
ریس و وِر �پ در حاشیه ی �ت
مصادره ی معنای آن به سود قدرت ها
روز صفدری �ب

در ئیمیلی که امروز از رائول دریافت کردم این جمله را خواندم:
»وی لم و ژان بورگینیون چیزی را بیان می کنند که بیانگِر احساِس فقط 
من تنها نیست. منی که نه فرانسوی ام، نه جمهوری خواه، نه شهروند، نه شارلی. 
انگشت شمارند صداهایی که زباِن حاِل آن چه ما هستیم باشند، یعنی انسان هایی 
که برای زندگی مبارزه می کنند، حال آن که وحدِت واقعِی موافقان و مخالفان، 

حزِب بهره کشِی تعمیم یافته، حزِب تخریِب سودآور و مرگ است.«

من هم این جمله را سرلوحه ی یادداشتی می کنم که در حاشیه ی تظاهرات 
امروز در فرانسه نوشته ام:

امروز صبح از رادیو لیبرتر )رادیو فدراسیون آنارشیستی، رادیو کوچکی که 
روی موج اف ام در پاریس و از طریق ایتنرنت نیز پخش می شود( شنیدم که 
دو نفر از همکاران شارلی ابدو یعنی وی لم Willem و لوز Luz از هیاهوی 
افتاده به شدت  دولتی که برای مصاده به مطلوِب کردن حوادث اخیر به راه 
انتقاد کرده اند. بعد از ظهر، همزمان با پخِش گسترده ی اخبار این تظاهرات 
به  مربوط  به خبرهایی  انداختم  نگاهی  بین المللی،  و  فرانسوی  رسانه های  از 
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این گونه مواضع انتقادی، و خالصه ای از این خبرها را در اختیار شما می گذارم.
بخشی از این خبرها در بخش آنالین روزنامه ی لوموند آمده است:

ژرار بیار Gérard Biard سردبیر شارلی ابدو می گوید: »خواب اش را هم 
نمی دیدیم که روزی ناقوس کلیسای نوتردام به یاِد شارلی ابدو نواخته شود«.

تعدادی از دست اندرکاراِن تحریریه ی شارلی ابدو از این اعالم همبستگِی 
پرسروصدا با روزنامه ای که تا همین چندی پیش حامیاِن انگشت شماری داشت، 
با تلخی و مرارت یاد می کنند. یکی از همکاران تحریریه ی شارلی ابدو، به نام 
زینب الرهازویی، به روزنامه ی لوموند گفته است: »ای کاش آنهایی که حاال 
دیگر مرده اند تا وقتی زنده بودند از چنین حمایتی برخوردار می شدند. حال 
آن که اصاًل چنین نبود. همه شارلی ابدو را هو می کردند. انتظارش می رفت که 
چنین اتفاقی بیفتد. مدام تهدیدمان می کردند. و بعضی به ما می گفتند “تقصیِر 

خودتان است”.«
تعداد دیگری از همکاران شارلی ابدو تصمیم گرفته اند اصاًل در تظاهرات 
امروز شرکت نکنند. یکی از آن ها لوران ِلژه است که می گوید: »شارلی ابدو 
می تواند در این تظاهرات غایب باشد، تظاهراتی که رهبراِن سیاسی از همه 
قماش در آن شرکت می کنند و بر سر نحوه ی برگزاری اش با مارین لوپن جر و 
بحث می شود. با این حال، جنبِش همبستگی ای که ایجاد شده عالی است و 
امیدوارم خیلی ها روز یکشنبه در آن شرکت کنند. شارلی ابدو همیشه با بقیه فرق 
داشت و در حاشیه بود. حاال شارلی به یک mainstream )جریاِن شدیِد باِب 
روز( تبدیل شده. تا یکی دو هفته ی دیگر تبدیل به یک نهاِد رسمی می شود. که 
این دیگر تازه و بی سابقه است. ولی تا چند هفته ی دیگر آِب این خبر هم از 
آسیاب خواهد افتاد و جایش را به اخبار دیگری خواهد داد و ما تنها خواهیم 

ماند«.
مطبوعاتی  سایت  در  Inroks که  نشریه ی  با  مصاحبه ای  در   Luz لوز 
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از تردید ها، هراس  و خشِم خود در  mediapart منتشر شده  نسبتًا مستقل 
این باره می گوید. او که به ُیمِن مصادف شدن سالروِز تولدش با روز حادثه 
و نبودن در جلسه توانسته جان سالم به در ببرد، می گوید: »باِر نمادیِن فعلی 
درست همان چیزی است که شارلی همیشه علیه اش فعالیت می کرده است. 
هر کسی با نمادها هر کاری می تواند بکند. حتا پوتین هم می تواند با کبوتر 
صلح موافق باشد. اما موضوع درست همین است که با طرح های شارلی هر 
کاری نمی توان کرد. وقتی تاریک اندیشی ها را به دقت دست می اندازیم، وقتی 
نیستیم]…[  نماد  در حیطه ی  دیگر  می کنیم،  مسخره  را  سیاسی  رویکردهای 
خیلی عالی است که از ما دفاع می کنند اما ماجرا به صورت تحریف و خالِف 
معنای کاریکاتورهای شارلی ابدو در آمده است. این همصدایی و اتفاِق آرا 
به سوِد فرانسوا هوالند است که می خواهد ملت را به هم بچسباند، به سود 
مارین لوپن است که می خواهد دوباره مجازاِت اعدام را برقرار سازد. همه از 
گرامیداشِت یاِد شارب، تی نیوس، ُانُوره، ُولینسکی حرف می زنند. ولی آنها اگر 

بودند می ریدند به چنین برخوردهایی«.
طراح هلندی برنارد هول تروپ که با نام مستعار وی لم  Willem با شارلی 
ابدو کار می کند و به یمِن عدم عالقه اش به شرکت در جلساِت تحریریه در 
به  واکنش  در  برد،  در  به  سالم  جان  ماجرا  از  توانسته  چهارشنبه،  روزهای 
حمایِت گرت ویلدرس )رهبر دست راستی های افراطی در هلند( از شارلی ابدو 
می گوید: »ما استفراغ مان را بر سر وروی کسانی می ریزیم که به طور ناگهانی 
خود را دوستاِن ما می خوانند.« سپس ادامه می  دهد: »این ها هرگز شارلی ابدو 
را ندیده بودند. چند سال پیش هزاران نفر در پاکستان برای تظاهرات علیه 
همان  ابدو چیست. حاال  بدانند شارلی  اصاًل  بی آن که  ریختند  خیابان  به  ما 
قضیه است منتها برعکس. ولی به هر حال اگر مردم برای دفاع از آزادی کالم 

تظاهرات می کنند، طبیعتًا اقدام خوبی است.«



ن نیست4            شاریل بودن �ی شاریل نبودن؟ مسئهل ا�ی

در کنار این گونه واکنش ها از سوی دست اندرکاراِن مستقیم فکاهی نامه ی 
شارلی، افراد و جریان های مستقل و به ویژه گرایش های لیبرتر و آنارشیستی 
در فرانسه، در چند روز اخیر به تحلیل نقادانه از برگزاری راه پیمایی یکشنبه 

پرداخته اند.
شمال  در  پادکاله  شاخه ی  ملِی کار(،  )کنفدراسیوِن   CNT سندیکای 
سرکرده های  و  سران  اسامی  برشمردِن  ضمن  اعالمیه ای  انتشار  با  فرانسه، 
سیاسِی شرکت کننده در تظاهرات امروز، می نویسد: »هوالند و والس، که به 
علِت وضعیِت مصیب باِر اجتماعی از دیدگاه مردم یکسره بی اعتبار شده اند، 
در پِی آن اند که از این راه رنگ و لعابی به حیثیِت خود بدهند. اما این تنها 
هدف شان نیست. آن ها در پوشِش وحدت ملی )که پوشش بسیار مؤثری برای 
پنهان کردن اختالِف منافِع طبقاتی است( امیدوارند قدرِت تهاجمی شان علیه 
زحمت کشان )این جا در فرانسه( را دوچندان کرده و سیاسِت امپریالیستی شان 
را )در عراق، مالی و جاهای دیگر( تشدید کنند. دامنه ی مصادره ی این واقعه 
چنان ابعاِد بی سابقه ای یافته که تألم و ناراحتی دیگران را برانگیخته است، یعنی 
کسانی که غم و خشِم خود را به طور خودانگیخته در تظاهراِت چند روز گذشته 

بیان کرده اند.«
سازماندهِی  برای  تبادل نظر  جلسه ی  خواهان  اعالمیه  همین  سپس 
گردهمایی هایی شده است که در آن ها بتوان هم ترورها و هم ترفنِد دولت را 

توأمان محکوم کرد.
نکته ی دیگر این که بر روی همین اعالمیه طرِح کاریکاتوری نقش بسته 
نوعی  و  است  ابدو،  شارلی  همکاران  و  دوستان  از  بورگینیون،  ژان  که کاِر 
یا دخل و تصرف در همان کاریکاتور معروفی است که چند  مضمون ربایی 
سال پیش چاِپ آن در شارلی ابدو جنجال برانگیخت. زیر آن کاریکاتور نوشته 
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شده بود : »محمد از دسِت تروریست ها کالفه شده است« و »چقدر سخت 
است که مشنگ ها آدم را دوست داشته باشند«. ژان بورگینیون همین جمله را 
زیر کاریکاتوری و از زباِن کابو )که در ترور اخیر کشته شد( گذاشته است، در 
ضمن در گوشه ی دیگر زیر کاریکاتوِر ُولینسکی )که او نیز کشته شد( نوشته 

شده: »دعا! سروِد ملِی مارسی یز!« ، و »آن هم برای ما!!«
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