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 Political سياسی

  
  Louis Dalmas et Loup Izambert-Jean - لو ايزامبر-لوئی دالماس و ژان

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ مارچ ١۶

  

 جنايات بی مجازات
  افشای شبکه ھای تروريستی  پاريس

  

  

  

بران سياسی فرانسه و گروه ھای اسالمگرای تبھکار را ھ بين ر، نويسنده کل يک سيستم تبانی»جنايات بی مجازات«با 

، از الجزائر تا سوريه، اتحاديۀ برادران مسلمان در کودتا عليه کشورھای ٢٠١٢ تا ١٩٩٠از سال . آشکار می سازد

  .  بستر مديترانه از پشتيبانی پاريس برخوردار می شود

  ) .٢٠١٣ چ، مار١٨٥ای انفو شمارۀ .از بی (گوی نويسنده ژان لو ايزامبر و لوئی داالماس و گفت

  

خبر داديد که به » خط زرد« شما از کتاب خودتان تحت عنوان موقتی ٢٠١٢ جون:  لوئی داالماس –ای انفو .بی

  ؟از آن تاريخ عنوان کتابتان را عوض کرديد، چرا. زودی منتشر خواھد شد

 کردم تا يک ناشر مستقل بين بيست ناشر پيدا کنم که واقعاً  می بايستی يک سال وقت صرف می ء ابتدا:لو ايزامبر -ژان

طی اين مدت، تحوالت در وضعيت بين المللی نشان داد که رھبران غربی تنھا به عبور از ). ١(شايستۀ چنين نامی باشد

  .خط زرد بين جنگ و صلح بسنده نکردند

ملت ھا، و لکد کوب کردن منشورھای سازمان موضوع روشن و شناخته شده است که آنھا با به تمسخر گرفتن حاکميت 

 سپس اجنگ ھای باز عليه ليبي. ملل متحد، قطعنامه ھا و به ھمين گونه قراردادھای بين المللی به جنگ  دامن می زنند

عليه جمھوری عرب سوريه در تداوم جنگ ھای ديگری بر پا شد که پيش از اينھا در شرايط مشابھی عليه افغانستان، 

چنين . فريقائی مانند ساحل عاج يا مالی راه اندازی کرده بودنداھوری فدراتيو يوگوسالوی و چندين کشور عراق، جم
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، انگلستان و فرانسه به عنوان امريکا اياالت متحدۀ –جنگ ھائی گواه بر خواست رھبران ھمين کشورھای غربی است 

روت ملت ھا، تسلط بر محور ھای بزرگ ارتباطاتی  با زير پا نھادن حقوق بين الملل برای چپاول ث-کشورھای اصلی 

چندان جنگ ھای استعماری از پشتيبانی ندر اين که . مالی -که ايجاد می کنند و سپس مستقر ساختن رژيم ھای نظامی

تحريم عليه . مذھبی خليج فارس و مداخلۀ صندوق بين المللی پول بھره مند ھستند - افتخار آميز ديکتاتورھای نفتی

 اسالمی ايران برای جلوگيری از پيشرفت و ايجاد ھرج و مرج در اين کشور يکی ديگر از مثال ھائی است که جمھوری

  . در اينجا می توانيم مطرح کنيم

گو بين شاھزادگان محصول ھمان دولت ھائی است که ھمه از اعضای  و اين جنايات از پيش طرح ريزی شده، با گفت

 ديپلماتيک، ، به ھمان اندازه در سطح سياسی،چ کدامشان مجازات نشده اند، بی پاسخھي: عنصر مھم ديگر . ناتو ھستند

  .اقتصادی و نظامی، دست کم تا امروز

  

  .، کليت صلح عليه جنگ ھای اياالت متحده)اوراسيا(آسيا _اروپا

  ر دھد؟ييچه عناصری احتماال می تواند جريان رويدادھا را تغ: لوئی داالماس 

، اوراسيا به ميدان می آيد و به شکل سياسی، اقتصادی، مالی و ءابتدا. سه عامل را بايد در نظر بگيريم :لو ايزامبر -ژان

نخستين قدرت جھان بر اساس نظريات صلح جويانه، پيشرفت اقتصادی . نظامی با ھمکارانش به پشتيبانی مسکو و پکن

در اين کتاب مطرح شده ) ٢(اجعه به آلن دو بنوآاين موضوع با مر. و اجتماعی و ضد امپرياليستی در حال تشکل است

 .است

چنين امری به اين معنا است که با گذشت زمان، از روی ميل يا اجبار، تمام مراکز نظامی اياالت متحده در کشورھای 

ای  تا اروپداين جريان می باي. جای آن نيروھای حافظ صلح مستقر خواھد شده بايد برچيده خواھد شد و بمی اورآسيا 

  .کوچک ماستريخت و بستر مديترانه گسترش يابد

.  را به روشنی مشخص می سازدابه سھم خود داليل واقعی جنگ عليه ليبي) ٣(پل پوگاال-سياست شناس کامرونی، ژان

. سپس، بازيگران اصلی اورآسيا در محافل بين المللی جبھۀ مشترکی را تشکيل خواھند داد و يکصدا عمل خواھند کرد

ساس، بدون وتوی فدراسيون روسيه و جمھوری خلق چين در شورای امنيت در سازمان ملل متحد، امروز براين ا

رو ه بسياری از کشورھا در سازمان ملل متحد به يکديگر پيوسته اند، در حال حاضر ما با روياروئی نظامی اساسی روب

، فدراسيون روسيه آشکارا  عليه جنگ اته در ليبينبايد فراموش کنيم که پس از تجربۀ ديپلماتيک بخت برگش. خواھيم بود

شدار داد، کشورھائی مانند اياالت متحده، فرانسه، وجديدی عليه جمھوری عرب سوريه به کشورھای جنگ طلب ھ

کار مناسب را در پشتيبانی از گروه ھای گانگستر و تبھکار اردوغان و ھمکارش اسرائيل که راھترکيۀ اسالمگرای 

و سرانجام سومين عامل که اھميت . وليت سنگينی به عھده گرفتندؤ ديده بودند، مساخوان المسلمينمن اسالمگرا و انج

  )۴.(کمتری نخواھد داشت، چنين است که اين دولتھا بذر کين کاشتند

  

  به چه معنائی ؟: لوئی داالماس 

نژاد پرست و وسط ارتش دولت ودکان فلسطينی که قتل خانواده ھايشان را تکفکر می کنيد که  :لو ايزامبر -ژان

 ھای متمادی قطعنامه ھای سازمان ملل متحد را زير پا گذاشته، تنھا به پرتاب هيده اند که طی دھتروريست اسرائيل د

سنگ عليه متجاوزان بسنده خواھند کرد؟ فکر می کنيد سوری ھا در سکوت خواھند مرد و در انتظار خودکشی ھای 

مگرای مسلح شده توسط غرب و ترکيه خاموش باقی خواھند ماند و واکنشی نشان نخواھند جنايتکارانۀ گانگسترھای اسال

داد؟ فکر می کنيد ليبيائی ھائی که مرگ خانواده ھايشان را در انفجار بمب ھای اورانيوم ضعيف شدۀ ناتو ديده اند و يا 
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ه اند، در مقابل قتل عام و تسخير شاھد قتل نزديکانشان توسط گروه ھای اسالمگرای مسلح شده توسط فرانسه بود

  کشورشان دست روی دست خواھند گذاشت؟

ی ئ نگاه کنيد، می بينيد که فرانسه ھميشه از جريان ھا٩٠اگر به نقشۀ جغرافيای منازعات کشورھای عربی از سال ھای 

ل در مناسبات بين من اين موضوع را به عنوان مثا. پشتيبانی کرده است که موجب بی ثبات سازی کشورھا بوده اند

  . نشان داده اماخوان المسلمينرھبران فرانسوی و سازمان ھای نزديک به 

وقتی مردم به چنين واقعياتی پی بردند، واقعيتی که آغاز آن را در تونس و مصر می بينيم، و وقتی که مردم قدرت ھائی 

راندند، فرانسوی ھا ھمچنان می توانند به پاريس بر آنھا حاکم ساخته بيرون – لندن –را که اتحاد مقدس واشينگتن 

  .صادرات پنير  به قطر دلخوش باشند

  

  کاخ اليزه، چھار راه گروه ھای بزرگ تبھکار

شما رھبران فرانسوی نيکال سرکوزی و فرانسوآ ھوالند و رھبران اطالعاتی فرانسه را به دليل : لوئی داالماس 

  ...ؤال برده ايدھمکار ی با سازمان ھای تروريستی زير عالمت س

من آنھا را به پشتيبانی از جنايتکارانی که در رابطه با  گروه . آنھا را زير عالمت سؤال نبرده ام من :لو ايزامبر -ژان

  . مانند قطر، عربستان سعودی يا بحرين متھم می دانمئیھای افراط گرای اسالمی ھستند و ھم پيمان شدن با ديکتاتورھا

  

سازی می شود و از چند مورد از رھبران سازمان » اپوزيسيون«ابتان نشان می دھيد که چگونه در کت: لوئی داالماس 

می توانيد در اينجا .  و سوريه برخوردار بوده اند نام برده ايداھای اسالمگرا که از پشتيبانی فرانسه در جنگ عليه ليبي

  تعدادی از آنھا را يادآوری کنيد؟

 به مقام رياست ٢٠٠٧د جزئيات شويم، در مورد نيکال سرکوزی، پيش از آن که به سال بی آنکه وار : لو ايزامبر -ژان

مقام وزارت داشته که ) حزب دست راستی فرانسه(» يو ام پی«جمھوری انتخاب شود، او چھار بار در چھار دولت 

در مقام ھا فعاليت می کرد نمی به ھمان گونه که نشان داده ام، او وقتی . دوبار از چھار بار وزير امور داخلی بوده است

را نشاسد که به دليل اتھامات جنائی  توسط پليس بين المللی » النھضت«توانست اعضای سازمان اسالمگرای تونسی 

  .سر می برده تحت تعقيب بود و از آغاز سالھای نود در فرانسه ب

نس سياست خارجی، اقتصادی، مالی از آن برگشته و امروز در جبھۀ قدرت حاکم در تو» النھضت«برخی از اعضای 

عالوه بر اين سارکوزی مشوق مداخلۀ نظامی عليه مردم . و نظامی آن را به نفع قدرت ھای استعماری ھدايت می کنند

 هبر اين اساس، از آنجائی که رئيس جمھور فرانسه فرماند.  و مبتکر مناسبات ويژه با کودتاگران اسالمی بوده استاليبي

ول جنايت عليه بشريت به دليل ؤسازمان ملل متحد در اين جنگ و مسول نقض قطعنامۀ ؤنيز ھست، مسکل قوای نظامی 

  .کاربرد سالح اورانيوم ضعيف شده توسط ارتش ناتو می باشد

  

  و امرزو، در رابطه با فرانسوآ ھوالند؟: لوئی داالماس 

يو «در واقع او ھمان سياست رئيس جمھور پيشين فرانسوی ھائی که به او رأی دادند کشف کردند که  :لو ايزامبر -ژان

جا به مسائلی که به وخيم شدن بحران مربوط می شود نمی نيدر ا. را ادامه می دھد)   فرانسهحزب دست راستی(» ام پی

  .پردازم  که در کتابم به شکل گسترده مطرح کرده ام

ولت را حسابگرانه عمل کرده اند، بی آنکه ھرگز ، ھر بار که سوسياليستھا به قدرت رسيده اند، امور د١٩٩١از سال 

چنين رويکردی خاص احزاب . سازمان و مديريت دولت را به نفع فرامليتی ھای مالی و نظامی زير عالمت سؤال ببرند
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 بر اين اساس، .يعنی مديريت سرمايه داری در وضعيتی که دچار مشکل می شود: اصالح طلب در تمام جھان است 

جز شيوۀ بيان سرمايه داری در وضعيت بحران که قادرنيست کمترين موازين دموکراسی و ه تروريسم چيزی نيست ب

  .نازلترين موانع برای تداوم حياتش را تحمل کند

نانه  شکل فروتبهبا اين حساب من فکر می کنم که وزير امور داخلی در دولت آيرو، مانوئل وال، بھتر است خودش را 

او در ول بازگشت تروريسم معرفی می کند، يعنی موضوعی که ؤدھد خصوصا وقتی که راست ھا را مستری نشان 

ھمان گونه که من در !  خودش شروع کندطويلۀاو بايد از پاک کردن . ح کرد مطر٢٠١٢مبر مجلس ملی در اواسط نو

 رھبران اطالعاتی فرانسه، افرادی را پوشش داده تحقيقاتم به شکل پرسش مطرح کرده ام، وزرای داخلی سوسياليست و

 افرادی بوده اند که به دليل جرائم و ھمکاری با سازمان ھای اند که از اعضای سازمان ھای اسالمگرا بوده که مشخصاً 

  .افراطی و تروريستی توسط پليس بين الملل تحت تعقيب ھستند

فريقا برای بدترين ا-ار و تمام پاريس به محل مالقاتھای فرانسهکاخ اليزه به نوعی تبديل به چھار راه گروه ھای تبھک

 مانند ینمايندگان گروه ھای جنايتکار.  تبديل شده است– از قطرتا عربستان سعودی و بحرين –نوع ديکتاتورھای جھان 

 و سازمان دھندگان موران امور مالیأاين افراد م.  يا شورای ملی سوريه را می توانيم نام ببريماشورای ملی موقت ليبي

گروه ھائی ھستند که تبھکاری سازمان يافته را در سطوح گسترده و عظيم، حتی در زمينۀ قاچاق مواد مخدر فعال 

خيلی مھم است که ببينيم رھبران فرانسه و ناتو به آنھا اعتبار می دھند و  برای آنھا کمک مالی و نظامی در نظر . ھستند

  .می گيرند

  

  ريس ھستندمديران مرگ در پا

  ر نکرده است؟ييولی امروز، آيا با دولت جديد اين گونه موارد کمی تغ: لوئی داالماس 

عکس، جنگ عليه سوريه و مالی گواھی می دھد، و به ھمانگونه ای ادامه می يابد که در ه نه، کامال ب :لو ايزامبر -ژان

 از  امور خارجۀ او، لوران فبيوس، مستقيماً رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند و وزير. ئیامريکا –ی –زمان سرکوزی 

عربستان (اين انجمن در واقع نمايندگان جريان ھای اسالمگرای سنی . پشتيبانی می کنند» دوستان سوريه«انجمنی مانند 

، رھبران اياالت متحده، اتحاديۀ اروپا و نمايندگان بازار سرويس ھای غربی، )سعودی، قطر، ترکيه، تونس، مراکش

 ه جزاين سازمان آخری، يعنی شورای ملی سوريه، در واقع چيزی نيست ب. شورای ملی سوريه را در بر می گيردمانند 

عربيسم و افرادی که از -مديريت مرگ که شبح نظاميان اسالمگرا در سوريه عامالن آن ھستند و به حذف نمادھای پان

  . اشتغال دارند،اعتقادات مذھبی آنھا پيروی نمی کنند

ھمان گونه که در اين کتاب مطرح کرده ام، .  در قلب اين جنگ حضور دارنداخوان المسلمين سازمان ،بر اينعالوه 

يادآوری می کنم که اين سازمان چندين بار عليه شھروندان سوری مرتکب جنايات غير قابل تصوری شده است، که به 

تمام سابقۀ . الش مجددش برای کودتا برخوردار نبوددورانی بازمی گردد که ھنوز از پشتيبانی ھای مستقيم پاريس در ت

امروز چنين افرادی ھستند که مورد پشتيبانی پاريس . جز جنايت، تخريب و قتل نيسته  چيزی باخوان المسلمينتاريخی 

جنايتکار سوريه در پاريس و حومه زندگی می کنند و برخی از آنھا » اپوزيسيون«تعدادی از رھبران . قرار می گيرند

بر .  و مأموران سرويس ھای اطالعات داخلی فرانسه در تماس بوده اند٦از مدتھا پيش با مأموران سازمان سيا، ام آی 

اين اساس، مناسبات ارتش فرانسه و قدرت سياسی از زمان سرکوزی به حالت وخيمی درآمد و ھمچنان وخيمتر می 

و يا خيلی کمتر » آقای آروا«يا » آقای توتال«دن به مزدور نظاميان فرانسه ھيچ بلند پروازی خاصی برای تبديل ش. شود

با اين وجود اين کاری است که در مالی به آنھا واگذار شده، و يا در وضعيت بدتری . ندارند» آقای اسو«برای خدمت به 

  .در افغانستان
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ازان فرانسوی در نيروھای می توانيد بخوانيد، مديريت  ناتو، سرب» جنايات بی مجازات«به ھمان شکلی که در کتاب 

اشغالگر در واقع سپر بازار بين المللی مواد مخدر و مراودات تسليحاتی بين سيا و اربابان جنگ در طيف اسالمگرايان 

  .ھستند

  

  فرانسوآ ھوالند بايد متعھد نتايج جنگھايش باشد

ولی اين . ه را مسلح می سازدد که دولت فرانسه گروه ھای متشکل تبھکار در سوريئيشما می گو: لوئی داالماس 

  نجامد؟ل متحد به چه وضعيتی می تواند بينقض حقوق بين الملل در سازمان مل

 ايو لو دريان مأموران اطالعاتی خودشان را -رئيس جمھور فرانسه، نخست وزير و وزير دفاع، ژان :لو ايزامبر -ژان

در مورد .  و سيا اين گروه ھای آدم کش را مسلح سازند٦ی به لبنان و سپس به ترکيه فرستادند تا در کنار مأموران ام آ

.  به کار بستنداسناريو تقريبا مشابه راھکاری است که عليه ليبي. اين موضوع من از منابع مختلفی گزارش تھيه کرده ام

اده انديشی در مقابل چنين واقعيتی، به شکل اجتناب ناپذيری می بينيم که دولت فرانسه در پی جنگ است، و از روی س

رئيس جمھور فرانسه، وزير امور خارجه و وزير دفاع . فکر می کند که می تواند خودش را از آن در پناه نگھدارد

وليت پشتيبانی از ؤزيرا از وقتی که شما مس.  عھده دار شوند،به پا کرده اندکه وليت جنگی را ؤدولت آيرو بايد مس

وه ھای تروريست را با نقض قوانين بين المللی برای کاشتن بذر مرگ در عناصر جنايتکار را به عھده می گيريد و گر

کشور ديگری مسلح می سازيد، چنين امری به اين معنا است که شما ديگر نمی توانيد به عنوان ھمکار وفادار مطرح 

 نتيجه شما بايد تمام در. باشيد بلکه دشمنی ھستيد که با او سياست بی طرفدارانه نمی تواند سياست کارکردی داشته باشد

و حتی عدالت حکم می کند که . نتايج جنگ را به عھده بگيريد، يعنی بپذيريد که آماج حرکات جنگی قرار بگيريد

خشونت عليه خشونت سياسی، اقتصادی، ديپلماتيک و نظامی دولتھائی که با پاريس، از واشينگتن تا دوحه، لندن، آنکارا 

  . کار برده شود به،و تالويو  ھمکاری می کنند

  

  برای ھدايت چنين پژوھشی چگونه کار کرديد؟: لوئی داالماس 

 تا امروز ادامه داشته ٩٠ی ا که از سالھ- بيست سال-اين پژوھش در دراز مدت امکان پذير بوده است  :لو ايزامبر -ژان

ستی به گذشته باز می گشتيم تا برای تحليل سير تحولی مناسبات بين پاريس و گروه ھای جنايتکار اسالمی می باي. است

در نتيجه، پژوھش ھای . روشن شود که دولت ھای فرانسه در وضعيت بحرانی به تروريسم و خشونت نيازمند بوده اند

سپس، روی بازيگران اصلی بر اساس دوره ھای مختلف در .  انجام گرفته است٢٠٠٠ و ٩٠من در محل بين سالھای 

اين رويکرد به وضعيت اسالم گرايان بستگی داست زيرا در . ونس متمرکز شدمطور مشخص مراکش و ته مغرب، و ب

 در اخوان المسلمينستراتژی ترور که توسط .  چندين بار برای ايجاد دولت مغرب اسالمی کودتا کرده بودند٩٠سالھای 

  .م گذاشته شده است که من در کتابم توضيح داده اءتمام کشور ھا بر اساس طرح مشابھی به اجرا

مديران انجمن ھا، ھمکاران روزنامه نگار، متخصصانی مانند عبدهللا امامی، دانشگاھيانی مانند منصف اونانغ ژان پل 

ليس بين الملل و وای اطالعاتی مانند ايو بونه، مدير قديمی اطالعاتی فرانسه، پھی ئپوگاال يا فيلسوف آلن بنوآ، حرفه 

 خودشان یور می يابند و از تجربيات، نظريات و اطالعات گرانبھاسرويس ھای ديگر، حتی نظامی طی صفحات حض

کارھای پر اھميت آنھا، تأمالت و بررسی ھايشان به پژوھش من در محل ابعاد گسترده ای . در کوران حوادث می گويند

کاری و  بحران اقتصادی زمين پر بار تبھحاال بايد اين کتاب را به قلب بحث و جدل سياسی ببريم زيرا. بخشيده

و ميشل کولن با کتاب ) ٥(» رھای ترورالد« ھمکاران من ريشار البوير با کتاب .بزھکاری در زندگی سياسی است
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رت سياسی غرب و گروه ھای تروريست ددو تا از منابع مھم من برای مناسبات بين ق) ٦(»، ناتو و رسانه دروغاليبي«

  .اسالمگرا بوده اند

 

(1) Il s’agit des Editions 20 cœurs, Paris, www.20coeurs.fr 

(2) Alain de Benoist 

(3) Jean-Paul Pougala 

که تا کی درو کنند: مترجم  (4)  

(5) “Les dollars de la terreur”, par Richard Labévière, Ed. Grasset. 

(6) “Libye, OTAN et médiamensonges”, par Michel Collon, Ed. Investig’Action et 

Couleur livres, www.michelcollon.info 
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