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 دوـابیـارلـان در شـتانمـدوسرگ ـاز م اـاس مـاحس/ واییـرس
 میشل لووینویسنده: 

 رحیمی بینم -الدین رحیمیاللترجمه: ج
 

 .ستا ابدو شارلی در دوستانمان شدنکشته از ما احساس بیانگر که است ایواژه یگانه رسوایی/

، ضدنژادپرستان چپ، با مردم هنرمندان برای اینکه اینانگیخت، را بر تنفر بسیاریاین جنایت 

ها در آن اخیرا .بودنددوست  کمونیسم و آنارشیسم، با هواداران هااستعمارستیز ،هاضدفاشیست

کشته پلیس فرانسه  توسط در پاریس ۱۹۶۱اکتبر  ۱۷گرامیداشت یادمان گروه الجزایری که در 

الفت به انضمام مخ -و گستاخی بود حرمتیرویی، بیخوشح آنها قلم، تنها سال، شرکت کردند. شدند

روی . اما بر در فرانسه، یعنی برعلیه مذهب بودن چپسنت تاریخی  این ، در همراهی بابا مذهب

 میشل هولبک  بر علیه  تصویری -شوندها کشتهنکه آنقبل از آ- منتشر شده جلد آخرین مجله

تصویری در  تنها در یک صفحه متن مجلهکه در بود، در حالی نویس فرانسویرمان ،هراسسالما

ی کاریکاتوریست، خاطر داریمرا به  ۱شرابما  هم مذهب کاتولیک... آن.شددیده میمخالفت با مذهب 

سوی ت انقالبی فرانبا سوسیالیسهمراه های کتاب مارکس را نگارهکسی که  ،با حساسیت انقالبی

سعید با رسم کردن تعدادی کاریکاتور همچنین در یادمان دانیل بن شراب انجام داد. ،2سعیددانیل بن

  طنزآمیز حضور داشت.دردناک و البته 

 و آزادی هنرآزادی مطبوعات، آزادی اندیشه  یک جنایت بر علیههای متعصب، جهادی این عمل     

ها آن برای کسانی کهان فرانسه، مسلمان علیهبر ،است ه اسالملعیهمچنین یک جنایت براما  است.

 مسئول نیستند. هاآنکه در حالی را بپردازند بهای این رسوایی این خطر وجود دارد

انند م نژادپرستی نگارانبا حمایت روزنامهدر چند سال گذشته هراسی تمایل به اسالمدر فرانسه      

 با نامسلمانیکی انگاشتن . استبیشتر شده، هولبک همچون کارینویسان کهنهو رمان زومراریک 

رو یاسی سبیمارگونه فضای . فریبی استها، ترکیبی از تحیر و عوامها با جهادیبنیادگرااها، بنیادگر

کسب و  ،و فراسوی همه داردنژادی  هایهای شایع، فاشیسم و هواخواهیانواع نژادپرستیبه سوی 

                                                           
1. Charb 
2. Daniel Bensaïd 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikprWy_5TUAhXIEVAKHaxqBDoQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fkhabgard.com%2Ftag%2F%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2584-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A8%25DA%25A9%2F&usg=AFQjCNESDWGfVh3EhSf4vTPHn0hzc1ZDyg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikprWy_5TUAhXIEVAKHaxqBDoQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fkhabgard.com%2Ftag%2F%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2584-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A8%25DA%25A9%2F&usg=AFQjCNESDWGfVh3EhSf4vTPHn0hzc1ZDyg
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ها دهند. آنرا هم بنیادی برای تجارت قرار می هراسینژادپرستی و اسالم که، خانواده لوپنکار 

 کنند.ها برای ریختن زهر خودشان استفاده میدیطبیعتا از جنایت جها

یکی از معماران  – 3تینگتونساموئل هانه پیروی از گزاره شوم بهر دو  -هاو جهادی انهراسسالما     

ضروری  اما .دارد 4«هابرخورد تمدن»رو بسوی در تالش برای خلق فضایی هستند که  _جنگ ویتنام

در میان  بلکه تضاد بنیادین ،میان اسالم و غرب نیست واقعیتضاد  که کنیم یوراست یادآ

  ت. اس بشریتداری و منافع سرمایهدیدگان، ستمگران و ستم، و استثمار شوندگان استثمارگران

Michael Löwy-January 8, 2015 

:ای ازترجمه  
Infamy 

how we feel about the the murder of our buddies at Charlie Hebdo.  
Translation from French To English by Dan La Botz.  

 
URI : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34246 

مان:جر*در همین زمینه از مت  

«(ص» باره پیامبر اسالمدر شناختی کاریکاتورهای سیاسیتاریخ: از دانمارک تا پاریس )تحلیل اسطوره تصویرِ  
https://jsr.ut.ac.ir/article_61044_d541cdabd0238d9fc62f03106c989a46.pdf 

                                                           
3. Samuel Huntington 
4. war of civilizations 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34246

