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  یعليرضا فراھان: رگردان ازب

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٩ اپريل ٠٢

 

 است کرون ارتش را به جان معترضان انداختهم

  
تصميم دولت فرانسه در خصوص استفاده از نيروھای ارتش برای مقابله با تھديدات احتمالی جليقه زردھا مشاجره 

  .برانگيز شد

عمليات « لکسپرس در گزارشی از مشاجرات بر سر تصميم اليزه برای استفاده از نيروھای ارتش در ۀروزنام

نيروھای ارتش در چارچوب عمليات سانتينل پس از حمالت . خبر داد جليقه زردھا عليه   Sentinelle »سانتينل

 فرانسوی ۀاين نشري. سه مستقر شده اندتروريستی پاريس و با ھدف مقابله با تھديدات تروريستی در شھرھای فران

رئيس جمھوری فرانسه روز چھارشنبه با اعالم تصميم خود مبنی بر استفاده از نيروھای ارتش  امانوئل مکرون :نوشت

ت دولت اعالم أ ھيۀمکرون اين تصميم را در پايان جلس. جليقه زردھا، ھمه را متعجب کرد در نوزدھمين شنبه اعتراض

  .کرد

اين نيروھا در تظاھرات روز شنبه جليقه زردھا چه خواھد بود؟ آيا ارتش و دولت نقش دو بازوی يک انبر را اما نقش 

  ؟ خواھند کردءايفا
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مين نظم و دور از قوانين اعمال شده در أردھا، بدون ھيچ مداخله ای برای تآيا ارتش در برابر اعتراضات جليقه ز

يه و  مجرۀ می کند؟ از زمان اعالم اين تصميم قوءخی مراکز را ايفاجريان حکومت نظامی، فقط نقش محافظت از بر

فرانسوی ھا روز جمعه . موريت و وظايف نيروھای ارتشی به توافق نرسيده اندأارتش ھنوز در خصوص چگونگی م

  .شاھد اظھاراتی ضد و نقيض در اين باره بودند

نبه اعتراض آميز جليقه زردھا در پاريس، اين امانوئل مکرون چھار روز پس از خشونت ھای ويرانگر ھجدھمين ش

  .تصميم را اتخاذ کرد

  
  

  تليس نيسويک ارتشی، يک پ

در خصوص به کارگيری ارتشی ھا برای  بحث ۀسخنگوی دولت در بحبوح  Bnjamin Griveaux ن گريوويَبنجام

  .موريت ارتش مبادرت کردأه زردھا، به اظھار نظر در خصوص م تھديد جليقابمقابله 

ی برای تمرکز نيروھای امنيتی روی تحرکات جليقه زردھا در ئوی خاطر نشان کرد، اين نظاميان با ھدف ايجاد فضا

  .راکزی مشخص مورد استفاده قرار خواھند گرفتراستای حفظ نظم و حراست از ساختمان ھای دولتی و م

و يا مناطق ) …کنيسه ھا، مساجد و(ھفت ھزار نيروی ارتشی که در عمليات سانتينل با ھدف محافظت از اماکن مذھبی 

  .ی کامل دارندئموريت شان آشناأرھای فرانسه مستقر شده اند، با مپر رفت و آمد در برابر تھديدات تروريستی در شھ

ليس و ھمچنين اردوگاه مخالف دولت وارد عمل وله پس از اعالم تصميم امانوئل مکرون، سنديکاھای پبالفاص

  .ابراز نگرانی کردند  خطر واکنش ارتشی ھای مسلحۀدربار و شدند

خاطر نشان کرد، » جمھوريخواھان«سناتور فرانسوی از حزب   Bruno Retailleau برخی مخالفان مثل برونو روتايو

  ».ی ندارندئين نيروھا، ارتشی ھا را وارد عملياتی خواھد کرد که با آن آشنااستقرار ا«

نيز از اين تصميم به عنوان » فرانسه مستقل«رئيس حزب   Jean – Luc Melanchon  لوک مالنشون–ژان 

  ».ليس نيستويک ارتشی، يک پ«: سف گفتأياد کرد و ضمن ابراز ت» ژی خشونتيسترات«

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  ن برابر تظاھرات کنندگای قرار دادن ارتش درئچرا

پس از دو روز مشاجره، باالخره دولت روز جمعه عمليات خود را برای رفع نگرانی ھا و اعتراضات آغاز کرد و به 

  .تشريح اھداف و مقاصد خود پرداخت

 لوپاريزين خاطر ۀصبح روز جمعه در گفت و گو با روزنام) دفاع(وزير ارتش    Florence Parly فلورانس پارلی

  ».ھيچ کس قصد ندارد ارتشی ھا را در برابر تظاھرات کنندگان قرار دھد«ان کرد، نش

ليس و ژاندارمری را در وبرای اين است که نظاميان ارتشی وظايف پ کيد کرد، مشارکت ارتش فقط و فقط أوی ت

  .مين نظم عمومیأت:  يک وظيفه برعھده داشته باشندچارچوب عمليات سانتينل برعھده بگيرند تا اين نيروھا تنھا

  

  ؟حق شليک در صورت وجود خطر

اما . موريت جديدشان اطالعات روشنی در اختيار ندارندأ دولت از مۀ ناھماھنگی ھا اين است که ارتشی ھا به اندازۀنتيج

دستورات :  فرانس انفو خاطرنشان کردۀفرمانده نظامی پاريس در مصاحبه با شبک  Bruno Laray نرال برونو الرایج

در . نظاميان برای مقابله با ھر تھديدی از ابزارھا و اختيارات مختلفی برخوردار ھستند:  روشن و دقيق ھستندًکامال

. حتی می توانند شليک کنند صورتی که جان نظاميان و يا جان کسانی که مراقبت از آن ھا را برعھده دارند تھديد شود،

و به طور متناسب به آن  يد و خطر را ارزيابی خواھند کردآن ھا ماھيت تھد. ی می کنندئنيروھای ارتش شليک ھوا

  .پاسخ خواھند داد

 خبری عصر لسۀج لوک مالنشون رئيس حزب فرانسه مستقل در يک –ژان . اما مخالفان اين حرف ھا را باور ندارند

  .شليک نکنند) به سوی معترضان(روز جمعه، با اشاره به دستور تيراندازی، از نظاميان خواست 

امانوئل «در پيامی توييتری نوشت،   پارلمان فرانسه از حزب جمھوريخواھانۀ نمايندÉric Ciotti يک سيوتیار

 بی آن که رئيس ستاد ٢٠١٩ آرام کردن اوضاع در فرانسه را داده بود، در سال ۀ وعد٢٠١٧مکرون که در سال 

 می کند که اين نيروھا می ءمل و اين طور القامشترک ارتش را در جريان قرار داده باشد، نيروھای سانتينل را وارد ع

  ».مکرون، فرانسه را دچار تفرقه و ويرانی می کند. توانند به سوی تظاھرات کنندگان شليک کنند

مکرون که عصر جمعه به بروکسل سفر کرده بود، در آخرين مرحله از تالش ھای خود برای توضيح استفاده از 

 زردھا و پايان دادن به مشاجرات از کسانی که با به راه انداختن بحث ھای جعلی نيروھای ارتشی در مقابله با جليقه

  .قصد ايجاد وحشت دارند، انتقاد کرد

مبر و قبل از آن يعنی درخواست از ه در زمان تصميم گيری ھای ماه دس ھمان اتفاقی است کًکيد کرد، اين دقيقاأوی ت

موريت شان مبارزه عليه تروريسم و محافظت از مراکز حساس با أنظاميان ارتشی حاضر در عمليات سانتينل برای م

  .ليس و نيروھای ژاندارمری بارھا مشاھده کرده ايموھدف سبک تر کردن وظايف محول شده به پ

به دنبال اظھارات فرمانده نظامی پاريس، وزير ارتش در پايان روز جمعه برای آرام کردن اوضاع وارد عمل شد و در 

شليک نيروھای ارتشی به سوی تظاھرات کنندگان به ھيچ وجه مطرح «ه ار ت ال خاطر نشان کرد، مصاحبه با شبک

  ».نيست و نمی تواند مطرح باشد

پس به ھيچ وجه . ی که تظاھرات کنندگان حضور دارند، مستقر نمی شوندئارتشی ھا جا«کيد کرد، أوی يک بار ديگر ت

  ».ی وجود نخواھد داشتئرويارو

مطالبات معترضانی که جليقه ھای زردرنگ بر . مبر و با افزايش قيمت سوخت آغاز شدجنبش جليقه زردھا از ماه نو

سرکوبگری ھا و ھم زمان عقب نشينی دولت نيز نتوانست جليقه زردھا را از . تن می کردند، رفته رفته افزايش يافت
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ه مدعی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در جھان، به ھم اکنون دولت فرانس.  جنبش و تظاھرات منصرف کندۀادام

ی مورد انتقاد ئدليل خشونت عليه جليقه زردھا از سوی بسياری از سازمان ھای مدافع حقوق بشر و حتی نھادھای اروپا

  .قرار گرفته است

١٣٥/١١٨  

 

  :يادداشت

 ھنگامی که در.  سال عمر دارد٢٣٠، بيش از هشی در مقابل مردم معترض در فرانس از نيروھای ارتبحث استفاده
 ، مردم خشمگين پاريس بعد از ويران کردن زندان باستيل به مثابۀ نماد حاکميت ١٧٨٩جريان انقالب کبير فرانسه در 

نه و قرون وسطائی خاندان سلطنتی، به طرف ورسای يعنی کاخ سلطنتی در حرکت بودند، از جانب تعدادی از جبارا
  . پيشنھاد شد که شاه به ارتش دستور مبارزه عليه آنھا را صادر نمايدباردر دراشراف حلقه زده 

ه سرش را نيز به انقالب را حدس بزند و در نتيج تکامل  نتايج  آنزمان فرانسه با آن که می توانستهلوئی شانزدھم پادشا
انسه و مردم فرانسه ارتش فرانسه وظيفۀ دفاع از فر ":شکار اعالم داشتآوسيلۀ گيوتين قطع کردند، بسيار صريح و 

دش و خبا اين پاسخ او از قراردادن ارتش در مقابل مردم علی رغم جان باختن". را دارد، نه کشتار مردم معترض را
 خينر قابل قدر شناخته شد بلکه تا امروز مؤا از طرف مخالفانشنه تنھا ھمان زمان حتکه  عملی . ورزيدانصراف

  .فرانسوی از آن به نيکی ياد می کنند
 ه فرمانباولين کسی نيست که چنين دستور جنايتکارانه ای را صادر نموده و قبل از آن بار اول " مکرون"ھرچند 

و  ی ترميدوری ھا ارتش فرانسه بر روی مردم فرانسه آتش کشود و از آنھم شنيعتر کودتاندر جريا" ون بناپارتيناپل"
نيز با سرکوب ١٨٧١ در " پاريسکمون"ھمسوئی با اشغالگران اروپائی دشمن  ارتش فرانسه در ،رانه تراجنايتک

کمون "سرکوب خونين ته ساخت، مگر در عصر حاضر حد اقل بعد از  دستش را به خون خلق فرانسه آغش"کمون"
 سال اخير، اين اولين بار است که يک رئيس جمھور در فرانسه به خود اجازه می دھد تا از ١۵٠تا اينک يعنی " پاريس

پدران و براداران معترض شان را سرکوب مادران، خواھران، مردم فرانسه بخواھد تا ارتش فرانسه يعنی از فرزندان 
  .دننماي

  !خوانندگان نھايت عزيز
در طول تاريخ در تمام کشور ھای جھان يکی از صفات و وجوه مميزۀ وابستگی و چاکر منشی يک دولت به بيگانگان، 

 فير می يعنی زمانی که يک ارتش برروی مردم خودش. خودش مشخص می گردداز طرز برخوردش نسبت به خلق 
خان فرانسه رتمام مؤاين حکم . گانگان وابسته استنمايد، بايد پذيرفت که آن ارتش با ھزاران رشتۀ مرئی و نامرئی به بي

 چنين دستوری صادر "مکرون"اين که امروز . به خود مصروف داشته است" يون بناپارتلناپ"مروز در مورد ارا تا 
نيز در قالب يک فرانسوی، بيشتر از آن " مکرون"می نمايد، گواه آن است که نه تنھا آن حکم درست و بجاست، بلکه 

و بزرگ سرمايۀ يھود می باشد، ورنه به چنين گستاخی منزجر کننده ای " روتشيلد ھا" باشد عامل و خادم فرانسویکه 
  .دست نمی يازيد

 AA-AAادارۀ پورتال


