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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵مبر  دس٢٣

  
  قربانيان غير نظامی در بمباران ھای فرانسه،

 ...بايد افشاء شود

  

  بمباران رقه

 نفر از آنھا کودکانی بيش نبودند در رقه کشته ٥ غير نظامی که ١٢اين بار ... خون روی بال ھای جنگنده ھای غربی

  آيا بايد سکوت کنيم ؟. شدند

بمباران کرد و را ا در موصل مبر گذشته يک رافال فرانسوی دبستان فاطمۀ زھر نو٢٤گزارشی که بر اساس آن در 

را ھيچ سازمان  به سختی قابل بررسی می باشد زي-    écoliers28tuant   - بچه مدرسه ای شد ٢٨موجب کشته شدن 

غير دولتی مستقلی نمی تواند به محل برود، ولی باز ھم به اين علت که وزير دفاع فرانسه از اعتراف به وجود قربانيان 

  .امتناع کرده است) ١(» باد شمال«غير نظامی در عمليات 

  

  فرانسه رقه و موصل را بمباران می کند

ف Jean-Yves Le Drianمبر ژان ايو دريان  نو٢٢ عراقی،  به بمباران دبستانچند روز پيش از گزارش مرتبط

فرانسه موصل « اعالن کرد که Le Monde-Télé-i-1Europe –vous -Grand rendez وزير دفاع فرانسه، در 
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 مرکز تصميم گيری ھای دولت اسالمی، و رقه در سوريه مرکز آموزش مبارزان فرامرزی را بمباران ،در عراق

  .»خواھد کرد

 در ٢٠١٥مبر  نو٢٤سه شنبه « :  خاص خود نوشت  به شيوۀle site du ministèreمبر سايت وزارتخانه  نو٢٥در 

جنگنده ھای فرانسه از ناو ھواپيمابر شارل دوگل بر فراز عراق به پرواز ) به وقت فرانسه( دقيقه ٣٠ و ١٩ساعت 

به ھمراھی ھواپيماھای جنگی اياالت متحده، چھار رافال نيروی دريائی مراکز فرماندھی و آموزشی داعش را . دنددرآم

حملۀ مشترک اھدافی را در تل عفر مورد اصابت قرار داد و فردای آن روز در روزنامۀ . مورد اصابت قرار دادند

بيانيه ای » عراق، ھواپيماھای فرانسوی داعش را در موصل بمباران کردند«  زير عنوان  Le Parisienپاريزين 

 باز ھم خيلی کمتر از قربانيان غير در بيانيه به ھيچ عنوان از اھداف واقع در شھر موصل چيزی گفته نشد و. منتشر سد

  و در شھر ترکمن نشين تل عفر ؟. نظامی نوشتند

 

  باز ھم يک دروغ ساختگی ديگر ؟

 منتشر Arabi-Quds al-Al »القدس العربی« در روزنامۀ لندنی به زبان عربی ءگزارش بمباران دبستان عراقی ابتدا

  George Galllowayجرج گلووی .  نوشته بود Agentur-Deutsche Presseنقل از گزارش آژانس شد که به 

  .در حساب توئيتر خود منتشر کردًپارلمانی بريتانيا نيز فورا اين گزارش را 

منشأ .  پخش اين گزارش را نفی کردAgentur-Deutsche Presse لمانی ا، آژانس  Middle East Eyesبه گزارش 

 اضافه Middle East Eyes). نسخۀ معادل راديو بين المللی فرانسه( به زبان عربی بوده Deustche Welle گزارش 

  .کرد که يکی از اھالی موصل که به دليل امنيتی نمی خواست ھويتش فاش شود، نيز اين گزارش را انکار کرد

  

  ... نفر از آنھا کودک بوده اند کشته شده اند٥ غير نظامی که ١٢:  نومبر، اين بار در رقه ٢٦

به  fr.Le Figaroاين گزارشی است که سايت فيگارو . ين بار کودکان کشته شدندمبر رقه بمباران شد و ا نو٢٦در 

ه که يک سازمان غير دولتی سوری و لندنی و از جبھۀ نقل از اطالعات منتشر شده توسط ديدبان حقوق بشر سوري

اين سازمان غير دولتی يا ديدبان حقوق بشر در لندن يکی از آنتن ھای اخوان : مترجم ( می باشد "بشار اسد"مخالف 

 رامی عبدالرحمان که مديريت آن را به عھده دارد اعالن کرده است که اطراف يک مدرسه ھدف گرفته  )المسلمين است

در نتيجه، آيا باز ھم بايد . ده بود، و گفته است که در وضعيتی نيست که بتواند ھويت ملی بمب افکن را مشخص کندش

  اين گزارش را دروغ پردازی بدانيم ؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  چه کسی چه کسی را به قتل می رساند ؟

به جزئيات بمباران رقه مبر، سايت وزارت دفاع فرانسه  نو٢٦ در »عمليات باد شمال«با آگاھی يافتن از فعاليت ھای 

اتحاديۀ ضد داعش به تضعيف ساختارھای «: تمام چيزی که ما حق دانستن آن را داشته ايم اين است که . نپرداخته است

  .» و مالی داعش ادامه می دھدی آموزش،فرماندھی

دانيم چه کسانی چه ھواپيماھای اتحاديۀ ضد دولت اسالمی در گروه ھای سازمان يافته شکار می کنند و ممکن نيست ب

  کسانی را به قتل می رسانند ؟ وقتی شھروندان غيرنظامی و به ويژه کودکان کشته می شوند، آيا بايد سکوت کنيم ؟

ولی آيا مرگ شھروندان در رقه نيز !  بچه مدرسه ای عراق گزارشی ساختگی بوده، البته که چه بھتر ٢٨اگر مرگ 

  دروغ بوده است ؟

در بريتانيا، بريتانيائی ھا عليه بمباران در .  طلبان کشته می شوندد کنيم که در بمباران تنھا جھا باور،از ما نخواھند

در فرانسه شايد وقت آن رسيده ). ٢(عراق و سوريه تظاھرات به پا کرده اند و آن را بی فايده و جنايتکارانه دانسته اند 

  .باشد که در اين مورد فکر کنند

Gilles Munier 

  

  :توضيحات مترجم 

١( L'opération Chammal) به عمليات ٢٠١۴مبر  سپت٢٠ نام کدی است که از تاريخ )اپراسيون شامال 

اين نام کد به زبان عربی به . الق می گرددطنيروھای ارتش فرانسه در بطن اتحاديۀ ضد دولت اسالمی در عراق ا

را به عنوان عملياتی به درخواست دولت عراق معرفی می دولت فرانسه اين عمليات . معنای باد شمال در عراق است

باد شمال در عراق ارتش فرانسه را برای پشتيبانی از نيروھای محلی .  آغاز شد٢٠١۴مبر  سپت١٩د که از تاريح کن

ًمبر، ظاھرا عمليات برای خنثی سازی  سپت١۵از تاريخ . ، بسيج کرده استکه با گروه تروريستی داعش در گير ھستند

نظر می رسد که دولت فرانسه ھنوز توافق دولت سوريه را برای ه ولی ب. ولت اسالمی به خاک سوريه گسترش يافتد

 . و در نتيجه ناقض حقوق بين الملل است چنين مداخله ای در اختيار ندارد

http://www.mondialisation.ca/les-victimes-civiles-des-bombardements-francais-il-faut-en-

parler/5493265 

نظرم مظنون می رسد، البته در مورد کشته شدن غير نظاميان شکی نيست، در ھمه جا نخستين ه  اين نوشته کمی ب)٢

را دست » خسارات جانبی«ً مردم غير نظامی بوده و اساسا رسانه ھای آتالنتيست اصطالح اھداف بمباران ھای غرب

برای قانونيت بخشيدن و مقبوليت عام بخشيدن به  کشتار شھروندان ... کم از دوران جنگ عليه افغانستان و عراق 

يه به راه افتاد نيز به پشتيبانی مستقيم  و نبايد فراموش کنيم که تمام اين جنگی که از پنج سال پيش در سور اختراع کردند

گناه و ناگھان بريتانيائی ھا به يادشان افتاده که بايد عليه کشتار مردم بی ... اياالت متحده و کشورھای اروپائی بود

ت به  ھم تظاھرات کردند ؟ و چرا حاال تظاھرااآيا برای کودکان و مردم بی گناه ليبي... ندازندکودکان تظاھرات به راه بي

بشار «و را زير پا گذاشت ي که فرانسه جنگ دوم سوريه را تحريک کرد و توافقات ژن٢٠١٢پا می کنند و نه در سال 

  .»و غيره... بشار اسد حق زندگی روی کرۀ زمين ندارد... ديکتاتور...بايد برود

ی در اينجا به نتيجۀ تازه ای رسيده  مقاالت خوبی ترجمه کرده ام، ولژيل مونيهالبته من از اين تحليل گر امور سياسی، 

ام و آن ھم اين است که حتی رسانه ھای آلترناتيو نيز ھميشه قابل اطمينان نيستند، و اگر نه ھمکار آتالنتيست بلکه تحليل 

  . درک چنين موضوعی البته بستگی به داده ھا و تجربيات ما خواھد داشت. ھا می تواند سست و قابل ترديد باشد
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 به اين علت که منبع خبری يعنی ديدبان حقوق بشر برای سوريه در لندن يکی از آنتن ھای اخوان المسلمين و نه تنھا

و به ھمين علت نيز ھويت ملی بمب افکن ھا را به (ًاست، و طبيعتا از بمباران جبھۀ خودشان خشنود نيستند ... ) القاعده(

يدا کند تا بر اين اساس بمباران ھای روسيه را نيز زير عالمت روشنی معرفی نمی کنند تا سايۀ ترديد گسترش بيشتری پ

ً گزارش داده است، قطر اخيرا تعداد زيادی بمب ساخت تی يری ميسانبه ھمين علت، ھمان گونه که . سؤال ببرند

که خبر  اين، و نه ... )ًو مطمئنا از اين کار ھدفی دارد... روسيه از اوکراين به سه برابر قيمت بازار خريداری کرده 

ولی ديدبان حقوق بشر برای سوريه در لندن از کشته ... ًکشته شدن شھروندان غير نظامی و کودکان الزاما دروغ باشد

شدن کودکان در بمباران می خواھد برای دوستان تروريستش و نئو محافظه کاران و شاھين ھای ليبرال و اکسون موبيل 

ًچنين دار و دسته ھائی اگر برای جان آدميزاد ارزشی قائل بودند، اساسا . ازدو شرکت ھای چند مليتی ديگر سپر بال بس

  .چنين جنگی را به راه نمی انداختند

ًبی گمان اين مقاله بی آن که واقعا به زبان آورده باشد، با زبان بی زبانی مداخلۀ روسيه را نيز زير عالمت سؤال می 

ھای روسيه و مداخلۀ روسيه در سوريه می شود تا آتالنتيست ھا به برد و به نوعی خواھان متوقف ساختن بمباران 

البته روس ھا ھميشه اعالم کرده اند که اھداف مشخصی را از بين می برند و . راحتی طرح خودشان را به پيش ببرند

ھای شبح آسا در تمام ويدئوھای موجود در يوتوب منطقۀ شھری نمی بينيم که زير بمباران قرار گرفته باشد و مگر شھر

  ...کاميون ھای نفت کش، انبارھای اسلحه... و خالی از سکنه و انباشته از تروريست

اگر بريتانيائی ھا اين ھمه از آدم کشی بيزار بودند، پس چرا وقتی روسيه از آنھا نقشه ھای اطالعاتی در مورد داعش را 

کنی بر پا نشد ؟ چون که سربازان ويژۀ خودشان درخواست کرد، جواب رد دادند ؟ و ھيچ تظاھراتی برای اين کار ش

  .زير بمباران روس ھا برای مرگ و زندگی به دست و پا افتاده بودند

که در اينجا مطرح شده، به شکلی است که گوئی برای نخستين بار شھروندان » خسارات جانبی«عالوه بر اين افشای 

 که از آغاز تا امروز فرانسه يکی از بانيان اصلی اين جنگ سوريه در عمليات نظامی فرانسه کشته می شوند، در حالی

 بازگرديم می توانيم فرانسه را در کنار شاھين ھای ليبرال و نئو محافظه تی يری ميسانبوده و ھست، و اگر به تعبير 

  .کاران، اسرائيل، قطر، عربستان سعودی و ترکيه ببينيم

ر تا سر عمليات اتحاديۀ ضد داعش تا پيش از مداخلۀ روسيه و حتی بی آن که فراموش کنيم که عمليات باد شمال و س

پس از آن استفاده از نيروی ھوائی ناتو برای پرتاب مھمات و تجھيزات نظامی برای تروريست ھا در عراق و سوريه 

ميشل ر در ھر صورت به تعبي. گرچه به شکل جزئی و پراکنده شايد حمالت واقعی نيز انجام داده باشند. بوده است

اين گروه ھای تروريستی مسلمان جھاد طلب چه وقتی مورد پشتيبانی غرب قرار می گيرند و چه وقتی شوسودوسکی 

  .که به ھدف تبديل می شوند، در ھر دو صورت جزء جعبۀ ابزار مداخلۀ امپرياليستی ھستند

ريه، دست کم  از منظر حقوق بين الملل، اين داستان باز ھم پيچيده تر است زيرا بمباران ھای غيرقانونی فرانسه در سو

 ھدفش کمتر زير ساخت ھای داعش که ايجاد کردستان دروغين تی يری ميسانالبته ھدفمند است ولی باز ھم به تعبير 

  .در شمال سوريه است

 کد طور کلی بمباران ھای ناتو در عراق و سوريه را بايد در چشم انداز تقسيم بندی ھای امپرياليستی با نامه ب

درک کنيم، يعنی ايجاد ھرج و مرج و فرسايشی ساختن زد و خورد ھا تا جائی که در طی زمان » خاورميانۀ بزرگ«

بی گمان دسته ھا و گروه ھائی که با شرکت دادن اجباری توده . خطوط مرزی پرآشوب و ھميشه در جنگ شکل بگيرد

د سال کشت و کشتار اتحادشان در چھار چوب يک کشور ھای مردم در منازعه سال ھا يکديگر را کشته اند، پس از چن
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مريکائی ھا به اين موضوع نيز فکر کرده اند و روی آن اًاحتماال . مستقل و يکپارچه سست تر و ناممکن تر خواھد شد

 .حساب باز کرده اند

 :منبع
  ٢٠١۵مبر  دس٣مرکز مطالعات جھانی سازی، 

Mondialisation.ca, 03 décembre 2015 


