی اھميت جلوه گر ساخت

مقايسه (زيرا آنھا دستکم دو پھلو می باشند . ی دارا بودن ارزش انسانِی طرح ھای چارلی ابدو نيستااما اين به معن

 که در آنجا مربوط به ئیکاريکاتورھا). ھر چه باشد بايد کشيدن اين طرح ھا ممکن باشد: ھارالد نويبر ۀکنيد با مقال

تصوير محمد با بينی برآمده و چشمان دريده و سخنان ھزل و کنايه آميزی که در دھانش .  زننده ھستند،مسلمانان بود

ار توھين آميز بدين گونه است که چارلی ابدو اين استدالل مدافعان اين رفت. گذاشته بودند به تمسخر کشيدن اوست

  .اديان انجام داده استۀ کار را در مورد ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

که در مجله ای به دينی حمله شده و آن را تحقير کنند که در کشور دارای نفوذ  اما تفاوت فاحشی ھست ميان اين

 بيگانه ستيِز آن منتظِر فرصت نشسته که اين کار در مورد اقليتی صورت گيرد که مخالفان سياسی قوی باشد با اين

توانست دست )  مترجم–که مخالف گسترش اسالم است (  مزبور گروه پِگيدا ۀبی جھت نيست که متعاقب واقع. باشند

آنھا برای قربانيان مزبور سوگواری نمودند در حالی .  ھزار نفره در شھر دِرسِدن بزند٢۵به سازماندھی تظاھرات 

  .ِن مطرح شده در آن نقِد طنز آميز اظھار انزجار نمودندکه نسبت به مسلمانا

ً ئیاين ھمراھی ميان طنز به قصد روشنگرا  به عمد از جانب طنزنگاران مزبور  با بدترين تبليغ راستگرايانه طبيعتا

طنز ۀ در زمين. با اينحال اين تأثير دوجانبه واقعيت دارد. صورت نگرفت، اما آنھا روی آن حساب ھم نکرده بودند

 يھوديان به صورت عناصری با بينی الماندر نشريات :  اقليت ھا بايد چنين تصوری را در نظر مجسم نمودۀدر بار

جوی  و نی گرفته و در جستولفيبرآمده و موذی ترسيم شوند که دستی در کامپيوتر بانک داشته و در درست ديگر ت

در اين صورت . کار می بردنده  مدلی است که نازی ھا بھمان) رات کمیييبا تغ(اينھا ۀ ھم. اطفال بيگناه باشند

است که البته حق ھم می داشت و می خيکصدا به پا می » ئیروشنگرا« فرھنگی اسرائيلی عليه اينگونه ۀجامع

  .دموکرات ھا از آنھا حمايت می کردندۀ بايست نيز ھم

 که در ميشل ھوله بکفرانسوی، ۀ نويسند. د اقليت مسلمان نيز مصداق داشته باشۀاما ھمين امر می بايست در بار

 اسالم را به کودن ترين دين در ميان اديان کودن که بايد ھمگی آنھا جنوریھفتم ۀ خود که در بحبوح» تسليمِ «ُرمان 

. خاطر دموکرات بودن ھم که شده نبايد از اصل برابری غافل شده از ميان برداشته شوند، معرفی نمود، اما گويا ب

  !چه قدر مضحک. ما ھمه چارلی ھستم:  چنين بودالمانام مطبوعات انگاه پي

ھرالد .  در حمايت برادرانه و خواھرانه از چارلی گرفتند، در جمع دورويانه استالمانقيافه ای که رسانه ھای 

 سوء قصد پاريس را به سوء قصد WDRتلويزيون ۀ شبک: ذکر شده بدين موارد اشاره می کندۀ در ھمان مقالنويبِر 

انتقادی نسبت به کليسا ۀ  در يک برنامکارولين ِکبکوس ويديوی WDRۀ اما ھمين شبک. نسبت به آزادی تفسير نمود

 که خود را برلينر سايتونگ ۀروزنام.  پخش شد به شدت سانسور کرد٢٠١٣که در » خدا را بَِزن«را تحت عنوان 

را چنين ) خدا را بزن(فی کرده است، در ھمان زمان، سانسور بازيگران طنِز در صف ھمرزمان چارلی ابدو معر

 در اين ئی ويديوی مزبور را صافکاری کرده است، بلکه رسواWDRۀ فضاحت در اين نيست که شبک: تفسير نمود

 ر بدين قرانويبِر گيری هنتيج. ھمکاران خود پذيرفته استۀ  را در دايرکارولين کبکوسمزبور اصالً ۀ است که شبک

من «اکثريت روزنامه نگاران و سردبيرانی که امروزه پالکاردی به دست گرفته اند که بر روی آن عبارت «: است

 مزبور را رد می ۀنوشته شده و آن را مقابل دوربين گرفته اند، تا ديروز انتشار کاريکاتورھای نشري» چارلی ھستم

گر اين کاريکاتورھا اشخاص و عقايد مسيحی را به تمسخر گرفته ا: و اين سخن را می توان بدان افزود. »کردند

  بودند چه می شد؟

تمکين می کنند و رؤسای » ارزشھای فرنگستان مسيحی«وری تما به صاحبان نفوذ در امپراۀ ن کنندييرسانه ھای تع

است خارجی در بدين قرار است که رئيس بخش سي. وری می باشندترسانه ھای مزبور بخشی از نخبگان اين امپرا

) يوفّه( سايت ۀو روزنام) اشتورِمر(ِولت ۀ ، رونام)فرانِکن بِرِگر (FAZ ۀ، روزنام)کرنليوس( زوددويچه ۀروزنام

 جھان در ھمسازی با آن می باشد که ھمواره ۀ و موضعگيری آنان نيز در بار تنگاتنگ جزو نخبگان آتالنتيک ھستند

مقايسه کنيد با کتاب اووه کروگر تحت . (ناتو را ضروری می سازددر معرض خطر بوده و دخالت بيشتر پيمان 

  ).٢٠١٣، منتشر شده در کلن Meinungsmachtعنوان 
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سوء قصد پاريس برای اين . در ھمين راستا نيز توصيف اسالم است که گويا منبع مخاطره برای صلح جھانی است

  .ياست داخلی و خارجیتبليغات چی ھا مھّماتی است برای ھر چه بيشتر جری شدن در س

  

  ھفتم جنوری، موج جديد در مبارزه عليه تروريسم

اولين «يکی از مشمئز کننده ترين تصاوير برداشته شده از پاريس، پايتخت دنيا، سان دادن رھبران کشورھا را در 

ه، اوالند، در صف اول، با کمی فاصله از رئيس جمھور فرانس. نشان می دھد» تظاھرات بين المللی عليه تروريسم

مناسبی ۀ يکی از مسلمانان فرانسه در اين باره جمل.  اسرائيل، نتانياھو، در مارش مزبور حرکت می کندنخست وزير

  .به نقل از زوددويچه»  روزھا غزه ھستيمۀشما يک روز چارلی ھستيد، اما ما ھم«: را گفته است

عنوان قربانی ترور خود را ه يافته است در پاريس بول سياسی تروِر مداِم صدھا ھزار فلسطينی اجازه ؤمھمترين مس

ً . عنوان انتقام گيره  و ب- جا بزند   . موضوع به اينجا مربوط می شودزيرا طبيعتا

  .سپتمبر ١١ در مقام دومين جنوریآغاز شود، ھفتم » مبارزه با تروريسم«از پاريس قرار است موج جديدی در 

  

   چا اتفاقی افتاد؟٢٠٠١آن زمان، پس از 

به افغانستان حمله . صدھا ھزار گشته شدند. مريکا و متحداِن تمکين گرش حمله شدا ۀبه عراق از جانب اياالت متحد

ۀ  تمامی جھان را به زير شبکNSA. صدھا ھزار کشته شدند. سوريه تکه پاره شد. صدھا ھزار کشته شند. شد

دگی ما در جھان حاضر به صورت مفاھيم حريم خانه شخصی و ھمکاری جمعی سياسی در زن. مراقبت خويش کشيد

 اختالفات با زور -» بزرگترۀ اسلح«تبديل به واقعيت گشته است و نيز » برادر بزرگتر«. مربوط به گذشته درآمدند

  چه خوابی برای ما ديده اند؟» جنوری ٧«و حال بايد ديد پس از . اسلحه حل می شوند

اصول آزادی را ۀ  يک بيانجنوری است پس از ھفتم المانقتصادی  که ارگان مرکزی نخبگان اھاندلزبالت ۀروزنام

در آنجا چنين آمده .  اصلی که اکنون مطرح می باشند در صدر آن قرار گرفته اند١١در اين بيانيه، . منتشر ساخت

: ئیو نتيجه گيری نھا. »اروپا نبايد فقط از ارِز مشترک خود، بلکه از ارزشھای مشترک خويش دفاع نمايد«: است

بدين قرار . » اروپا اساساً به محافظت از حقوق مالکيت بستگی داردۀمريکا و اتحاديا ۀتوفيق اقتصادی اياالت متحد«

ن و مسلمانان و شايد ھم به زودی نسبت به يونانی ھا انتظار احساس تنفر را داشته باشيم و اما بايد نسبت به مھاجر

 آنچه محور – و مستظعفان ءو قربانيان بيشتری از فقرا!) فريقاا(انتظار جنگ ھای تازه ای که ضروری باشند 

  .است» حفاظت قانونی از مالکيت«: اصلی باقی می ماند

  . من چارلی نيستم: بدين تعبير
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