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 تروريسم؟ پشتيبان فرانسه
 ٩بخش -استعماری نو تا داری برده از

 ٢٠١٦ اگست ١٩

 مبارزه مدعی که روشھائی به نسبت فرانسه که آوريم می ياد به گذشته به نگاھی با تروريسم؟ ليهع جنگ در فرانسه

 ...نيست کننده اميدوارً واقعا نيز حاضر حال در که، است اين کننده نگران نکتۀ .آورد نمی کم چيزی ھيچ آنھاست عليه

 

 از شرمانه بی و گسترده شکل به داری سرمايه اروپای که بپردازيم استعمار و داری برده تاريخ به توانيم نمی اينجا در

 گسترده شکل به دورانھا اين پروندۀ .است کرده برداری بھره اعصار و قرون طی بورژوا طبقۀ اندوزی ثروت برای آن

 پژوھشھا، کتابھا، موضوع اند شده مرتکب استعمارگر بزرگ ھای قدرت که جناياتی .است موجود ھا فآرشي در

 .کنند مراجعه آنھا به توانند می خوانندگان و بوده بسياری مستند لمھایف حتا و مقاالت

 در شھری Thiaroye تياروی( ١٩٤٤ مبردس اول در تياروی کشتار از توانيم می مثال برای معاصرتر، دوران در

 مطالبۀ گناھشان يگانه که را گالیيسن تيراندازان فرانسه ارتش .کنيم ياد (1) گذاشت برجای کشته ٧٠ که )گاليسن شرق

 .کرد سرکوب و گفت پاسخ خونباری شکل به بود شان ۀماھيان حقوق

 

 ١٩٤٤ مبردس ١ در تياروی کشتار ياد به داکار در ديواری نقاشی : نشدنی فراموش تاريخ
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 صلح شکل به که گرائی ملی مبازان عليه ،١٩٤٥ مه ماه در )الجزاير در ئیشھرھا( خراطه و قالمه ، سطيف کشتار

 اين .گذاشت برجا کشته ٨٠٠٠ تا ٣٠٠٠ بين کشتارھا اين .بودند کرده شرکت فرانسه استعمار عليه تظاھرات در آميز

 روزھائی در طلب استقالل مبارزان سرکوب بينيم می که رسد می نظره ب آور شرم ھميشه از بيش وقتی دولتی جنايات

 .ست نازيھا اشغال از اش "آزادی" و پيروزی جشن کردن پا بر حال در فرانسه که پيوندد می وقوع به

 آوردن در زانو به و جمھوری چھارمين : ١٩٤٤ -١٩٥٠ مستعمرات در کشتار" کتاب در Yves Bonot بونو ايو

 ارتش عمليات طی ینظام غير شھروندان کشتار و جنايات در که گويد می (2) "فرانسه استعمار سلطۀ تحت کشورھای

 در عاج ساحل تا ،١٩٤٤ سال به )مراکش در( فاس و رباط کشتار از طلب، استقالل مبارزان عليه فرانسه

 ماداگاسکار و )١٩٤٧( کازابالنکا ،)١٩٤٦ سال در ويتنام ھايفونگ( ،)١٩٤٥ سطيف( کشتار سپس و ،١٩٤٩-١٩٥٠

 ده .رسيدند ھالکت به فرانسه استعماری امپراتوری بانگاهقر در کودک و زن و مرد ھزار ھا ده مجموع، در ،)١٩٤٧(

 راه ذھنشان به را استقالل برای مبارزه و آزادی درخواست جسارت زيرا رسيدند قتل به نظامی غير شھروند ھزار ھا

 .بودند داده

 نفر ھزاران و ،(3) شدند بازداشت فرانسه در منازعات طی که کنيم اضافه را الجزايری ٤٤٢٨٢  بايد فھرست اين به

 Benjamin Stora استورا بنيامين گفتۀ به .کردند محکوم ھا اردوگاه به و زندانی فرانسه در الجزايری مھاجران از

 اردوگاه در دوسال تا يک بين محاکمه از پس الجزايری ١٠.٠٠٠ تخمين اساس بر ،١٩٦٢ و ١٩٥٧ بين " : تاريخشناس

 .(4) شدند محکوم فرانسه در داير ھای

 وقوع به پاريس در ١٩٦١ برواکت ١٧ در که کنيم فراموش را فرانسه خود خاک در استعماری کشتار آخرين که آن یب

 سرکوب تمام خشونت با را ھا الجزايری آميز صلح تظاھرات فرانسه ليسوپ الجزاير، استقالل از پيش ماه چند .پيوست

 سرکوب .داشتند اعتراض بود شده اعالم تبار شمالی یيقاافر افراد برای فقط که نظامی حکومت به الجزائريھا .کرد

 فرانسه ليسوپ رئيس .شدند ناپديد نيز نفر دص حدود و گذاشت جای بر مجروح دھاص و کشته ھا ده کنندگان تظاھر

 ژيروند شھربانی رئيس مقام در گذشته در او داشت، عھده به را سرکوب اين مديريت Maurice Papon پاپون موريس

 .بود فرانسه در نازی اشغالگر رژيم ھمکاران جزء ١٩٤٤ و ١٩٤٢ بين

 ليسوپ مداخلۀ با بود، افتاده راه به ّسری نظامی سازمان عليه که تظاھراتی ،١٩٦٢بروری ف ٨ در ديگر بار يک

 رویمت ايستگاه ۀواقع" نام به رويداد اين( گذاشت جای بر کشته ٩ و شد سرکوب )پاپون موريس فرماندھی به ھمواره(

 به مرتبط جرائم عفو برای را قانونی ١٩٦٦ سال در ليسی،وپ خشونت به دادن پوشش برای .)دارد شھرت "شارون

 ١٩٥٤ مبرنو ماه اول بين که جرائمی برای ويژه به رساندند، تصويب به الجزاير رويدادھای با رابطه در دولتی امنيت

 .(5) بود گرفته صورت ضائیق و دولتی ليسوپ عمليات چھارچوب در  ١٩٦٢جوالی  ٣ و

 .نرسيد پايان به ١٩٦٠ سالھای در استقالل موج در داشت ھمراه به که جناياتی و استعمار که شويم يادآور دارد آن جای

 از آکنده ھنوز که وقتی و استعماری ساختار ھای ويرانه ھمان روی شد، آغاز زدائی استعمار که اين محض به واقع در

  .نھاد وجود عرصۀ بهي پا استعماری نو حريص ھيوالی آن، خلف فرزند بود، پاشی روف دود و غبار و گرد

 وقوع به (6) (Françafrique) "افريقا و فرانسه" چھارچوب در که جناياتی جامع فھرست يادآوری از ما نيز اينجا در

 (François-Xavier Verschave) ورشاو اگزاويه فرانسوآ کتاب به را کنجکاو خوانندۀ و کنيم، می داری خود پيوست

 را افريقا در فرانسه منافع وقفه بی که است سال ٣٠ از بيش که دھيم می مراجعه association Survie انتشارات و

 سال در داروآن در ھا توتسی جمعی کشتار ،)توتال شرکت بطن در نفتی شرکت( Elf ماجرای جمله از : کنند می ءافشا

 امثال و فرانسوی مليتی چند شرکتھای فعاليتھای مرکزی، یافريقا در و مالی عاج، ساحل در نظامی مداخلۀ ،١٩٩٤
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 تکيه نظامی و سياسی صنعتی، ھای گروه از متشکل مافيائی نوع از نفوذی ھای شبکه روی استعماری نو سياست .اينھا

 است آميخته درھم خصوصی بخش در فرانسوی شرکتھای منافع با کیخطرنا شکل به نيز فرانسه دولت منافع و دارد،

 نمی ھديه کسی ھيچ به را چيزی ھيچ که برد می سر به سياستی خدمت در و )...کاستل بولوره، ونسی، آروا، توتال،(

 در رانگذا سرمايه برای فرانسه شورای در نمايندگی تأھي رئيس ،(Jean-Louis Castelnau) کاستلنو لوئی ژان .دھد

 ما !البته کنيم؟ گذاری سرمايه افريقا در بايد آيا " : گويد می روشنی به و نکرده انکار را موضوع اين افريقا منطقۀ

 قاره اين در بزرگی شرکتھای اين، بر عالوه .رفتيم نمی آنجا به داشتيم نمی افريقا در نفعی اگر .نيستيم خيريه انجمن

 ."(7) دارند حضور

 توليد محصوالت بازرگانی و افريقا در اوليه مواد غارت" که شود می يادآور )association Survie( سوروی انجمن

 اورانيوم، کلتان، مس، الماس، نقره، طال، گاز، نفت،( افريقا منابع غارت ."(8) بود استعماری فرآيند مرکز در شده

 نوزدھم قرن در فرانسه خارجی سياست تداوم جزه ب چيزی )...نخل روغن پنبه، کائوچو، قھوه، کاکائو، منگنز، پالتين،

 در شورا رويس Jules Ferry فری ژول را موضوع اين .نوين مستعمرات به سرمايه صدور از است عبارت که نيست

 در گذاری سرمايه ثروتمند، کشورھای برای" : است داده توضيح )شد برگزار برلن کنفرانس که سالی( ١٨٨٥ سال

 ۀمثاب به تواند می اروپا .ست صنعتی سياست فرزند استعماری سياست (...) دارد ای العاده فوق مزيتھای استعمارات

 مرحلۀ به اروپا در مصرف وضعيت زيرا برد، می سر به کاھش حال در درآمدھايش که شود تأويل بازرگانی اتاق

 ."(9) است رسيده اشباع

 مشترک پول به فرانسه دستيازی و رھبران بزھکاری با پيوند در افريقا طبيعی ذخاير از برداری بھره نتيجه، در

 کشورھای اين برای تواند می فقط ،)فرانسه خزانۀ ضمانت به افريقا در رايج پول franc CFA ای اف سی فرانک(

 حاکميت دادن دست از خودگردانی، دنبو اجتماعی، نابرابری و شکاف افزايش مزمن، فقر : باشد بار مصيبت ئیافريقا

 وضعيتی چنين در که است اين سخن کوتاه ...یئ قبيله و اجتماعی ھای تنش جوانان، بيکاری انرژی، و تغذيه امور در

 جوان نسل نااميدی در توانيم می نيز را آن ھای ريشه و رسد می نظره ب مساعد بسيار تروريسم گسترش برای زمينه

 .بيند نمی خود آيندۀ برای اندازی چشم ھيچ که کنيم مشاھده

ه روب " ترور " با فرانسه در حتی ما امروز شود، نمی منحصر گذشته به و نيست ما سر پشت در تنھا " ترور " ولی

 به تواند می آينده در "دولتی تروريسم" که باورند اين بر برخی .دارد تعلق ما روزمرۀ به که ست ای پديده و ھستيم رو

 وضعيت دربارۀ گزارشی در الملل بين عفو سازمان ، ٢٠١٦فبروری  در .بدھد بيشتری پر و بال نيز مخرب نجريا اين

 گذاشته،ء اجرا به تروريسم عليه مبارزه نام به که ستيزش آزادی سياست برای فرانسه کشور از جھان، در بشر حقوق

 برای که افرادی دادن قرار تعقيب تحت انترنتی، یسايتھا بستن ،" حفاظتی تقويت " به مربوط مقررات .است برده نام

 تعلق استثنائی قانون پيکرۀ به "تظاھرات منع قاضی، لوکنتر بدون خانگی حبس و بازرسی کنند، می تبليغ تروريسم

 .(10) "است تبعيض از حاکی موارد برخی در و کند می پايمال را فردی حقوق آميزی اغراق شکل به " که دارند

 سرکوب اجباری، اخراج ،)فرانسه در ای منطقه( کاله" جنگل "انسانی غير شرايط ،"مھاجرت بحران "ناکاسف مديريت

 از دانند، می مجاز را شکنجه که کشورھائی با ھمکاری توافقات و اضطراری، وضعيت در اختياری بازداشت ليسی،وپ

 .کنند می اعمال را دولتی تروريسم که رسانده ثبت به کشورھائی فھرست در قاطعانه را فرانسه نام که ست اموری جمله

: SourceInvestig’Action 

Notes: 
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  فرانسه ارتش دسته ب سنگالی ربازانس کشتار

 

  

 مرکز کيلومتری ١٥ در انتقالی اردوگاه به جھانی دوم جھان از بازگشت در گالیيسن تيراندازان اين، از پيش سال ٧٢

 را شان ۀافتاد عقب ھای حقوق که گالیيسن سربازان اين تظاھرات طی ،١٩٤٤ مبردس ماه اول .بودند شده فرستاده داکار

  .شدند تيرباران فرانسه ارتش دسته ب آنان از نفر  ٧٠ کردند، می مطالبه

  محوی حميد ترجمۀ

 ٢٠١٦ سپتمبر ٠١ - مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 


