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  پورتال، ھمکاران و برخی از سايتھای ديگر

 ٢٠١٢ جون ٢٠

 نامۀ سرگشاده برای کاردينال آندره ارمان بيست و سّوم

  اسقف پاريس

  نمادھای مسيحيتدر باب سوء استفادۀ رسانه ھای حاکم از 

  برای توجيه جنگ تجاوزکارانه در افغانستان
 

  با درود خدمت کاردينال آندره ارمان بيست و سّوم، اسقف پاريس

 خودمان را معرفی کنيم، و سپس به موضوع مرکزی اين ءبا احترام به مقام محترم شما، اجازه می خواھيم که ابتدا

  .نامه بپردازيم

اجتماعی بوده و شايد بتوانيم انيانی ھستيم که به شکل مستقل ھر يک به نوعی فعال ما جمعی از افغان ھا و اير

  . مبارزه با دروغ پردازی ھای رسانه ھای حاکم استيم يکی از وجوه اشتراک ما احتماالً ئبگو

ه موضوعی که انگيزۀ اصلی اين نامه را تشکيل می دھد، مراسم به خاک سپاری چھار سرباز جوان فرانسوی بود ک

گزارشگران فرانسوی، با احتساب . در نشريات انعکاس پيدا کرد، و ما نيز گزارشاتی در اين رابطه تھيه کرديم

 نفر اعالم کردند، در حالی که ما ھنوز در ھيچ ٨٧چھار قربانی اخير در افغانستان، تعداد قربانيان ارتش فرانسه را 

ع دقيقی در دست نداريم و چنين موضوعی غالبا مطرح نمی کجا از تعداد قربانيان غير نظامی در افغانستان اطال

عالوه بر اين به اعتبار منابع ما در سايت ھای آلترناتيو، می دانيم که تعداد قربانيان نظامی در جبھۀ . گردد

کشورھای اشغالگر، حتی اگر به آمار رسانه ھای حاکم اعتماد داشته باشيم، شامل نظاميان مزدور نمی شود، و از 

  . عداد معلولين نيز تا کنون آماری منتشر نشده استت

ی که ما پيرامون ئين نامه می پردازيم، در بررسی ھاجناب اسقف، ما در اين جا خيلی مختصر به موضوع مرکزی ا

اشغال افغانستان و مسائل مرتبط به خسارات انسانی انجام داديم، و ھمچنين در تھيۀ گزارشاتمان در مورد مراسم 

 سرباز فرانسوی در فرانسه، بار ديگر پی برديم که رسانه ھای فرانسوی به شکل گسترده نه تنھا ۴ت بزرگداش

حضور نظامی ارتش فرانسه را با نمادھای ملّی بلکه با نمادھای مذھبی پيوند زده، و تصاوير شواليه ھای جنگ 
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اری سربازان فرانسوی که در صليبی از يک سو و مسيح مصلوب را از سوی ديگر  به صحنۀ مراسم به خاک سپ

  ).١(جبھۀ جنگ استعماری کشته شده اند، مونتاژ کرده اند

مفھومی که از اين نوع مونتاژھا در اذھان عمومی و به ويژه در اذھان جھان مسيحيت نقش می بندد، به نگرانی ما 

نه و امپرياليستی در يدی کامال مشخص بر يک جنگ تجاوزگرايائدر ادامۀ اشغال افغانستان دامن ميزند و تأ

 در رابطه با ٢٠١٢ چ مار١۵در اين جا اگر اجازه دھيد، به نکته ای که خود جنابعالی در مصاحبۀ . افغانستان است

ما و چند کشور ديگر واجد امتياز نادری در جھان بوده ايم، «: موضوع انتخابات رياست جمھوری گفتيد اشاره کنيم 

ولی شما چگونه می توانيد به دموکراسی در کشورھای » ...وکراسی واقعی استو آن نيز ھمانا بھره مندی از دم

غربی اطمينان داشته باشيد، در حالی که رسانه ھای حاکم در ھمين جھان دموکراتيک دائما افکار عمومی را با 

  گزارشات تحريف شده ھدايت می کنند؟

د در پشت پردۀ  تصميمات سياستمداران توافق نھاد ھای مذھبی ھم وجود داشته و کتمان می مگر اين که پذيرفته شو

بلکه طور کامال مشخص » خيلی کاتوليک نيست«گردد، يعنی تصميماتی که به قول ضرب المثل معروف فرانسوی 

نی که ادعا دارند،  ما به ھيچ عنوان نمی توانيم باور کنيم مسيحيا. يک جنگ امپرياليستی و تجاوزکارانه است

 کردن حقوق حقۀ ملت افغانستان ل، بتوانند موافق کشتار مردم بی گناه و پايما»پيروزی نھائی شان در عشق است«

  .باشند

به ھمين علت ما از شما تقاضا داريم که در مورد سوء استفادۀ رسانه ھای حاکم در فرانسه از نماد ھای مسيحيت 

ما فکر نمی . ز جنايت عليه بشريت برای آن قابل تصور نيست، واکنش نشان دھيدبرای توجيه جنگی که نامی به ج

ی در رسانه ھای رياکار و حاکم، کار مؤثر و يا حتی ممکن باشد، زيرا فورا ئکه ممنوع ساختن چنين سياست ھاکنيم 

م که افشای اين نوع ولی فکر می کني. می توانند برگ آزادی بيان را مطرح کنند و خيلی راحت ماھی را غرق کنند

سوء استفاده ھا از نمادھای مذھبی برای جنگ ھای تجاوزکارانه و آگاه سازی افکار عمومی و به ويژه افکار 

  .عمومی نزد مسيحيان کافی باشد

  با سپاس از مقام محترم شما

  

  :پی نوشت 

  نمونه )١
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  :يادداشت

ند، می توانند اسم و آدرس ايميل ھرگاه افراد، سايتھا و يا نھاد ھای ديگری بخواھند اين نامۀ سرگشاده را امضاء نماي

فرانسوی،  «نامه به زبانھای اروپائیقرار است ناگفته نماند که . شان را برای ما بفرستند، تا در ذيل نامه درج گردد
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