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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 
  حميد محوی: گزارش از

  ٢٠١٢ جون ١٧

  داشتپيرامون مراسم گرامي

 ٢٠١٢ جون ٩ سرباز فرانسوی در ۴مرگ 

  افغانستان درواليت کاپيسا در

  

  

 در افغانستان تند در رابطه با مراسم بزرگداشت چھار سرباز فرانسوی که اخيراً لم مسقطعه ف چند ٢٠١٢ جون ١٣

  ).٢ و ١(کشته شده اند در يوتوب  منتشر شد 
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 جون ٩ سرباز کشته شده در شنبه ۴ با حساب ٢٠١٢ جون ١۴منتشر شده  در ) ٣(بر اساس يکی از فايل ھای

.   رسيد٨٧ظامی در جبھۀ کشور فرانسه در افغانستان به  در واليت کاپيسا در افغانستان، شمار قربانيان ن٢٠١٢

 انه ھای فرانسوی اعالمالبته بايد دانست که به آمار و ارقام در مورد کشته شدگان سربازان فرانسوی که توسط رس

آن ولی در يک مورد می توانيم اطمينان داشته باشيم و . می شود، مانند تمام موارد ديگر ھيچ اطمينانی وجود ندارد

 منحصر به ارتش رسمی فرانسه می شود و نه سربازان مزدور ،ھم اين است که، آمار و ارقام کشته شدگان

 اساس چند گزارش هدر حالی که ب. که ھيچ گاه در فھرست قربانيان جنگ به حساب آورده نمی شوند) مرسونرھا(

و در ديگر کشورھا بيشتر از نيروھای ، کشورھای اشغالگر در افغانستان »مرکز مطالعات جھانی سازی«در سايت 

  .مزدور استفاده می کنند و شمار آنھا فراتر از شمار نيروھای نظامی رسمی به نظر می رسد

شرکت نيکال سرکوزی در اين مراسم، . رئيس جمھور اسبق، نيکال سرکوزی نيز در مراسم رسمی دعوت شده بود

ن اتحاد ملّی و جمھوری فرانسه پيرامون چھار سرباز کشته شده به عنوا) ١در فايل شمارۀ (به گفتۀ مفسر فرانسوی 

  .در افغانستان، تلقی شده است

در حالی که فراسوا ھوالند و اعضای حرب سوسياليست فرانسه، چندی پيش از انتخابات رئيس جمھوری دربارۀ 

  .ضرورت خروج از افغانستان سخن می گفتند

ی در مراسم ادای احترام به چھار سرباز فرانسوی کشته شده در تعبير مفسر فرانسوی از حضور نيکال سرکوز

را پيرامون دليل اصلی فقدان آمار دقيق در مورد قربانيان غير نظامی در ) ۴(افغانستان، تحليل رضا پير بھائی 

 –خسارات انسانی در جنگ عليه تروريسم «افغانستان و ديگر کشورھای اشغال شده، در مقاله اش تحت عنوان 

  . : د می کندئيرا تأ» نی چند در باب آمار و ارقامسخ

مريکائی در گفتمان خود تنھا نيست، و بی اعتنائی افکار عمومی در اياالت او به روشنی می بينيم که ژنرال «

، دست کم در )شوی مغزی شده باشند يا خير و که تحت تأثير رسانه ھا شست(متحده و در کشورھای عضو ناتو 

  .مسلمان، او را بدرقه می کندمورد قربانيان 

ھيچ موردی بھتر و قاطعانه تر از ھمين بی اعتنائی عمومی و دولتی نمی تواند فقدان بررسی جامع در خصوص 

مبر اشک می ريزند و  سپت١١ نفر در ٣٠٠٠ مرگ قريب به تلفات غيرنظامی را توضيح دھد، به ويژه وقتی که در

 ». خشم می آيندبه» جنگ عليه تروريسم«ھمچنان به نام 

نژاد پرستی، ناسيوناليسم و جامعۀ طبقاتی : چنين اتحادی در جھان سياست بی پشتوانه در بين مردم فرانسه نيست 

: لمانی می گفت اھاينر مولر نويسندۀ فقيد . سه قطب اين اتحاد مرگبار بين مردم و دولت ھای امپرياليستی است

  ).٥(»اروپا يعنی تبعيض تا قطع نسل«

به عبارت ديگر نژاد پرستی و . حتی در برگ ھای بيمه ھای درمانی منعکس شده است» ض تا قطع نسلتبع«

ناسيوناليسم افراطی به شکل رسمی عمل می کند در فرانسه روی برگ تقاضای تمديد بيمه ھای درمانی، يکی از 

  ...، و غيرهئیفرانسوی، اروپا: پرسش ھا چنين است 

 و غيره مشخص شده است که فرد متقاضی بايد ھويت خود را بر اساس آن ئی، اروپافرانسوی : سه مقولۀ ھويتی 

در وحلۀ نخست . در نتيجه ما با دستگاھی سروکار داريم که دائما در حال شناسائی ھويت افراد است. معرفی کند

ه تبليغاتی تکيه شايد چنين مواردی کامال معمولی و ضروری به نظر رسد، ولی چنين دستگاھی از يک سو به دستگا

دارد که کارش واژگونه جلوه دادن حقايق معاصر است و از سوی ديگر ھويت پردازی ھايش تکيه گاھی است برای 

سه . کشتار مردم بيگناه جھان و تخريب کشورھای بی دفاع برای آن که شرکت ھای چند مليتی را پروار سازد
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کردم، به ھيچ عنوان به اين معنا نيست که فرد فرانسوی امتياز بيشتری دارد، نه، حتی پرسشی که در باال مطرح 

ن فرانسه، به شکل شگفت ولفيچندی پيش تعدادی از کارمندان ادارۀ ت. اگر به راست ھای افراطی تعلق داشته باشد

جامعه شناس فرانسوی . نسال بعد نيز به ھمچني. طی يک سال ده ھا نفر خودکشی کردند. انگيزی، خودکشی کردند

به حذف زندگی خصوصی نسبت می » پايان مالکيت خويشتن«ژان کلود پای اين واقعه را در مقاله ای تحت عنوان 

يعنی ھمان انتقادی که دائما مدافعان حقوق بشر ايرانی، و اپوزيسيون ھای ايرانی به جمھوری اسالمی وارد می . دھد

  .ن فنی آن را ندارد که تا اين اندازه در زندگی خصوصی افراد دخالت داشته باشدسازند، در حالی که دولت ايران توا

 عکس ه که در حقيقت ھرگز چنين نبوده و ب–شوی مغزی، پس از قول و قرار مبارزه با تروريسم  و پس از شست

زندگی خصوصی  ھمۀ اينھا را می توانيم به نوعی خاص به عنوان مداخله در - تروريست واقعی خودشان بوده اند 

جو، که بعضا شرکت در عمليات نظامی در افغانستان برای اجساد سربازان گول خورده و ماجراافراد تعبير کنيم، 

 عمومی می سازد و از آن  ءآنھا نوعی تعطيالت ھيجان آميز به حساب می آيد، ھمين سيستم از اجساد آنھا نيز شی

  .خود استفاده می کند) یامپرياليست(به عنوان  ابزاری برای اتحاد شوم 

 که در يوتوب پيرامون مراسم بزرگداشت سربازان کشته شده در ئیلم ھاو باز بينی خيل فدر عين حال در بررسی 

، دست کم از سال گذشته، می توانيم مشاھده کنيم، عالوه بر بھره برداری از احساسات وطن »جبھۀ شرافت«

و فرشتگان نجات و طلب آمرزش از خدا برای رحمت فرمودن به پرستانه، احساسات مذھبی، و تصاوير کودکان 

سکوت مقامات روحانی و کليساھای فرانسه از چنين .  مورد استفادۀ رسانه ھای حاکم قرار گرفته استفرانسه قوياً 

نيز کاتوليک ھا که ، نشان دھندۀ اين است )به حساب امپرياليسم جھانی(سوء استفاده ھائی از نمادھای دين مسيحيت 

 دولت بورژوا و امپرياليست فرانسه مرتکب می شود، و کليسای کاتوليک کهسر تا پا شريک جرم جناياتی ھستند 

 ضعيف شدۀ ارتش فرانسه و ناتو است که بر سر مردم بی مفرانسه شريک جرم تمام گلوله ھا و  بمب ھای اورانيو

  . دفاع افغانستان پرتاب می کنند

 که مرتبط به مراسم تدفين سربازان کشته شده در جبھۀ افغانستان است، تصوير مسيح ئیلم ھادر خالل برخی از ف

با اين حساب جنگ امپرياليستی در افغانستان که اھداف کامال امپرياليستی دارد، نه . مصلوب را مونتاژ کرده اند

 اين است کاله برداری .دورا دور که عمال و مستقيما به عنوان جنگ صليبی برای نجات مسيحيان معرفی می شود

  .بزرگ دولت بورژوا و امپرياليست فرانسه و کليسای کاتوليک با آن

ھمين فرانسوی ھای شجاع، ولی، در مورد مداخالتشان در سوريه، وقتی که روس ھا بوالوا، آخرين فراوردۀ 

مير پوتين پيشنھاد کرده موشکی شان را به عنوان اخطار به ناتو پرتاب کردند، فورا ميز مذاکره ای را که  والدي

  .بود، پذيرفتند

  از چنين موضوعی چه درسی بايد بياموزيم؟ 

  :پی نوشت 
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