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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٤ اکتوبر ١٥

   عکس جان مک کين و ابراھيم البغدادی را٢٤فرانس 

  نفی می کند
  

بر آن است تا آتش افروخته شده را خاموش کند و  )France24(  ٢٤فرانس . حتماً بايد خيلی نابينا باشيم که نبينيم

. تماشاچيانی را که ما از مناسبات واشنگتن با امارات اسالمی مطلع ساختيم متقاعد سازد که چنين موردی واقعيت ندارد

  .دليل برھان ھای اين رسانۀ فرانسوی نه تنھا متقاعد کننده نيست بلکه حاصل فقدان حسن نيّت آن نيز ھست

  

 منتشر شده است، ٢٠١٣ یيد مالقات با ستاد فرماندھی ارتش سوريۀ آزاد در ماه مئتأروی اين عکس که برای 

گو با فردی می بينيم که چندين نام و ھويت مختلف داشته و از سوی وزارت امور  و  را در حال گفتسناتور مک کين

خارجۀ اياالت متحده با نام ابو دعا تحت پيگرد قانونی قراردارد، ھمين فرد توسط سازمان ملل متحد با نام ابراھيم 

  . فرماندھی ارتش آزاد سوريه استگرد می باشد و با نام ابو يوسف نيز در خدمت ستادالبغدادی تحت پي

 پشتيبانی سناتور جان مک کين از خليفه ابراھيم را دروغ تحليلگران روشنفکر معرفی ٢٤در بخش رويدادھا فرانس 

با اين وجود دليل و برھانی را که مطرح کرد به اين نکته منحصر می شد که اين واقعۀ شرم آور ناممکن است ). ١( کرد

  .چون که شرم آور است

با مبارزان ارتش آزاد سوريه در  «٢٠١٣ یبه گزارش شبکۀ تلويزيون رسمی فرانسه، سناتور مک کين در ماه م 

و . ، توسط کارشناسان به عنوان بريگاد الئيک طرفدار غرب معرفی شدهتوفان شمال. شھرک اعزاز مالقات داشته است

يگاد تصور کنيم، با آگاھی به اين امر که دشمنان اصلی اين نتيجه گرفتند که مشکل بتوانيم البغدادی را در صفوف اين بر
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مبارزان الئيک سوريه در آن دوران جھاد طلبان دولت اسالمی در عراق و شامات بودند که به دولت اسالمی تحول پيدا 

  ».کرد

لت اسالمی ، ارتش آزاد سوريه مناسبات بسيار خوبی با دو٢٠١٣ ی خالف دعاوی شبکۀ فرانسوی، در ماه م:له أمس 

  .ديگر قرار گرفتند  در مقابل يک٢٠١٤ جنوریاين دو گروه تنھا در ماه . در عراق و شامات داشت

 و کار ما را  اين شبکه بينش خود را به شيوه ای مطرح کرده است که گوئی امری بديھی بوده و ھمه با آن موافق ھستند

در حالی که چندين سايت طی سه ماه گذشته اين تصوير .  دھدبه مثابه يک ادعا که تنھا در انترنت منتشر شده جلوه می

را منتشر کرده اند و شمار بسياری از روزنامه ھای چاپی روی کاغذ نيز ھمين گزارش و عکس را چاپ کرده اند و 

 شبکه ھای تلويزيونی در کشورھائی مانند ونزوئال و روسيه که البته يادآوری آنھا شايد شايستگی جلب توجه ما را

  .ھمه اين عکس را ديده اند. نداشته است

مبر را حاصل توطئۀ اياالت متحده معرفی می  سپت١١« تی يری ميسان به اشتباه در ادامۀ ھمين مقاله نوشته است که

 صنعتی سازمان يافته و به تصميم - ، در حالی که مشخصاً از ديدگاه او کودتا توسط بخشی از يک مجموعۀ نظامی»کند

  ).٢(ا سوء قصد اسالمی بستگی نداشته استدولت بوش و ي

 برای تخدير روح انتقادی نزد تماشاچيان تلويزيون، اين گزارش را در چھار چوب ٢٤شبکۀ تلويزيون رسمی فرانس  

  .نسبت می دھد» نظريه پردازان توطئه«موضوعات ديگری که به تبليغات تعلق داشته و جملگی را به 

در اينجا نيز به . ی گيرد که ھر گونه تحريفی در گزارشات از ايران منشأ می گيرد از گزارش خود نتيجه م٢٤فرانس 

 را لو داده است، از ايران نمی آيد، خليفه ابراھيم مناسبات با ادوارد سنودنگزارشی که بر اساس آن : خطا می رود 

اين دروغ را مشخصاً در پايان ما از نخستين ھائی بوديم که ). ٣(بلکه يک روزنامۀ بحرينی آن را منتشر کرده است

  . کرديمءمقاله ای که به عکس جان مک کين اختصاص داديم، افشا

  :ما نوشته بوديم  

ادوارد روزنامۀ گلف ديلی نيوز مدعی شد که . چندين گزارش مخدوش دربارۀ امارات اسالمی و خليفۀ آن منتشر شد« 

تيجه، بررسی ھائی که انجام گرفت، دريافتيم که جاسوس در ن. گری ھائی کرده استء دربارۀ اين موضوع افشاسنودن

گلف ديلی نيوز در بحرين منتشر می شود، اين کشور . قديمی اياالت متحده ھيچ چيزی در اين مورد منتشر نکرده است

اين مقاله تنھا ھدفش بی گناه جلوه دادن عربستان سعودی و . توسط نيروی نظامی عربستان سعودی اشغال شده است

  )٤(». وليت ھايشان می باشدؤ در رابطه مسعبدالرحمان ال فيصلزاده شاھ

 در پی تدارک گزارشات تحريف شده بود تا تماشاچيان تلويزيون را فريب داده و آنھا ٢٤از آغاز بحران سوريه، فرانس 

د که خود را ، شبکه صدای فردی را پخش کرده بو٢٠١١ جون ٧بر اين اساس، روز . را در توافق با جنگ تشويق کند

سفير سوريه، الميا شاکور در پاريس معرفی کرده بود و جمھوری عرب سوريه را به جنايت عليه بشريت متھم نموده و 

در واقع صدای پخش شده متعلق به يکی از روزنامه نگاران ). ٥( خواھد داد ءاعالم کرده بود که از پست خود استعفا

  .گر حرف می زد بود که از يک استوديوی دي٢٤شبکۀ فرانس

طی تمام روز، شبکه . وقتی سفير واقعی در اين مورد مداخله کرد، به او گفتند که پيش از او اجازۀ سخنرانی داده اند

سفير سوريه گزارش پخش » استعفای«دربارۀ ) عربيه-بی بی سی، اسکای، سی ان ان، الجزيره و ال(ھای توطئه گر 

 ءنی گرفته بود که آنھا را نيز به استعفاولفي تمام سفرای سوريه در دنيا تماس توزارت امور خارجۀ فرانسه با. می کردند

سرانجام، خانم الميا شکور از طريق شبکه ھای فرانسوی زبان غير فرانسوی . البته تالش آنھا بی ھوده بود. تشويق کند

ف رسانه ای را به عنوان  تحري٢٤ پس از افشای ماجرا بود که فرانس.BFM TVمطالبش را مطرح کرد و سپس روی 

  .شوخی و طنز توجيه کرد
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در ماجرای الميا شکور، موضوع بر سر يک اشتباه در تعبير نبود، ھمان گونه که ھمه می توانند دچار چنين اشتباھاتی 

 ٢٤ی ساختگی بود که توسط روزنامه نگاران فرانسئبشوند، ولی موضوع به طور مشخص بر سر يک تحريف رسانه 

نگاتنگ با وزارت امور خارجۀ فرانسه و شبکه ھای آتالنتيست در چھارچوب جنگ از نوع نسل چھارم راه در پيوند ت

  .اندازی شده بود

طور کلی نديده ه  گزارشات ديگری را که ما دربارۀ امارات اسالمی منتشر کرده ايم ب٢٤بايد يادآوری کنيم که فرانس 

  :می گيرد 

  ).٦(جنگ افزار فرستاده اند) القاعده( برای جبھۀ النصره ٢٠١٤ جنوری که فرانسه و ترکيه در ماه —

  ).٧( سّری برای تأمين مالی امارات اسالمی رأی مثبت داده است جلسۀ که کنگرۀ اياالت متحده طی يک —

فرماندھی امارات اسالمی به د کرده است که ئي که عربستان سعودی از طريق شبکۀ رسمی سعودی ال الخباريه تأ—

  ).٨( می باشد عبدالرحمان ال فيصلعھدۀ شاھزاده 

 از حضور سه پايگاه آموزشی برای القاعده در ترکيه نرال آويو کوشاویج اطالعات نظامی اسرائيل، ه که فرماند—

  ).٩(پرده برداشته است

امارات اسالمی و دولت محلی کردستان دو گردھمآئی تدارکاتی برای حملۀ مشترک   PKK که حزب کار کردستان —

  ).١٠( کرد که به دعوت واشنگتن صورت گرفته بودءعراق را افشا

و عالوه بر اين ھا، بايد يادآور شويم که چنين مواردی تنھا بخشی از گزارشات تازه ای را تشکيل می دھد که از  

قابل درک نخواھد بود مگر اين که آن را در اين موضوع .  پنھان نگھداشته شده است٢٤تماشاچيان تلويزيون فرانس 

 و درک عملکرد سرويس ھای اطالعاتی ٢٠٠١ژھای اياالت متحده از سال يطول و عرض چشم انداز نوشته ھای سترات

آن را » جمھوری خواه« که جان مک کين شاخۀ NEDبه انضمام بنياد ملی برای دموکراسی (و مخفی اياالت متحده 

  . بوده است٢٤ بگيريم که گويا به دور از ذھن روزنامه نگاران شبکۀ فرانس در نظر) ھدايت می کند

 در ٢٠٠١زيرا امارات اسالمی طرح اياالت متحده برای تصفيۀ قومی را که از سال : اين بحث بيھوده ای نيست 

ه باشد، نتيجه گيری ھر چ). ١١(طرح ريزی شده است پی گيری می کند » ترسيم مجدد خاورميانۀ بزرگ«چھارچوب 

  :بايد به پرسش ھای بنيادی پاسخ بگوئيم 

 چرا، با نقض قطعنامۀ سازمان ملل متحد، اتحاديۀ اروپا ھنوز نفت دزديده شده توسط امارات اسالمی و دولت محلی — 

الی و بر اين اساس امارات اسالمی را که معموالً بايد عليه آن مبارزه کند تأمين م(کردستان عراق را خريداری می کند 

  ؟) می کند

مرزھايش را به روی سوريه بسته و به امارات اسالمی کمک می کند تا به کشتار جمعی ) عضو اتحاديۀ( چرا ترکيه —

  اھداف اتحاديۀ ضد تروريستی بايد عليه جھاد طلبان مبارزه کند ؟به کردھای سوری بپردازد، در حالی که با توجه 

  يل شده تا کنون ھيچ نتيجه ای نداشته است ؟کعليه امارات اسالمی تش  چرا اتحاديه ای که توسط اياالت متحده—
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