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 Reports گزارشھا

  
 par Thierry Meyssan -تی يری ميسان 

 حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٥ جنوری ٠٩

 

 سپتمبر فرانسوی ١١
  ھدايت کرده است ؟  را"شارلی ھبدو"چه کسی سوء قصد 

Un 11-Septembre français ? 

Qui a commandité l’attentat contre Charlie Hebdo ? 

 با اعتراض به   صورت گرفت"شارلی ھبدو"در حالی که بسياری از فرانسوی ھا عليه سوء قصدی که به 

 و در خيابان ھا تظاھرات به راه انداختند، تی يری ميسان بر اين باور است که  اسالمگرائی واکنش نشان دادند

گرچه برای او بھتر می بود که القاعده و داعش را متھم بداند، . مکن استنسبت دادن چنين عملی به جھاد طلبان نام

 .فرضيۀ ديگری را مطرح می کند که خيلی خطرناک تر به نظر می رسد

  ٢٠١٥ جنوری ٧/) سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

https://www.youtube.com/watch?v=s_Sg9ZCFp5s  

 )آدرس ويدئو در يوتوب(

ليس فرانسه که و ويدئو را قيچی کرده تا صحنۀ به قتل رساندن پ٢٤فرانس     France 24يدئوئی،در اين گزارش و

 .ديده نشود روی پياده رو افتاده 

 ١٢ حمله کردند و در اين واقعه شارلی ھبدو، يک گروه کوماندوئی در پاريس به دفتر ھفته نامۀ ٢٠١٥ جنوری ٧

 نفر ٤در اين رويداد چند نفر ديگر نيز زخمی شدند که وضعيت . دادندنفر از روزنامه نگاران جان خود را از دست 

  .از آنھا بسيار وخيم است

انتقام محمد گرفته «می گويند، و سپس می شنويم که می گويند » هللا اکبر«در ويدئو می شنويم که افراد کوماندو 

داشته در مشاھداتش گفته است  که در محل حضور Corinne Rey کورين ری شارلی ھبدويکی از طراحان . »شد

بسياری از فرانسوی ھا به اطالعات بيشتری نيازی نديدند و در . که آنھا خود را از گروه القاعده معرفی کرده اند

ولی چنين تعبيری از واقعه و چنين فرضيه ای غير . نتيجه عليه سوء قصد اسالمگرا تظاھرات اعتراضی به پا کردند

  .منطقی است

  

   کوماندو با ايدئولوژی جھاد طلب ارتباطی نداردمأموريت اين
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در واقع، معموالً اعضا يا طرفداران اخوان المسلمين، القاعده يا داعش تنھا به کشتن چند نقاش و طراح خداناباور 

يو  آرشء گذاشته اند، ابتداءبسنده نمی کنند، و مبتنی بر الگوئی که تا کنون در تمام موارد در مغرب و شامات به اجرا

از ديدگاه جھاد طلبان، نخستين وظيفۀ آنھا تخريب اشيائی است که . روزنامه را جلوی چشمانشان تخريب می کردند

  .»دشمنان خدا«به باور آنھا توھين به خدا بوده و سپس مجازات 

بر . ی کنندليس نگريخته و عقب نشينی نموبه ھمين ترتيب، بی آن که مأموريتشان را کامالً انجام دھند، فوراً از پ

  .عکس مأموريتشان را در محل تماماً انجام می دادند، حتی اگر به قيمت از دست دادن جانشان تمام شود

عالوه بر اين، ويدئوھا و برخی اطالعات جمع آوری شده نزد شاھدان عينی نشان می دھد که افرادی که اين گروه 

 مسلط بوده و با ھائی که در دست داشته اند کامالٌ برد سالح ی بوده اند، به کارئکوماندوئی را تشکيل می دادند حرفه 

ھوشياری تيراندازی کرده اند و لباس ھائی که به تن داشته اند، از مدل ھائی نبوده که معموالً جھاد طلبان از آن 

  .استفاده می کنند، بلکه از نوع لباس ھای کوماندوئی و نظامی بوده است

ش بر زمين شده را به قتل رساندند، يعنی فردی که ھيچ خطری نمی توانست برای ليس زخمی و نقوبه گونه ای که پ

 نيز نبوده شارلی ھبدوو شوخ طبعی ھفته نامۀ » گرفتن انتقام محمد«آنھا داشته باشد نشان می دھد که مأموريت آنھا 

  .است

خانوادۀ قربانی سانسور شده ليس فرانسوی توسط تلويزيون فرانسه به دليل رعايت و مرتبط به صحنۀ قتل پیويدئو

  )سومين ويدئو در متن. اين ويدئو را می توانيد در شبکۀ ولتر ببينيد(است 

http://www.voltairenet.org/article186408.html 

 

  اين عمليات برای دامن زدن به جنگ داخلی راه اندازی شده

فرانسوی بوده اند، به ما اجازه نمی  احتماالً که مھاجمان به خوبی فرانسه حرف می زده اند و به اين علت که  چون

 ی بودن کوماندوئعکس، حرفه ھب. بخشی از تقابل فرانسه با فرانسه بوده است دھد نتيجه گيری کنيم که اين سوء قصد

  .نشان می دھد که بايد پدرخواندۀ آنھا را بازشناسی کنيم

ولی  ی گيريم و حمله کنندگان را نيز می شناسيم، اين يک واکنش معمولی و طبيعی است که وقتی مورد حمله قرار م

در مورد جنايات معمولی منطقی و صحيح است، ولی وقتی به سياست بين المللی . از ديدگاه فکری اشتباه است

 .مرتبط می شود اينگونه نتيجه گيری ھا اشتباه خواھد بود

ۀ فرانسوی بين مسلمانان و غير مسلمانان ھدايت کنندگان اين سوء قصد می دانستند که با چنين حرکتی در جامع

 متخصص تحريکات ضد اسالمی بود و مسلمانان فرانسه به شکل مستقيم يا شارلی ھبدو. شکاف ايجاد خواھند کرد

اگر مسلمان فرانسه اين سوء قصد را محکوم کنند، که بی گمان چنين . غير مستقيم قربانيان شوخ طبعی ھای آن بودند

ربانيان و خوانندگان اين ھفته نامه ھم دردی داشته باشند، يعنی ق رای آنھا مشکل خواھد بود که بابخواھند کرد، ولی 

  .وضعيتی که از سوی برخی به عنوان نوعی تبانی با جانيان تلقی خواھد شد

نامه ای عليه روز» انتقام محمد«جای تلقی اين سوء قصد قوياً مرگبار که ظاھراً به ھدف گرفتن ه به ھمين علت، به ب

که کاريکاتور محمد را منتشر می کرد و دائماً مطالب ضد مسلمان می نوشت، منطقی تر خواھد بود که اين واقعه را 

  .به عنوان پيش درآمدی برای ايجاد وضعيت جنگ داخلی تعريف کنيم

  

  در تل آويو و واشنگتن طرح ريزی شده بود» برخورد تمدن « ژی يسترات
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ه نيست، بلکه ب» غرب«ژی اخوان المسلمين، القاعده و داعش خواھان ايجاد جنگ داخلی در يايدئولوژی و سترات

سيد قطب و ھيچ يک از جانشينان او برای برخورد مسلمان . عکس می خواھد دو جھان را قاطعانه از غرب جدا کند

  .و غير مسلمان در غرب فتوا صادر نکردند

ھمخوانی پيدا می کند که توسط برنارد لوی » رد تمدن ھابرخو« ژی ي عکس، چنين برخوردی با ستراتهب

 Bernard Lewis  برای شورای امنيت ملی اياالت متحده فرموله شده بود و سپس توسط ساموئل ھانتينگتن برای

اين ). ١(ژی فتح بلکه به عنوان يک وضعيت قابل پيشبينی يعموم نوشته و منتشر شد و البته نه به عنوان سترات

برآن بود که مردم کشورھای عضو ناتو را برای برخورد احتناب ناپذير متقاعد سازد » برخورد تمدن ھا «ژیيسترات

  .تبلور يافت» جنگ عليه تروريسم«که به شکل پيشگيری کننده در ساخت و ساز

نگتن و حرف می زنند، بلکه اين نظريه متعلق به واش» برخورد تمدن ھا « در قاھره، رياض و يا کابل نيست که از 

  .تل آويو است

 در پی پاسخگوئی به اھداف جھاد طلبان يا طالبان نبوده اند، بلکه شارلی ھبدو اين سوء قصد عليه نھدايت کنندگا

  .تحقق طرح نئومحافظه کاران يا شاھين ھای ليبرال را در سر می پروراندند

  

  رويدادھای تاريخی گذشته را فراموش نکنيم

  : که در سال ھای گذشته سرويس ھای ويژۀ اياالت متحده و ناتوخاطر داشته باشيم ه بايد ب

 )٢(در فرانسه روی تأثيرات برخی مواد مخدر روی شھروندان فرانسوی آزمايش کرده اند ) ١

 ).٣( برای به قتل رساندن شارل دوگل پشتيبانی کردندOASاز سازمان ارتش سّری ) ٢

  )٤(ليه شھروند سوء قصد راه اندازی کرده انددر چندين کشور عضو ناتو زير پرچم دروغين ع )٣

» مبارزۀ سگ ھا«ژی يه ستراتمتحدبايد به يادداشته باشيم که از دوران تجزيۀ يوگوسالوی، مرکز فرماندھی اياالت  

ست از کشتن اعضای ا  سگ ھا يا جنگ سگھا عبارتۀمبارز. را به شکل تجربی در چندين کشور به کار بسته است

ول دانستن يکی و ديگری، بر اين اساس ھر گروھی ؤسپس کشتن اعضای جامعۀ اقليت و سپس مسجامعۀ اکثريت، 

کار بستن ھمين ترفند بود که در يوگوسالوی و اخيراً در اوکراين ه واشنگتن با ب. خود را در خطر مرگ می بيند

  ).٥(جنگ داخلی ايجاد کرد

که موضوع ضرورت ) فرانسوی ھا نبودند(ه اين آنھا نبودند فرانسوی ھا بايد ھوشيار باشند و به ياد داشته باشند ک

مضافاً بر اين که تا امروز .  مطرح کردند،مبارزه عليه جھاد طلبان اروپائی را که از سوريه و عراق بازگشته بودند

 Mehdiيک از اين افراد در فرانسه مرتکب ھيچ سوء قصدی نشده اند، موردی که به مھدی منوش  ھيچ

Nemmouche  می بايستی در  مربوط می شود يک عمليات تروريستی انفرادی نبود، بلکه او مأموری بود که

  ).٧)(٦(بروکسل دو مأمور اسرائيلی را به قتل برساند

به نمايندگی مانوئل والس (لمان، اياالت متحده، فرانسه ا  ۀ وزاری داخل٢٠١٤ بروری ف٦اين واشنگتن بود که در 

M. Valls ( ،و بريتانيا را تحريک کرد تا از موضوع بازگشت جھاد طلبان اروپائی يک موضوع لندپو، ايتاليا 

پس از اين گردھمآئی بود که رسانه ھای فرانسوی اين موضوع را مطرح کردند و سپس ). ٨(سياسی دست و پا کنند

  .مقامات دولتی نيز واکنش نشان دادند
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او جملۀ تروريستی عليه آزادی . رانی کردرانسوی ھا سخنن فرانسه خطاب به فجان کری برای نخستين بار به زبا

 ا بی وقفه تلويزيون ھائی را که روی يوگوسالوی، افغانستان، عراق و ليبيشگر چه کشور خود(بيان را محکوم کرد 

  .و از مبارزۀ مشھور عليه تاريک انديشی ياد نمود)  بمباران و تخريب می کرد١٩٩٥سايه انداخته بودند را از سال 

https://www.youtube.com/watch 

 ھدايت کرده است، ولی نبايد با دستپاچگی قضاوت شارلی ھبدوی را عليه ئنمی دانيم چه کسی اين عمليات حرفه  

کنيم، بلکه بايد تمام فرضيات را در نظر بگيريم و بپذيريم که در اين مرحله ھدف اين سوء قصد ايجاد اختالف بين 

  .ان اصلی آن به احتمال خيلی قوی واشنگتن بوده استما بوده و ھدايت کنندگ

http://www.voltairenet.org/auteur29.html?lang=fr  

 آدرس متن اصلی در شبکۀ ولتر

http://www.voltairenet.org/article186408.html 

 

:يادداشت ھا  

http://www.voltairenet.org/article186408.html 
www.voltairenet.org/article14101.html  
http://www.voltairenet.org/article186408.html 
www.voltairenet.org/article164442.html 
. http://www.voltairenet.org/article186408.html 
www.voltairenet.org/article8701.html 
http://www.voltairenet.org/article186408.html 
 www.voltairenet.org/auteur124764.html 
http://www.voltairenet.org/article186408.html 
http://www.voltairenet.org/article162348.html 
http://www.voltairenet.org/article182258.html  
http://www.voltairenet.org/article186408.html 
 www.voltairenet.org/article184111.html 
http://www.voltairenet.org/article186408.html 
On objectera les affaires Khaled Kelkal (1995) et Mohammed Mehra (2012). 
Deux cas de « loups solitaires » liés à des jihadistes ; mais ni à la Syrie, ni à 
l’Irak. Malheureusement, tous deux furent exécutés en opération par les Forces 
de l’ordre de sorte qu’il est impossible de vérifier les théories officielles. 
http://www.voltairenet.org/article186408.html 
www.voltairenet.org/article182081.html 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٥ جنوری ٠٨

 


