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ـــرخ«و»سـهرنگ« ـُ »س
)نسخهیکامل(

آلنَبـدیو

ترجمه:بابکفراهانی

۱.پسزمیـنه

وضعیتجهانی

امروز جهان تمامن در چنبره ی س�یمای س�رمایه دارِی جهانی قرار دارد، س�ربه فرماِن الیگارشِی 

بین المللِی حاکم بر آن و در بنِد تجرید پولی به مثابه یگانه س�یمای پذیرفته ش�ده ی کلّیت. ما در یک 

دوره ی گذاِر طاقت فرسا به سر می بریم: گذاری که پایان دومین مرحله ی تاریخِی ایده ی کمونیستی 

)س�اخِت متزل�زل و تروریس�تِی یک »کمونیس�م دولتی«( را از مرحله ی س�وم آن )کمونیس�می که 

سیاس�ِت »رهایی تمام بشر« را در تناسب با امر واقعی تحقق ببخشد( جدا می سازد. در این شرایط، 

یک ُکنفورمیسِم فکرِی میان مایه شکل گرفته است، نوعی تسلیِم ِشکوه آمیز و در عین حال خرسند، 

که با غیاب هرگونه آینده ای جز تکرار بسط یافته ی »آنچه هست« همراه می شود.

بدین ترتیب ش�اهد پدیدارِی یک گرایش مخالِف منطقی و در عین حال هولناک، فرومانده و شوم 

هس�تیم که تلفیقی از سرمایه داری فاسد و گانگستریسِم مرگ بار است: یک پس روِی جنون آمیز، با 

محرِک س�وبژکتیِو سائِق مرگ، به س�وی انواع و اقسام هویت ها. این پس روی به نوبه ی خود موّلد 
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ضد هویت های هویتِی متکبر است.  

در صحن�ه ای ب�ا مضم�وِن کل�ِی »غ��رب«، میه�ِن س�رمایه دارِی مس�لط و متم�دن، علی�ه 

»اس�ام گرایی«، مرجع تروریس�م خونخوار، از یک سو دار و دسته های مس�لِح جانی یا افراِد تا ُبِن 

دندان مس�لح نمایان می شوند که جنازه ی برخی خدایان را برای بیعت گرفتن به اهتزاز درآورده اند؛ 

و از س�وی دیگر، به نام حقوق بشر و دموکراسی، لشکرکش�ی های نظامی بین المللی وحشیانه ای 

ص�ورت می گی�رد که برخ�ی دولت ها را ب�ه طور کام�ل نابود می کنند )یوگس�اوی، ع�راق، لیبی، 

افغانستان، س�ودان، ُکنگو، مالی، آفریقای مرکزی.....( و هزاران قربانی بر جای می گذارند تا در 

نهایت یگانه دستاوردش�ان مذاکره با فاسدترین جریانات تبهکار بر سر صلحی ناپایدار حول موضوِع 

چاه ها، معادن، منابع غذایی و زمین هایی باشد که ُکمپانی های بزرگ در آنها رونق می گیرند.

معرف�ی ای�ن جنگ ه�ا و پیامده�ای جنایت کارانه ی آنها ب�ه مثابه تض�اد اصلی جه�ان معاصر که 

بنیاده�ای وضعیت را هدف قرار می دهد، ش�ّیادی اس�ت. ام�روز گروه های نظام�ی و پلیس های 

»جنگ ضد تروریس�تی«، دار و دس�ته های مسلحی که مدعی یک اس�ام مرگبار هستند و تمامی 

دولت ها بدون استثنا به یک جهان تعلق دارند: جهاِن سرمایه دارِی درنده.

ان�واع هویت های فاشیس�تی که هریک خ�ود را برتر از س�ایرین می پندارند تکه هایی از س�لطه ی 

محل�ی در این جه�اِن واحد را با درنده خویی از آِن خود می کنند. س�ر و کارمان با همان جهان واقعی 

اس�ت که عاماِن آن در همه جا منافعی یکس�ان دارند، نس�خه ی لیبرال غرب، نسخه ی اقتدارگرا 

و ملی گ�رای چی�ن یا روس�یه ی پوتین، نس�خه ی تئوکراتی�ِک امارات، نس�خه ی فاشیس�تِی دار و 

دس�ته های مس�لح..... همه جا مردمان ملزم به دفاِع متفق القول از نسخه ی مورد حمایت قدرت 

محلی هستند.

ت�ا مادامی که کلی گرایِی حقیقی، در اختیار گرفتن سرنوش�ت بش�ریت توس�ط خوِد بش�ریت، و در 

نتیجه تجس�م تاریخی-سیاس�ِی جدید و قاطِع ایده ی کمونیس�تی، نیروی نوین خ�ود را در مقیاس 

جهانی بس�ط ندهد، و از این رهگذر بنده گِی دولت ها نس�بت به الیگارش�ِی مال�کان و خادمان آنها، 

تجرید پولی، و س�رانجام هویت ها و ض�د هویت هایی را که اذهان را ب�ا فراخوان به مرگ مخدوش 

می کنند ُملغا نسازد، وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت.

در این وضعیت جهانی راه درازی در پیش داریم، اما زمانی فرا خواهد رسید که تمام هویت ها )چرا 
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که همواره هویت هایی وجود خواهند داش�ت، از جمله هویت های متفاوت، از جمله هویت هایی با 

تضادهای صوری( به ش�کلی برابرانه و مسالمت آمیز در سرنوشت بش�ریِت ژنریک دخیل شوند )به 

شرطی که بتوانیم آن را در مقیاسی وسیع طلب کنیم(.

۲.جزئیاتفرانسوی

شارلی-ِابدوو»جمهوری«

ش�ارلی-ِابدو ک�ه متول�ِد چپ گرای�ی شورش�ِی ده�ه ی هفت�اد می�ادی ب�ود، مانند بس�یاری از 

روش�نفکران، سیاس�ت مداران، »فاس�فه ی جدید«، اقتصادداناِن عاجز و ان�واِع مختلف لوده ها 

به یک مداف�ع طناز و در عین حال ُپر تب و تاِب دموکراس�ی، جمهوری، الئیس�یته، آزادی عقیده، 

کس�ب و کاِر آزاد، س�کس آزاد، دولت آزاد، و در یک کام نظم سیاس�ی و اخاقِی مستقر بدل شد. 

نمونه های این ژانِر تّواب ش�دن که به پیر ش�دِن اذهان در گذر از موقعیت ها می ماند فراوان است و 

فی نفسه چندان درخوِر توجه نیست.

پدیده ی تازه تری که از دهه ی هش�تاِد قرن گذشته در فرانس�ه آغاز شده است، ساخت صبورانه ی 

ن�وع جدیدی از دش�من داخلی اس�ت: مس���لمان. این ام�ر در پ�ِی اقداماتی ص�ورت پذیرفت که 

عبارت اند از: وضع انواع قوانین ش�ریرانه ای که »آزادی بیان« را تا کنترل وسواس آمیز لباس افراد 

پی�ش می برند، ممنوعیت های جدی�د در رابطه با روایت تاریخ، و مصونیت های پلیس�ِی جدید. این 

همچنین حاص�ل نوعی رقابِت از جانب »چپ« با اوج گیرِی مهارناپذیِر جبهه ی ملی بود که از زمان 

جنگ الجزایر یک نژادپرس�تی اس�تعمارِی آش�کار و صریح را ِاعمال می کرد. هر ان�دازه که علت ها 

متنوع باش�ند، واقعیت این اس�ت ک�ه مس�لمان، از زمان محمد تا کن�ون، به اب�ژه ی نامطبوع میِل 

شارلی-ِابدو تبدیل شد. متلک پرانی های افراطی به مسلمان و ریشخند کردن رفتارش به کار اصلی 

و منبع ارتزاِق این مجله ی ُمنحِط »فکاهی« بدل گشت؛ تقریبن مانند ]مجله ای[ که یک قرن پیش 

تحت نام »ِبکاس�ین« )پاَشَلک(* زنان دهقان فقیر )و مسیحِی آن دوران...( را به سخره می گرفت 

که از بُرتاین می آمدند و ماتحِت بچه های بورژواهای پاریس را تمیز می کردند.
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روی هم رفت�ه هیچ ی�ک از اینها تازه گی ن�دارد. نظم برقراِر پارلمانی در فرانس�ه - الاق�ل از زماِن 

اقدامی که بنیان گذاِر آن ش�د، یعنی قتل عام بیست هزار کارگر در خیابان های پاریس در سال ۱۸7۱ 

توسط آدولف تی ِیر، ژول ِفری، ژول فاْور و سایر ستاره های چِپ »جمهوری خواه« -، این »پیمان 

جمهوریت« که بس�یاری از چپ گرایان س�ابق از جمله ش�ارلی-ِابدو به آن ملحق شدند، همواره به 

ش�کل گیرِی توطئه های�ی هولناک در حاش�یه ی ش�هرها، کارخانه های اط�راف و کافه های تاریِک 

حومه ه�ا ظنین بوده اس�ت. این نظم همواره بریگادهای مس�تحکِم پلیس را به ای�ن مناطق اعزام 

ک�رده و زندان ها را به بهانه های بی ش�مار از جواناِن نامطمئن و محروم از آموزش های مناس�ب که 

در این مناطق می زیس�تند انباش�ته اس�ت. خبر چین های فاس�دی را به »دار و دسته های جوانان« 

وارد کرده اس�ت. این جمهوری همچنین به اقتضای حفظ نظم در امپراتوری استعماری، کشتارها 

و َاش�کال جدید بردگی را تکثیر نموده اس�ت. این امپراتورِی خونبار، که همواره »مظنونین« را حتا 

در کوچک ترین کمیس�اریای کوچک ترین دهکده ی آفریقایی یا آس�یایی ش�کنجه می کرد، منش�وِر 

خود را در بیانیه های همان ژول ِفری - مش�خصن یک اکتیویس�ِت پیم�ان جمهوریت - یافته بود؛ 

بیانیه هایی در رثای »رسالِت تمدن ساِز« فرانسه.

اما همان طور که مش�اهده می ش�ود ش�مار باالیی از جوانانی که در حومه ی شهرهای ما سکونت 

دارند، عاوه بر فعالیت های نامطمئن و کمبوِد آش�کار آموزش )عجیب این که ظاهرن »مدرسه ی 

ش�هیِر جمه��وری« هیچ توفیقی در این زمینه نداشته است، و با این حال نمی تواند خود را متقاعد 

س�ازد که این تقصیر خودش اس�ت و نه تقصیر دانش آم�وزان(، والدینی پرولتر ب�ا اصلیت آفریقایی 

دارن�د، یا خودش�ان از آفریقا آمده اند تا ادامه ی حیات دهند، و در نتیجه مذهب اغلب ش�ان اس�ام 

اس�ت. در مجموع، هم پرولتر هس�تند و هم استعمارش�ده: دو دلیل برای آن که مظنون واقع شوند 

و تمهیدات جدِی س�رکوب گرانه را متحمل گردند. خوش�بختانه پلیس تحت هدایت روشن گرانه ی 

حکومت های ما، چه راس�ت افراطی و چه چِپ ثابت ق�دم، اقدامات درخور را انجام می دهد. فرض 

کنیم ش�ما یک جوان سیاه پوس�ت یا جوانی با صورت و ظاهر عربی باش�ید، و یا زن جوانی باشید که 

با توج�ه به ممنوعیت حجاب و بن�ا بر یک سرکش�ِی مختارانه تصمیم به پوش�اندِن موهایش گرفته 

است. در این صورت، احتمال مورد بازخواست قرار گرفتِن شما در خیابان توسط پلیس دموکراتیِک 

م�ا و اغل�ب اوقات بازداش�ت تان در یک ُکمیس�اریا ن�ُه یا ده برابر بیش�تر از زمانی اس�ت که چهره ی 
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یک »فرانس�وی« را داشته باش�ید، و این صرفن یعنی صورِت کس�ی که احتمالن نه پرولتر است نه 

استعمارش�ده ی سابق. و نه مسلمان. می توان گفت تنها کار شارلی-ِابدو ُغریدن در هم نوایی با این 

روّیه های پلیسی و در قالب »تفننِی« جوک هایی با داللت های ضمنِی جنسیتی است.

از هر سو مدعی می شوند که کاریکاتورهای شارلی-ِابدو مسلمان بودن را به خودِی خود به عنوان 

یک ش�اخصه ی منفی هدف قرار نمی دهند، بلکه آماج ش�ان اکتیویسم تروریستِی بنیادگراها است. 

این حرف به عینه غلط اس�ت. یک کاریکاتوِر س�نخ نما را در نظر بگیرید: در این کاریکاتور قسمتی از 

یک باس�ِن برهنه را می بینیم، همین و بس، و ش�رح تصویر که می گوی�د: »و کوِن محمد، اجازه ی 

اس�تفاده هست؟«. آیا پیامبِر باورمندان، که دائمن آماج این چرندیات قرار می گیرد، یک تروریست 

معاصر اس�ت؟ خی�ر، این هیچ ربطی به هیچ سیاس�تی ندارد. هیچ ارتباطی هم با پرچم پرطمطراِق 

»آزادی بیان« ندارد. یک ابتذال مزخرف و تحریک آمیز اس�ت که اس�ام را به ماُهَو نشانه می گیرد 

والغی�ر. و این هی�چ چیز نیس�ت مگر ی�ک نژادپرس�تِی فرهنگِی دون مای�ه، »جوک��ی« برای از 

خنده روده ُبر س�اختِن لوِپنیس�ت الیعقِل محله. یک فتنه گرِی خودپس�ندانه ی »غرب�ی«، آکنده از 

رضایت مندِی مرفهین، نه تنها علیه توده های عظیم فرودس�ت آفریقایی و خاورمیانه ای و آس�یایی 

که در شرایطی اسفناک زنده گی می کنند، بلکه علیه بخش بسیار وسیعی از مردم زحمت کِش همین 

جا، آنها که زباله دان های ما را تخلیه می کنند، ظروف ما را می شویند، از فشار مته های سنگ شکن 

فرس�وده می شوند، با شتاب و سرعت اتاق های هتل های لوکس را مرتب می کنند یا در ساعت چهار 

صبح شیشه های بانک های بزرگ را تمیز می کنند. خاصه، این بخش از مردم که تنها به واسطه ی 

کارش، و البته به واس�طه ی زندگی بغرنج، سفرهای پرخطر، شناخت چند زبان، حکمِت وجودی و 

توانایی اش در بازشناسی سیاس�ت حقیقی رهایی سزاوار آن است که، فارغ از هر مسئله ی مذهبی، 

در نظر گرفته شود و البته مورد تحسین قرار بگیرد.

سابق بر این هم، از قرن هجدهم، تمام این جوک های جنسیتِی در ظاهر ضد مذهبی و در واقع ضد 

مردمی موجب خلق یک »ش�وخِی« سربازخانه ای ش�ده بودند.  به مبتذل گویی های ولتر درباره ی 

ژاندارک بنگرید: شعر »دوشیزه ی اورلئاِن« او کاملن هم ردیِف شارلی ِابدو است. این شعر مستهجن 

که علیه یک زن قهرماِن به غایت مس�یحی نش�انه رفته اس�ت، به خودِی خود متقاعدمان می سازد 

که چراغ های حقیقی و نیرومند تفکر انتقادی قطعن توس�ط این ولتِر دون پایه روش�ن نشده اند. این 
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خردمندِی روبسپیر را نشان می دهد، آنجا که به مذمت تمام کسانی می پردازد که خشونت های ضد 

مذهب�ی را به منزله ی قلب انق�اب معرفی می کنند و بدین ترتیب حاصلی ج�ز فراری دادِن مردم و 

جنگ ه�ای داخلی به بار نمی آورند. وی ما را به ماحظه ی ای�ن امر فرامی خواند که آنچه عقیده ی 

دموکراتیک فرانس�وی را به دو دسته تقسیم می کند موضع گرفتِن دانسته یا نادانسته خواه در جانِب 

همواره ترقی خواه و واقعن دموکراِت روس�و، و خواه در جانب آن س�ودجوی مستهجن، آن متمّوِل 

سوداگِر شکاک و عیاشی است که همچون نبوغی شیطانی در این ولتر ُحلول می کند؛ همان ولتری 

که البته گاهی به نبردهایی اصیل تواناست.

اما امروز از تمام اینها بوی یک ذهنیت اس�تعماری به مش�ام می رس�د - همان طور که قانون منع 

روسری »اسامی« استهزای آرایش موی اهالی بُرتاین در تصاویر فکاهی ِبکاسین را تداعی می کرد 

)و افسوس که خشونت این قانون جدید بسی بیشتر است(: نژادپرستِی فرهنگِی مشتری جذب ُکن در 

تمام این موارد با خصومتی بی اعتنا جهل مرکِب خرده بورژوهای بس�یار ازخودراضِی سرزمین های 

ما را با هراسی درمی آمیزد که از توده ی عظیِم - حومه نشین یا آفریقایی - دوزخیاِن زمین دارند.

3.آنچهاتفاقافتاد

۱(جنایتازنوعفاشیستی

و اما آن سه جوان فرانسوی که به سرعت توسط پلیس کشته شدند؟

مختصرن خاطرنش�ان ش�ویم که این طفره رفتنی از یک روّیه ی قضایی همراه با رضایت عمومی 

ب�ود؛ روّیه ای که طی آن می بایس�ت در مورد وضعیت و نی�ز درباره ی مبدأ و منش�أ واقعِی مجرمان 

بحث ش�ود. در عین حال، خط بطانی بر لغو مجازات اعدام و بازگش�تی ب�ه انتقام عمومِی ناب به 

سبک وسترن بود. 

 اگر بنا باش�د آنها را توصیف کنیم، به زعم من مرتکب اقدامی ش�دند ک�ه باید آن را »جنایت از نوع 

فاشیس�تی« نامید. آنچه نامش را جنایت از نوع فاشیس�تی می گذارم، جنایتی اس�ت که سه ویژگی 

دارد:
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اول این که هدفمند است و نه کور، چرا که انگیزه ی آن ایدئولوژیک است و منشی با سمت و سوی 

فاشیس�تی دارد، به این معنا که ب�ه طرز احمقانه ای هویتی اس�ت: مّلی، ن�ژادی، گروهی، آئینی، 

مذهبی.... در مورد مش�خص بحث ما، قاتان به سه هویتی حمله کردند که غالبن هدف فاشیسم 

کاس�یک قرار گرفته اند: روزنامه نگاران به عنوان نماینده گان جبهه ی مخالف، مأموران پلیس در 

مقام مدافعاِن نظم منفور پارلمانی، و یهودیان. در مورد اول پای یک مذهب در میان است، در مورد 

دوم یک دولت مّلی، و در مورد سوم یک نژاِد فرضی. 

دوم این که خش�ونتی افراطی، تقبل ش�ده و نمایش�ی دارد، چ�را که در صدد تحمی�ل ایده ی یک 

قاطعیِت س�رد و مطلق اس�ت که در عین حال به طرزی انتحاری احتمال مرگ قاتان را نیز ش�امل 

می شود. این جنبه ی »زنده باد مرگ!« یا سیمای نیهیلیستِی این اقدامات است.

و س�وم این که جنایت به واس�طه ی بزرگی، غافلگیری و جنبه ی خارق الع�اده اش به دنبال ایجاد 

جّو ارعاب، و در نتیجه ی آن، تغذیه ی واکنش های مهارنش�ده و تمامن محصور در یک ضد هویِت 

کینه توز از جانب دولت و عقاید ]عمومی[ است؛ واکنش هایی که به صورت متقارن و به طور َپسینی 

حمله ی خونبار را در نظر مجرمان و ارباباِن ایشان توجیه خواهد کرد.

این نوع جنایت نیازمند قاتانی اس�ت که گرداننده گان شان بتوانند پس از انجام عمل به حال خود 

رهایش�ان کنند. آنها حرفه ای های رده باال نیس�تند، افراد س�رویس های مخفی نیستند، آدم ُکشان 

مجرب و س�ابقه دار نیس�تند. جواناِن مردم هس�تند که از زنده گی خود، که معنا و س�رانجامی در آن 

نمی یابند، بریده اند و مس�حور فعِل محِض درآمیخته با برخی ترکیبات هویتی وحش�یانه ش�ده اند؛ 

امری که در نتیجه ی آن به ساح های پیچیده، سفرها، زنده گِی باندی، َاشکالی از قدرت و لذت، و 

کمی هم پول دسترسی پیدا می کنند. در دوره ای دیگر در همین فرانسه شاهد بودیم که اعضای جدید 

و تازه کاِر گرو ه های فاشیس�تی قادر بودند به دالیلی از همین دس�ت به آدم کش و ش�کنجه گر تبدیل 

ش�وند. این نکته باالخص در زمان اشغال فرانسه توس�ط نازی ها در مورد بسیاری از شبه نظامیانی 

صدق می کرد که زیر پرچم »انقاب ملی« به استخدام حکومت ویشی درآمده بودند.

چنانچه خواهان کاهش خطر جنایات فاشیس�تی هستیم، باید از این تصویر الهام بگیریم. عوامل 

تعیین کننده ای که امکان پدیداری این جنایات را فراهم می کنند مش�خص هستند: تصویر منفی ای 

که جامعه از جواناِن برآمده از فقر جهانی برای خود ترس�یم می کن�د و طرز برخوردی که با آنها دارد؛ 



9

»سرخ«و»سهرنگ«

به کارگیرِی نس�نجیده ی مسائل هویتی، وجوِد مهارنش�ده و حتا توصیه شده ی تعّینات و تصمیمات 

نژادگرایانه و اس�تعماری، تفرقه افکن�دن و داغ ننگ زدن از طریق قوانین ش�ریرانه؛ و البته مهم تر 

از هم�ه، اگ�ر نه فقداِن کامل )در کش�ور م�ا مبارزانی سرش�ار از ای�ده و مرتبط با م�ردم واقعی یافت 

می ش�وند(، اما ضعفی فاجعه بار و در مقیاس جهانی در زمینه ی پیش�نهادات سیاسی خارج از اجماِع 

]غال�ب[ و با ماهیتی کّلی و انقابی که قابلیت س�ازمان دهی این جوانان را حول اس�تحکاِم عمل گِر 

یک اعتقاد سیاس�ی عقانی داشته باش�ند. تنها بر بس�تر یک کنش پایدار جهت اصاح این عوامل 

منفی و فراخوان به تغییر زیر و ِزبر منطق سیاس�ی غالب است که قادر خواهیم بود به طرزی عقانی 

ابعاد حقیقِی آنچه گذش�ت را به دس�ت افکار عمومی دهیم و اقدامات پلیس را، که هرگاه عنان خود 

را در دست داشته باشد خطرناک است، به تبعیت از یک آگاهی عمومِی روشن بین و توانا واداریم.

اما واکنش حکومت و رسانه دقیقن و کاملن عکِس این بود!

۲(دولتوافکارعمومی

در واق�ع دولت از هم�ان ابتدا درگیر یک بهره ب�ردارِی افراطی و به غایت خطرن�اک از این جنایت 

فاشیس�تی ش�د، چرا ک�ه آن را بر صحیف�ه ی جنگ جهان�ِی هویت ها ثبت ک�رد. در مقاب�ل جنایتی 

ب�ا انگیزه های هویت�ی عملن یک انگی�زه ی هویتِی متق�ارن را علم ک�رد. تقابلی بی ش�رمانه میان 

»مس�لماِن متعصب« و فرانس�وِی نیِک دموکرات برقرار ش�د. مضمون ننگیِن »اتحاد ملی« و حتا 

»اتح�اد مقدس« که در فرانس�ه تنها به کار اعزام جوانان به س�نگرهای جنگ آمده اس�ت تا خود را 

برای هیچ به کش�تن دهند، دوباره از گنجه های عتیقه ی خود بیرون آمد. وانگهی، ماهیت هویتی 

و جنگِی این مضمون آنگاه به خوبی به چش�م آمد که رهبران ما، اوالندها و واْلس ها، و سپس تمام 

ُارگان ه�ای رس�انه ای، نغمه ی »جنگ علیه تروریس�م« را س�ر دادند؛ نغمه ای ک�ه جرج بوش آن 

را درباره ی تهاجم ش�وم اش به عراق س�روده بود - تهاجمی که امروز به نتای�ج پوچ و فاجعه آمیر آن 

واقف ایم. چیزی نمانده بود که به موجِب یک جنایت منزوی از نوع فاشیستی افراد را ترغیب کنند که 

یا در زیرزمیِن خانه هایشان مخفی ش�وند یا یونیفورم های سربازان ذخیره را بر تن کنند و شیپورزنان 

عازِم سوریه شوند.

ملغمه زمانی به اوج رس�ید که فراخوان تظاهرات به ش�یوه ای کاملن اقتدارگرایانه از س�وی دولت 
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صادر ش�د. اینج�ا، در سرزمین »آزادی بیان«، تظاهراتی به دستور دولت؟! کاملن حق داشتیم که 

از خود بپرس�یم آیا مانوئل واْلس )نخس�ت وزیر( زندانی کردِن غایباِن تظاهرات را در دس�تور کار قرار 

نداده بود؟! از هر س�و افرادی را به دلیل س�رپیچی از فرمان یک دقیقه سکوت** تنبیه کردند. باید 

به راستی همه چیز را می دیدیم. این چنین بود که رهبران ما با پایین ترین میزان محبوبیت توانستند 

به لطف س�ه فاشیس�ِت گمراه ک�ه تصور این پیروزی هم برایش�ان مق�دور نبود، پیش�اپیِش بیش از 

یک میلیون نفری رژه بروند که از یک س�و مرعوب »مس�لمانان« ش�ده و از س�وی دیگر با ویتامیِن 

دموکراس�ی، پیمان جمهوریت و عظمِت شکوهمنِد فرانسه تغذیه ش�ده بودند. حتا به آن جنایت کار 

جنِگ اس�تعماری، نتانیاهو، این امکان را دادند که در صف اول تظاهرات حضور یابد، با این فرض 

که برای گرامی داشِت آزادی عقیده و صلح مدنی به اینجا آمده است.

و اما از آزادی بیان بگوییم! تظاهرات با تعداد بی ش�مار پرچم های سه رنگ، خاف آن را تصدیق 

می کرد: فرانس�وی بودن پیش از هرچیز به معنای آن اس�ت که همه گی زیر چ�وِب دولت عقیده ای 

واحد داش�ته باشیم. در تمام این روزها اظهار هرگونه نظری درباره ی وقایع جاری عملن غیرممکن 

بود، مگر نظری که مش�عوف و مس�حور آزادی ها و جمهوری مان باش�د، تباهِی هویت مان توس�ط 

جوان�اِن پرولتِر مس�لمان و دخت�ران مخوِف محّجب�ه را نفرین گوی�د و قاطعانه مهی�ای جنگ علیه 

تروریسم ش�ود. حتا فریادی را شنیدیم که آزادِی بیان اش تحس�ین برانگیز بود: »ما همه گی مأمور 

پلیس هستیم«.***

از طرف دیگر، در کشوری که امروز در آن، به استثنای چند نمونه ی بسیار ناچیز، تمام ُارگان های 

مطبوعاتی و تلویزیون را گروه های بزرگ صنعتی و/یا مالِی خصوصی در دس�ت دارند، با چه جرأتی 

می توان از »آزادی بیان« حرف زد؟ »پیمان جمهوریت« ما باید منعطف و سازش پذیر باشد تا خیال 

کنی�م این گروه های ب�زرگ، از جمل�ه بوئی�گ )Bouygues(، الگارِدر )Lagardère(، نی ِیل )Niel( و 

سایر گروه ها حاضراند منافع خصوصی خود را در پیشگاه دموکراسی و آزادی بیان قربانی کنند!!

در واقع طبیعی اس�ت که قانوِن کش�ور ما قانوِن فکر واحد و فرمان بردارِی بزدالنه باشد. آیا امروز 

آزادی ب�ه طور ع�ام، و از جمله آزادِی اندیش�ه، بیان، عم�ل و حتا زندگی عبارت اس�ت از یک صدا 

تبدیل شدن به همیاراِن پلیس برای تعقیِب چند َده مستخدِم فاشیسم، خبرچینِی همه گانی درباره ی 

مظنونیِن ریش دار و محجبه، و سوِء ظِن مداوم نسبت به »شهرک های تاریک و محزوِن حومه ها«، 
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این میراث داراِن »حاش�یه ها«یی که پیش تر به کش�تارگاِه کمونارها بدل شدند؟ یا این که وظیفه ی 

اساسِی رهایی و آزادی عمومی همانا کنش مشترک به همراه تعداد هرچه بیشتری از جوانان پرولتِر 

ای�ن حومه ها، تعداد هرچه بیش�تری از دختران جوان محجبه یا بی حجاب )اصلن مهم نیس�ت( در 

چارچوب یک سیاس�ت نوین اس�ت ک�ه به هیچ هویت�ی ارجاع نده�د )»پرولترها وط�ن ندارند«( و 

س�یمای برابرانه ی بشریتی را مهیا سازد که سرانجام سرنوشت خود را در دست بگیرد؟ سیاستی که 

در نهایت خلِع َمسند از اربابان واقعِی بی رحم مان، ثروتمندان حاکم بر سرنوشت مان، را به شیوه ای 

عقانی در دستور کار خود قرار دهد؟

در فرانسه از مدت ها پیش دو نوع تظاهرات وجود داشته است: یکی زیر پرچم سرخ، و دیگری زیر 

پرچم سه رنگ. باور کنی�د: برای محِو باندهای کوچک فاشیسِت هویت مدار و آدم ُکش هم، خواه به 

َاش�کال فرقه اِی مذهب اسام توسل جویند، خواه به هویت مّلی فرانسوی و خواه به برتری غرب، 

پرچم های س�ه رنگی که تحت فرمان و بهره بردارِی اربابان مان قرار دارند کارآیی نخواهند داش�ت. 

آنچه را بار دیگر باید برافراشت آن پرچم های دیگر هستند: پرچم های سرخ.
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پانوشتها:

* نام نوعی پرنده.

** اش�اره به تصمی�م دولت مبنی اع�ام یک دقیقه س�کوت در تمام فرانس�ه از جمل�ه در ادارات، 

مدارس، دانشگاه ها، کارخانه جات و... در نیم روز پنجشنبه ۸ ژانویه ی ۲0۱۵.

*** در تظاه�رات روز ۱۱ ژانوی�ه ب�ا توجه به این ک�ه بعد از حمله به دفتر نش�ریه ی ش�ارلی ابدو و در 

حوادث پس از آن یک مامور پلیس و چند یهودی هم کش�ته ش�دند، نوش�ته هایی دیده و شعارهایی 

ش�نیده می ش�د با این مضمون: »ما ش�ارلی ابدو هس�تیم/ ما همه گی مامور پلیس هستیم/ ما همه 

یهودی هستیم«
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