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نويسنده :تی يری ميسان
برگردان و افزوده از :حميد محوی
 ٢٤مارچ ٢٠١٧

افشاگری  :جھاد طلبی نزد الفارژ-ھولسيم
به مناسبت انتشار کتاب »زير چشمان ما ،از  ١١سپتمبر تا دوالند ترامپ« نوشتۀ تی يری ميسان ،ما دربارۀ گزارشات
موجود در اين کتاب يک سری مقاله منتشر خواھيم کرد.
در ادامۀ مصاحبه با ژان لوک مالنشون طی بحث و جدل پيرامون موضوع انتخابات رياست جمھوری در فرانسه ،ما
با سرگذشت واقعی الفارژ و ھولسيم در سوريه آغاز می کنيم .
شبکۀ ولتر/دمشق)سوريه( ٢٣/مارچ ٢٠١٧

 ٢مارچ  ،٢٠١٧شرکت الفارژ و ھولسيم اعتراف کرد که شبکۀ مستقر در سوريه »مبالغی به افراد خارجی )خارج
از کارمندان شرکت( پرداخت کرده است تا راھی برای توافق با گروه ھای مسلحی که در وضعيت تحريم به سر می
بردند جست و جو کنند .ھدف اين بود که امنيت عبور مرور کارمندان و تدارکات از کارخانه و به کارخانه را تضمين
کنند« ).(١
از ھم اکنون ،شرکت مصالح ساختمانی روی دو موضوع مورد باز پرسی قرار گرفته است .نخستين موضوع به
ابتکار انجمن ) SHERPAمستقر در پاريس که در سال  ٢٠٠١به ھدف حمايت و دفاع از مردمانی بنيانگذاری شد که
قربانی جنايات اقتصادی ھستند( و European Centre for Constitutional and Human Rights ) ECCHR
مرکز اروپائی برای قانونگذاری و حقوق بشر( در  ١٥نومبر  ،٢٠١٦در حالی که دومين موضوع از سوی وزارت
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اقتصاد فرانسه مطرح گرديد .واکنش ھر دو مربوط بود به افشاگری روزنامۀ لوموند که البته در واقع گزارشی
تحريف شده بود .بر اساس گزارش روزنامۀ لوموند  :الفارژ خالف منشور سازمان ملل متحد به حساب داعش پول
پرداخت کرده است.
بايد يادآوری کنيم که مقاالتی که در  ٢مارچ در ) Intelligence Onlineنامۀ محرمانۀ متعلق به روزنامۀ لوموند( و
در خود روزنامۀ لوموند در  ٢٢جون ،به دست روزنامه نگاری خارج از جمع روزنامه نگاران اين روزنامه ،به نام
دوروتی ميريم کلو  Dorothy Myriam Kellouنوشته شده بود .اين زن جوان در دانشگاه جرجتان Georgetown
که به دليل پيوندھايش با سازمان سيا شھرت دارد تحصيل کرده و کارمند مطبوعاتی در سفارتخانۀ فرانسه در اورشليم
بوده است.
اين مقاله ھا در کتاب جاکوب ويرنس ،Risikosjef i Syra ، Jacob Waernessتأئيد شده ،و ھمين کارمند قديمی
وضعيت وخيم امنيتی کارمندان الفارژ را در سوريه ترسيم کرده است .نويسنده پس از انتشار کتابش ھمکاری خود را
با شرکت مصالح ساختمانی ادامه می دھد.

افشاگری روزنامۀ لوموند با صحنه پردازی ساختگی در تبانی با شرکت الفارژ و ھولسيم به شکلی تنظيم شده بود
تا نگاه افکار عمومی و قضات را روی مسائل جزئی جلب کند  :بايد تصميم می گرفتيم که به داعش باج بدھيم يا نه.
ولی حقيقت وخامت اوضاع را در سطح ديگری نشان می داد.
تدارک جنگ عليه سوريه
در جون  ،٢٠٠٨ناتو گردھمآئی ساالنۀ گروه بيلدربرگ را در شانتيلی )در اياالت متحدۀ امريکا( سازماندھی کرد که
در کوران آن ھيلری کلينتن و بارک اوباما به شرکت کنندگان پيوستند.
بين  ١٢٠شرکت کنندۀ حاضر بسمه قضمانی )سخنگوی آيندۀ اتحاد ملی سوريه( و والکر برتس Volker Perthes
)دستيار آيندۀ جفری فيلتمن  Jeffrey Feltmanدر ملل متحد برای امور سوريه( نيز حضور داشتند .اين افراد طی
بحث دربارۀ تداوم سياست خارجی اياالت متحده مداخالتی داشتند تا معرف اھميت گروه برادران مسلمان )به زبان
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عربی اخوان المسلمين( باشند و روی نقشی که اين گروه می تواند در »دموکراتيزاسيون« جھان عرب بازی کند پا
فشاری کنند.
ژان پئير ژوئيه ) Jean-Pierre Jouyetدبير ّاول کاخ اليزه( ،مانوئل والس ) Manuel Vallsنخست وزير آينده( و
برتراند کولمب ) Bertrand Collombکارفرمای الفارژ( کنار ھانری کراويس ) Henry R.Kravisمدير عامل
شرکت کوھلبرگ کراويس رابرتس ،بازرگان امريکائی و ھمآھنگ کنندۀ آيندۀ امور مالی داعش( .در آن جمع بود.
الفارژ در سوريه
الفارژ پيشگام در زمينۀ سيمان سازی در سطح جھانی ست .ناتو ساخت سنگرھای زير زمينی برای جھاد طلبان در
سوريه و به ھمين گونه در بخش سنی مذھب عراق را به شرکت الفارژ سفارش داد .در ازای آن ،الفارژ مديريت
سامانه ھايش را در اين دو کشور به اتحاديۀ ناتو واگذار کرد ،به ويژه کارخانۀ جلبيه )در مرز ترکيه در شمال حلب(.
طی دو سال ،شرکت چند مليتی برای استحکامات عظيم زير زمينی مصالح ساختمانی تدارک ديد و به جھاد طلبان
اجازه داد تا عليه ارتش عرب سوريه بجنگند.
الفارژ از اين پس توسط اريک اولسن  Eric Olsenامريکائی مديريت می شود که کارخانه ھای برادران ساويريس
)ميلياردرھای مصری( و فيراس طالس )معامله گر سوری( را به شرکت ملحق کرد .فيراس طالس پسر جنرال مناف
طالس که فرانسه در آرزوی رساندن او به رياست جمھوری آيندۀ در سوريه بود .او در عين حال برادر ناھد طالس
عجه بيوۀ اکرم عجه تاجر اسلحه تبعۀ عربستان سعودی است که با روزنامه نگار فرانز اوليويه ژيبرتFranz-
Olivier Giesbertکار می کند.
مناسبات بين الفارژ و نيروھای ويژۀ فرانسوی به نيک بختی دوستی بين برتراند کولمب )که به رياست افتحاری
شرکت چند ميلتی مفتخر شد( و جنرال بنوآ پوگا )فرمانده مرکز فرماندھی در رياست جمھوری سرکوزی و ھوالند( با
سھولت بيشتری ممکن گرديد.
دروغ روزنامۀ لوموند
در نخستين وھله ،روزنامۀ آنالين مزدوران ضد سوری زمان الوصل برای افشای پرداخت پول از سوی الفارژ به
دوم ،روزنامۀ لوموند مقاله ھای خودش و پرونده ھای زمان الوصل
حساب داعش ايميل ھائی را منتشر کرد .در وھلۀ ّ
را از سايت انترنتی خودش حذف کرد )با وجود اين مطالب حذف شده در سايت ما موجود است(.
به گفتۀ روزنامۀ لوموند ،شرکت چند مليتی برای گرداندن کارخانه برای خودش نفت تھيه می کرده .ولی چنين امری
ناممکن است زيرا سوخت کارخانه با ذغال تأمين می شود که آن را نيز ترکيه تحويل می دھد .بی آن که به دروغی به
اين بزرگی توجه کنند ،روزنامۀ لوموند اعتراف می کند که الفارژ ساالنه  ٣ميليون تن سيمان برای »مناطق
شورشی« توليد می کرده است.
زيرا در کوران اين جنگ دھشتناک ،شھروندان در اين مناطق قادر به ساخت ھيچ ساختمانی نبوده اند.
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سربازان داعش در کارخانۀ الفارژ و ھولسيم در جلبيه ) سوريه(
ساخت سنگرھای جھاد طلبان
 ٣ميليون تن سيمان در سال در طول بيش از دو سال ،يعنی  ٦ميليون تن سيمان برای »شورشيان« توليد شده است.
واژۀ »شورشيان« را داخل گيومه نوشتم زيرا اين مبارزان از اھالی سوريه نيستند ،بلکه از ھمۀ نواحی جھان اسالم و
حتا اروپا به سوريه آمده اند.
اين حجم از سيمان با حجمی که رايش المان در سال  ١٩١٦-١٩١٧برای ساخت خط زيگفريد به کار برد مقايسه پذير
است .از جوالی  ،٢٠١٢ناتو ،از جمله فرانسه ،جنگ سنگر را ھمان مطابق ستراتيژی که ابو مصعب )نظريه پرداز
جھاد طلب( در کتابش به نام »مديريت بربری« )به زبان عربی »ادارة التوحش«( در سال  ٢٠٠٤ترسيم کرده است.
بی گمان ،می توانيم تصور کنيم بسيج چه تعداد مھندس نظامی ناتو از جمله مھندسين فرانسوی برای ساخت اين
مجموعه سنگرھا ضروری بوده اند.
الفارژ ،کلينتن و سازمان سيا
در کوران سالھای  ،١٩٨٠الفارژ در جريان دادگاھی شدنش به دليل آلودن محيط زيست در آالباما ،وکيل مدافع شھير
او ھيلری داين رادام کلينتن موفق شد جريمۀ اعالم شده توسط آژانس حفاظت از محيط زيست را فقط به  ٨،١ميليون
دالر تنزل دھد.
در دوران رياست جمھوری جرج بوش ،الفارژ با حمل غير قانونی جنگ افزار به عراق برای سازمان سيا خدمات
ارزنده ای انجام داد ،زيرا اين جنگ افزارھا بعداً وقتی که عراق کويت را تسخير کرد و سپس اتحاديۀ بين المللی برای
آزادی آن اقدام نمود ،بايد در اختيار شورشيان قرار می گرفت.
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در ھمان دوران ،ھيلری داين رادام کلينتون به مقام مدير شرکت چند مليتی ارتقاء يافت و پس از گزينش ھمسرش
برای رياست جمھوری اين مقام را ترک کرد .بيل کلينتن رئيس جمھور اياالت متحده جريمه ای که ھمسرش نتوانسته
بود شرکت الفارژ را از آن مبرا کند ،به  ٦٠٠٠٠٠دالر کاھش داد .مناسبات خوب آنان ادامه می يابد زيرا شرکت
 ١٠٠٠٠٠دالر به حساب بنياد کلينتن در سال  ٢٠١٥پرداخت کرده بود و مدير کل آن اريک اولسن نيز برای عکس
يادگاری با ھيلری کلينتن ترديدی به خود راه نداده بود.
مداخلۀ نظامی روسيه
جھاد طلبان در سنگرھايشان از ارتش عرب سوريه ھيچ باکی نداشتند و بی ھيچ مشکلی در مواضع خود ايستادگی می
کردند .طی دو سال کشور به دو بخش تقسيم شد ،دولت سوريه برای حفاظت از مردم اولويت قائل شد و در نتيجه
زمين بازی آنان را رھا کرد.
وقتی روسيه به درخواست دولت سوريه دست به عمليات نظامی زد ،مأموريتش تخريب سنگرھای زير زمينی جھاد
طلبان با بمب ھای سنگر کوب بود .عمليات می بايستی سه ماه به طول بينجامد ،از سپتمبر  ٢٠١٥تا نوئل اورتدکس
) ٦جنوری  ،(٢٠١٦ولی وسعت ساخته ھای الفارژ و ھولسيم بيش از آن چيزی بود که تخمين زده شده بود و ارتش
روسيه برای تخريب سنگرھای زير زمينی به  ٦ماه نياز داشت.
نتيجه
وقتی شرکت فرامليتی الفارژ و ھولسيم مأموريتشان را برای مھندسی نظامی ناتو به پايان رساندند ،کارخانۀ خودشان
را بستند و آن را به اتحاديۀ ناتو سپردند .کارخانۀ جلبيه به مرکز فرماندھی نيروھای ويژۀ اياالت متحده ،فرانسه،
ناروی و انگلستان تبديل شد که شمال سوريه را به شکل غير قانونی در تصرف خود گرفته بودند.
خالف دود استتاری که روزنامۀ لوموند پراکنده بود ،موضوع داستان غم انگيز شرکت ساختمانی نبود که گوئی برای
نجات جان کارمندانش مجبور شده بود با جھاد طلبان مذاکره کند .مسؤوليت الفارژ و ھولسيم ،نقش مرکزی آنان در
سری که تا کنون به بھای جان صدھا ھزار
عمليات نظامی گسترده برای تخريب سوريه است ،يعنی بر پا کردن جنگی ّ
انسان انجاميده است.
Thierry Meyssan
[1] « Communiqué de Lafarge-Holcim sur ses activités en Syrie », Réseau Voltaire, 2 mars
2017.
پی نوشت مترجم:
در اين تحليل دو نکته از ديدگاه من حائز اھميت است ،ابتداء موضوع دروغ رسانه يعنی تحريف رويدادھا در رسانه
ھا ،يعنی ھمان موضوعی که ھيچ گاه در نشريات و تبليغات اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی و مدافعان حقوق بشر که
در مجموع جريان ليبرال مدافع منافع امپرياليست ھا را در وادی ايران تشکيل می دھند جائی نداشته و کامالً به عکس
به شکل دود استتار عمل کرده است .اگر خالف چنين واقعيتی می بود ،می بايستی الگوی کمال مطلوب خودشان را،
يعنی غرب پيشرفته ،دموکراتيک و مھد آزادی را زير سؤال می بردند.
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دومين نکته ،در واقع يک موضوع فنی و يکی از جنگ افزارھائی ست که امپرياليستھا در سوريه به کار بردند ولی
در ھيچ يک از ھزاران عکس و ويدئوئی که طی سالھا از جنگ در سوريه منتشر شده ديده نمی شود ،و اين جنگ
افزار نيز ھمين سنگرھای زير زمينی ست .گرچه اين ساخت و سازھا به مقولۀ دفاع غير عامل تعلق دارد ولی از آن
به مثابه پايگاه برای عمليات تھاجمی و تخريبی استفاده کرده اند و اساسا ً اين سنگرھا را بايد به مثابۀ سالح تھاجمی
تلقی کنيم ،زيرا به دست نيروھای خارجی در خاک کشوری مستقل برای تخريب و مداخله در آن ساخته بودند.
عالوه بر اين دو موضوع ،می توانيم دست کم به يک موضوع ديگر نيز اشاره کنيم و آن ھم نوع بمب ھائی ست که
روسيه برای تخريب اين سنگرھا به کاربرده .در پاسخ به اين پرسش من اطالع مشخصی از نوع بمبھای روسيه
ندارم ،ولی می دانيم که بمبھای سنگر کوب ھمه از نوع اورانيوم ضعيف شده ھستند ،يعنی از ھمان انواع بمبھای
اورانيوم ضعيف شده ای که اياالت متحده در عراق به کار برد .آلودگی محيط زيست به اورانيوم ضعيف شده و به
ھمينگونه کاربرد سالح ھای کيميائی در جنگ سوريه ) (...می تواند گسترش يابنده و ابدی باشد .در آينده می توانيم
در انتظار به دنيا آمدن کودکان ھيوالئی و گسترش انواع و اقسام بيماريھا در منطقه باشيم .آنانی که اين سنگرھا )يا
بانکرھا( را می ساختند ،می دانستند که ممکن است روزی ھدف مخالفانشان قرار گيرد .با ورود کامالً طبيعی و
پيشبينی شدۀ بمبھای سنگر کوب )اورانيوم ضعيف شده( می توانيم بپرسيم که آيا جنگ در سوريه از ھمان آغاز يک
جنگ اتومی نبوده است؟
حميد محوی
پاريس ٢٣ ،مارچ ٢٠١٧
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