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  )٢٠١٢ مارس ١۵به گزارش خبر گزاری فرانسه (

   حميد محوی:ازترجمه، گردآوری و تفسير

  ٢٠١٢ مارچ ١٨

  

  ]قتل سربازان فرانسوی در داخل خاک آن کشور[
  :مختصر خبر ھا

 شمار قربانيان به اين حساب. و نفر سوم به شدت زخمی شده است نظامی فرانسوی در مونتوبان به قتل رسيدنددو 

   به چھار نفر رسيد، چھار روزظرفنظامی در خاک فرانسه 

  

  

توسط يک موتور سوار سه نظامی ارتش » پيرنۀ ميانه«، در شھر مونتوبان در منطقۀ چ مار١٥روز پنجشنبه 

 . اصابت گلوله قرار گرفتند، در اين رويداد، دو نفر کشته و نفر سّوم به شدت مجروح شده استفرانسه مورد

 يک چ مار١٢روز دوشنبه . و اين دومين بار در فاصلۀ چھار روز  است که نظاميان مورد حمله قرار می گيرند

اس غير نظامی به تن داشته ، که ھنگام واقعه لب) در فاصلۀ نزديک به مونتوبان( ساله در شھر تولوز ٣٠نظامی 

با اين وجود، نتايج  بررسی ھای بازپرسان ھنوز رابطه ای . ھدف گلولۀ يک موتور سوار گرفته و کشته می شود

  .بين اين دو قتل نشان نداده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در تولوز عالئم و نشان ھا و مدارک بازمانده در محل واقعه را جمع ) ١(»یئخدمات محلی پليس قضا«باز پرسان 

که قربانيان به آن تعلق داشته اند، ) ٢(م رژيمان ژنی چتربازه در دو قدمی مرکز فرماندھی ھفدھوری کرده اند، کآ

  .واقع شده است

 ساله در ناحيۀ حساس و حياتی ٢٤ و ٢٦ليس تجسسی اعالم کرد که، دو قربانی ووزات دفاع فرانسه به نقل از پ

  . ساله در وضعيت وخيمی به سر می برد٢٨مورد اصابت قرار گرفته بودند، و نفر سّوم 

نزديکی يک در و ده دقيقه ١٤سه نظامی با لباس نظامی در ساعت :  اساس نخستين نتايج تحقيقات هداستان واقعه ب

دستگاه خود پرداز پول و در نزديکی فروشگاه ھا در محله ای آرام و معمولی در مونتوبان ھدف کلوله قرار گرفته 

  .بودند

 پياده می شود و از فاصلۀ نزديک ]موتر سايکل[سکی که سر و صورت او را پوشانده بود از موتورشمردی با کا

 پوکۀ فشنگ، با موتور از محل دور می ١٥به سوی قربانيانش تيراندازی می کند، و سپس با بر جا گذاشتن 

  .گريزد

مليات تروريستی پرسيده بودند، وزير دفاع ژرار لونگت به روزنامه نگارانی که نظراو را در مورد احتمال ع

ی که در عين حال می تواند بسيار متعدد باشد، بايد مورد بررسی ئتمام فرضيات و انگيزه ھا«: د که اعالم کر

  »از انگيزه ھای شخصی تا جمعی که ھنوز چيزی از آنھا نمی دانيم. قرار گيرد

بيريژيت "در مونتوبان، ) ٣)(ستی فرانسویحزب دست را(»اتحاد برای جنبش مردمی«نماينده و شھردار از حزب 

 مه ھمين ترتيب به رژيمان ھفتبه خانواده ھای قربانيان و ب» یئسوء قصدھا«ا اظھار نفرت از چنين  ب"بارژ

پيش از اين بھای سنگينی را در جنگ افغانستان با چھار سرباز جان باخته برای « : چترباز تسليت گفت که 

  ».فرانسه پرداخته است

ليس تجسسی فرانسه ھنوز نتيجۀ قطعی بررسی ھايش را در مورد اين دو واقعه اعالم نکرده وجود اين که پبا و

است، ولی پرسش ھای روزنامه نگاران از يک سو و واکنش جھان سياست علی رغم اعتراف به تعدد انگيزه ھا 

حت بيشتری مطرح ن با صرادر اين قتل ھای زنجيره ای با اھدافی که مشخصا نظامی ھستند، جنگ افغانستا

 در زمانی صورت – در منطقۀ پيرنۀ ميانی –ی در خاک فرانسه ئمضاف براين که چنين رويدادھا. گرديده است

می گيرد که تقريبا ھم زمان، تعدادی افغان از بين غير نظاميان که بخش مھمی از آنھا را کودکان و زنان تشکيل 

ی در اطراف دو بامداد در داخل منازلشان واقع در دو دھکده در ئکامرياند، توسط گروھی از سربازان دمی دا

  .استان قندھار به قتل رسيده و سپس جسد تعدادی از آنھا را در فريادھای مستانه و خنده ھای ديوارھا می سوزانند

فرياد انتقام طالبان پس از کشتار « اين خبر در ياھوی فرانسوی و ليبراسيون  روزنامۀ صبح فرانسوی تحت عنوان 

روز بعد در  در گاھنامۀ ھنر مبارزه به فارسی ترجمه و چ مار١٢منتشر که متعاقبا به تاريخ »  شھروند افغان١۶

منتشر شد يعنی ھمان روزی که نخستين سرباز فرانسوی در تولوز مورد " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

  (...)سوار قرار گرفته بوداصابت گلولۀ يک موتور 

  

  :تفسير 

 در تولوز موجب مرگ يک سرباز فرانسوی و سپس در مونتوبان به کشته ابتداءولی آيا واقعا اين دو حمله ای که 

ی ئ ای دارند، آيا شخص ضارب به تنھاشدن دو چترباز ديگر و زخمی شده يک نفر ديگر انجاميد، با يکديگر رابطه

  بدانيم؟ » فرياد انتقام طالبان«ن وقايع را از نتايج عمل کرده و آيا بايد اي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

جنگ . اين موضوع چندان روشن نيست زيرا، دست ارتش  فرانسه به خون بسياری از خلق ھای جھان آلوده است

ليس تجسسی ودر نتيجه ھمانطور که پ.  نفر از اھالی مردم اين کشور شد١۶٠٠٠٠ موجب مرگ بيش از ادر ليبي

ی که بی گمان می توانيم آن را عمليات تروريستی بناميم بسيار ئست، انگيزه ھای چنين کارھا زده افرانسه حدس

  .متعدد است

  .ک باشدتا حد انواع ناباورانه و پارانويدر نتيجه فرضيات نيز می تواند به اندازۀ تعدد آنھا و 

 اصطالح بسيار جالبی  اساسهبزيرا با توجه به سوابق تاريخی، عمليات تروريستی و يا ھر نوع خشونت ديگری، 

 ولی ھميشه از سوی –که در زبان فرانسه رايج است، می تواند برای اھداف خاصی از سوی جريان ھای خاصی 

رسانه ھای غربی معموال ضروری نمی دانند از کشتارھای . انجام گيرد» زير پرچم دروغين  «-جھان سرمايه 

 آلترناتيو منتشر یاارش تھيه کنند، اين گزارشات بيشتر در رسانه ھرايج مردم غير نظامی کشورھای اشغال شده گز

. اما وقتی رسانه ھای حاکم در چنين مواردی گزارش تھيه می کنند، ھميشه بايد نسبت به آن ترديد کنيم. می شود

 کشته شدن  يک انتشار کشتار اخير غير نظاميان، کودکان و زنان افغان نيز احتماال به اين بود که احتماال آن را با

ی که ئ بگيريم که انتشار چنين رويدادھا اين اساس می توانيم نتيجههب. سرباز فرانسوی در تولوز مرتبط می دانستند

در عين حال ھمواره به شکل جانبدارانه و تا حدود زيادی  به ھدف خنثی سازی عمق فاجعه در افکار عمومی انجام 

زنامۀ ليبراسيون توسط گاھنامۀ ھنر و مبارزه در مور کشتار غير مراجعه شود به تفسير گزارش رو(می گيرد

 تا اشغال افغانستان و يا ھر ] به ھمين پورتال-و مقالۀ چوبه ھای دار را بايد برافراشت[)نظاميان اخير در افغانستان

  .وده استند و در افکار عمومی تزريق کنند که حضورشان در اين مناطق ضروری بنمايسرزمين ديگری را توجيه 

 که نشان می دھد که دولت سرمايه – و ما در گاھنامۀ ھنر و مبارزه مدارکی داريم –تاريخ جاسوسی نشان داده است 

داری در فرانسه ھميشه برای ضروريات امپرياليسم به سرکردگی اياالت متحده و ضروريات اقتصاد جھان سرمايه 

  .بوده استداری نسبت به جان شھروندان فرانسوی ارجحيت قائل 

  

Par Par Laurent LOZANO | AFP – jeu. 15 mars 20  12   

  :پی نوشت 

1) SRPJ- service régional de police judiciaire 

2) 17e Régiment du génie parachutiste (RGP) 

3) UMP .L'Union pour un mouvement populaire  
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 مۀ ھنر و مبارزهگاھنا

  ٢٠١٢ چ مار١٧

  

 

 


