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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 سیمای پذیرفته شده ی کلّیت.

در ای�ن ش�رایط نومیدکننده، نوعی نمایش�نامه ی تاریخی با نمایی غلط انداز ب�ه روی صحنه رفته 

اس�ت. ]نمایش�نامه ای[ با مضموِن کلِی »غ��رب«، میهِن س�رمایه دارِی مس�لط و متمدن، علیه 

»اسالم گرایی«، مرجع تروریسم خونخوار، که در آن از یک سو دار و دسته های مسلِح جانی یا افراِد 

تا ُبِن دندان مس�لح نمایان می شوند که جنازه ی یک خدا را برای بیعت گرفتن به اهتزاز درآورده اند؛ 

و از س�وی دیگر، به نام حقوق بش�ر و دموکراسی، لشکرکش�ی های نظامی بین المللی وحشیانه که 

دولت هایی را به طور کامل نابود می کنند )یوگس�الوی، عراق، لیبی، افغانس�تان، سودان، ُکنگو، 

مالی، آفریقای مرک�زی.....( و هزاران قربانی بر جای می گذارند تا در نهایت یگانه دستاوردش�ان 

مذاک�ره با فاس�دترین جریانات تبهکار بر س�ر صلحی ناپایدار ح�ول موضوِع چاه ها، مع�ادن، 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�الم مرگبار هستند و تمامی 

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

هویت فرانسوی: »جمهـــوری«

در این جنگ هویت ها، فرانس�ه در صدد متمایز س�اختِن خود به واس�طه ی توِتمی اس�ت که خود 

مبدِع آن است: »جمهوری دموکراتیک و الئیک« یا »پیمان جمهوریت«. این توِتم به نظم برقراِر 

پارلمان�ی در فرانس�ه ارزش می ده�د - الاقل از زماِن اقدام�ی که بنیان گذاِر آن ش�د، یعنی قتل عام 

بیس�ت هزار کارگر در خیابان های پاریس در سال 1871 توس�ط آدولف تی�ِر، ژول ِفری، ژول فاْور و 

سایر ستاره های چِپ »جمهوری خواه«.

این »پیمان جمهوریت« که بس�یاری از چپ گرایان سابق از جمله شارلی ِابدو به آن ملحق شدند، 

همواره به ش�کل گیرِی توطئه هایی هولناک در حاشیه ی ش�هرها، کارخانه های اطراف و کافه های 

تاریِک حومه ها ظنین بوده اس�ت. جمهوری همواره به بهانه های بی ش�مار زندان ه�ا را از جواناِن 

نامطمئن و محروم از آموزش های مناس�ب که در این مناطق می زیس�تند انباش�ته است. جمهوری 

همچنین به اقتضای حفظ نظم در امپراتوری اس�تعماری، کش�تارها و َاشکال جدید بردگی را تکثیر 

کرده اس�ت. این امپراتورِی خونبار منش�وِر خود را در بیانیه های همان ژول ِفری - مش�خصن یک 

اکتیویسِت پیمان جمهوریت - یافته بود؛ بیانیه هایی در رثای »رسالِت تمدن ساِز« فرانسه.
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اما همان طور که مش�اهده می ش�ود ش�مار باالیی از جوانانی که در حومه ی شهرهای ما سکونت 

دارند، عالوه 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�الم 

اس�ت. در مجموع، هم پرولتر هستند و هم استعمارشده: دو دلیل برای آن که مظنون واقع شوند و 

تمهیدات جدِی سرکوب گرانه را متحمل گردند.

فرض کنیم ش�ما یک جوان سیاه پوست باش�ید یا جوانی که ظاهر یک عرب را دارد، و یا زن جوانی 

باش�ید که با توجه به ممنوعیت حجاب و بنا بر یک سرکش�ِی مختارانه تصمیم به پوشاندِن موهایش 

گرفته اس�ت. در این ص�ورت، احتمال مورد بازخواس�ت قرار گرفتِن ش�ما در خیابان توس�ط پلیس 

دموکراتیِک ما و اغلب اوقات بازداشت تان در یک ُکمیساریا هفت یا هشت برابر بیشتر از زمانی است 

که چهره ی یک »فرانسوی« را داشته باشید، و این صرفن یعنی صورِت کسی که احتمالن نه پرولتر 

است نه استعمارشده ی سابق. و نه مسلمان.

ب�ه عبارتی، ش�ارلی ِابدو با مراِم پلیس�ی اش هی�چ کاری جز عربده کش�ی و دش�نام گویی در قالب 

»تفنن�ِی« جوک هایی با داللت های ضمنِی جنس�یتی انجام نمی داد. ای�ن چندان هم چیز جدیدی 

نیس�ت. به مبتذل گویی های ولتر درباره ی ژاندارک بنگرید: ش�عر »دوش�یزه ی اورلئاِن« او کاملن 

هم ردیِف ش�ارلی ِابدو اس�ت. این شعر مس�تهجن که علیه یک زن قهرماِن به غایت مسیحی نشانه 

رفته است، به خودِی خود متقاعدمان می سازد که چراغ های حقیقی و نیرومند تفکر انتقادی قطعن 

توسط این ولتِر دون پایه روشن نشده اند.

این خردمندِی روبسپیر را نشان می دهد، آنجا که به مذمت تمام کسانی می پردازد که خشونت های 

ض�د مذهبی را به منزله ی قلب انقالب معرفی می کنند و بدین ترتیب حاصلی جز فراری دادِن مردم 

و جنگ های داخلی به بار نمی آورند. وی ما را به مالحظه ی این 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 
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که البته گاهن به نبردهایی اصیل تواناست.

جنایت از نوع فاشیستی

و اما آن س�ه جوان فرانس�وی که به س�رعت توسط پلیس کش�ته ش�دند؟ به زعم من آنها 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 است که سه ویژگی دارد.

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 اکیدن هویتی اس�ت: مّلی، نژادی، گروهی، آئینی، مذهبی.... در 

مورد مشخص بحث ما، قاتالن یهودستیز هستند. جنایت فاشیستی غالبن ُمبلغان، روزنامه نگاران، 

روش�نفکران یا نویس�نده گانی را هدف قرار می دهد ک�ه از نظر قاتالن جبهه ی مخال�ف را بازنمایی 

می کنند. در این مورد، شارلی ِابدو.

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 قاتالن 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 

حمل�ه ی خونب�ار را در نظر مجرمان و ارباباِن ایش�ان توجیه خواهد کرد. و ای�ن دقیقن همان چیزی 

است که اتفاق افتاده است. از این جهت، جنایت فاشیستی نوعی پیروزی به دست آورده است.

دولت و عقیـده

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 که آن را بر صحیفه ی جنگ جهانِی هویت ها ثبت کرد. تقابلی بی شرمانه میان 

»مسلماِن متعصب« و فرانسوِی نیِک دموکرات برقرار شد.

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. چیزی نمانده بود که مانوئل واْلس )نخس�ت وزیر( زندانی کردِن غایب�اِن تظاهرات را در 

دس�تور کار قرار دهد. و کم مانده بود افراد را ترغیب کنند که، پس از اظهار فرمان بردارِی هویتی زیر 

پرچم سه رنگ، یا در زیرزمیِن خانه هایشان پناه بگیرند یا یونیفورم های سربازان ذخیره را بر تن کنند 

و شیپورزنان عازِم سوریه شوند.

به این ترتیب رهبران ما با پایین ترین میزان محبوبیت توانس�تند به لطف س�ه فاشیس�ِت گمراه که 

تصور این پیروزی هم برایشان مقدور نبود، پیشاپیِش بیش از یک میلیون نفری رژه بروند که از یک 

سو مرعوب »مسلمانان« شده و از س�وی دیگر با ویتامیِن دموکراسی، پیمان جمهوریت و عظمِت 

شکوهمنِد فرانسه تغذیه شده بودند.

و اما از آزادی بیان بگوییم! طی تمام روزهای نخس�تیِن این ماجرا اظهار هرگونه نظری درباره ی 

وقایع جاری عملن ناممکن بود، مگر نظری که مش�عوف و مسحور آزادی ها و جمهوری مان باشد، 

تباهِی هویت مان توس�ط جواناِن پرولتِر مسلمان و دختران مخوِف محّجبه را نفرین گوید و قاطعانه 

مهیای جنگ علیه تروریسم شود. حتا فریادهایی را شنیدیم که آزادِی بیان اش تحسین برانگیز بود: 

»ما همه گی مأمور پلیس هستیم.«*

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 س�وِء ظِن مداوم نسبت به ش�هرک های تاریک و محزوِن حومه ها، 

این می�راث داراِن حاش�یه هایی که پیش تر به کش�تارگاِه کمونارها بدل ش�دند؟ یا ای�ن 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 َمس�ند از اربابان واقعِی بی رحم مان، یعنی از ثروتمندان حاکم بر سرنوش�ت مان را به 

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

َاش�کال فرقه اِی مذهب اسالم 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.

پانوشت:

* در تظاه�رات روز ی�ازده ژانویه ب�ا توجه به این که 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، کس�انی نوش�ته هایی در دست 

گرفت�ه بودند با این مضمون: »ما ش�ارلی ابدو هس�تیم/ م�ا همه گی مامور پلیس هس�تیم/ ما همه 

یهودی هستیم«.
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