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  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٥ فبروری ٠٧
   

  :عمليات سرکوزی
  چگونه سازمان سيا يکی از مأمورانش را 

  ساند رهبه رياست جمھوری فرانس
   

  :پيشگفتار

سگ مرده ای را مانند است که لگد زدن به آن، به غير از آلودگی کفش » رکوزینيکال س«ھرچند در شرايط کنونی 

به کار » سيا«انسان نتيجۀ ديگری به بار نمی آورد، با آنھم ما اين مقاله را بيشتر به خاطر افشای سيستم نفوذی که 

  .می دھد، دارای ارزش بسزائی دانسته، منتشر نموديمبرده و جھت ادارۀ جھان کادر پرورش 

برای کشوری با قدرت اتومی و يکی از متحدان ستراتيژيک » سيا«با مطالعۀ اين مقاله به وضاحت ديده می شود که 

 در روياروئی با شوروی سابق که در کل مواجه با بحران قدرت و حاکميت نبوده؛ - با فراز و نشيب ھای چندی- آن

وقتی در آنجا با . دن به اھداف خودش کادر الزم تا رسيدن به مقام رياست جمھوری را پرورش می دھدجھت رسي

چنان سابقه و خصوصيتی سياست چنان است، آيا می توان تصور نمود که برای کشور ھائی از نوع افغانستان که از 

رف نيروھای منطقه ئی و بين المللی  دھه بدين سو، گذشته از بحران قدرت و حاکميت، موجوديت آنھا نيز از ط٤

دست بسته نشسته و نسلی از ميھنفروشان را جھت رسيدن به اھداف استعماری » سيا«زير سؤال برده شده است، 

  شان پرورش نداده باشد؟

فقط با مطالعۀ چنين مطالبيست که عروج آنی کرزی ھا، اشرف غنی ھا، عبدهللا عبدهللا ھا و ده ھا وصد ھا ميھن 

  . ديگر از قماش آنھا می تواند پاسخ خاص خود را بيابدفروش

با وجود چنين داليل و عاليم، اگر باز ھم کسانی پيدا شوند و چنين تمھيدات استعماری را ناديده گرفته، گويندگانش را 

ن فعاليت به تأثير پذيری از تئوری توطئه متھم نمايند، بدون کمترين شکی می توان، اتھام زنان را نيز بخشی از اي

  .ھای استخباراتی معرفی داشت

  AA-AAادارۀ پورتال

. خاطر ويژگی شخصيتی اشه نيکال سرکوزی بايد مبتنی بر کارھائی که انجام داده مورد قضاوت قرار گيرد و نه ب 

ولی وقتی کارھايش حتی رأی دھندگان او را نيز شگفت زده می کند، در اين صورت ضروری خواھد بود که به 
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در اينجا تی يری . زندگينامۀ او مفصل در مناسبات و پيوندھائی بپردازيم که او را به قدرت رسانده استجزئيات 

تمام اطالعات . ميسان بر آن است تا حقيقت را در مورد ريشۀ فاميلی رئيس جمھور فرانسه مورد بررسی قرار دھد

وليت آن را به عھده می ؤه تنھا نويسنده مسجز دو مورد که موجود در اين نوشته قابل بررسی و دسترسی ھستند، ب

  .گيرد

   ٢٠٠٨ جوالی ١٩/)قزاقستان(لماآتی ا /شبکۀ بين المللی ولتر

  

 مه François Mitterrand )21النی رياست جمھوری فرانسوآ ميتران فرانسوی ھا خسته از دوران بسيار طو 

نيکال سرکوزی ) ٢٠٠٧ مه ١٦ تا ١٩٩٥ مه 7( Jacques Chirac و ژک شيراک )١٩٩٥ مه ١٧ تا ١٩٨١

Nicolas Sarkozyرا انتخاب کردند و روی انرژی او حساب بازکرده بودند تا به کشورشان جان تازه ای ببخشد  .

ولی اميدھايشان سرانجام به متارکه .  بودند که با سال ھا سکون و ايدئولوژی از کار افتاده متارکه کنندآنھا اميدوار

رئيس جمھور شگفت زده شدند که ھر » سوپر من « فرانسوی ھا از اين . با اصول بنيانگذار ملت فرانسه منتھی شد

 کرد و تمام خط فاصل ھا را در ھم می روز پروندۀ جديدی را در اختيار می گرفت و چپ و راست را جذب می

  .ريخت تا سرانجام به ايجاد ھرج و مرج کامل نائل آمد

جوی بھانه ھستند تا وسعت  و مثل کودکانی که کار خيلی بدی انجام داده باشند، فرانسوی ھا خيلی در گير جست

که واقعاً نيکال سرکوزی کيست، يعنی فرانسوی ھا نمی خواھند ببينند . خسارت وارد آمده و ساده دلی شان را بپذيرند

  .پرسشی که خيلی پيش از اينھا بايد مطرح می کردند و به آن پی می بردند

نظر می رسد، و مانند فرد شعبده بازی موفق شد با به نمايش گذاشتن زندگی ه بی گمان مرد بسيار زبر دستی ب

  .ياسی اش منحرف سازد توجه عمومی را از سير تحولی سpeopleشخصی اش در مجالت پوپل 

خاطر ه موضوع اين نيست که آقای سرکوزی را ب: اميدوارم ھيچ ابھامی در مورد اين نوشته وجود نداشته باشد 

دانيم اين است که  ی اش سرزنش کنيم، بلکه انتقادی را که به او وارد میئمناسبات فاميلی، دوستانه و حرفه 

ته به شکلی که آنھا تصور کردند که انتخاب آنھا روی فرد آزادی انجام وابستگی ھايش را از فرانسوی ھا پنھان ساخ

  .گرفته است
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برای درک اين حقيقت که چگونه فردی که امروز ھمه او را به عنوان مأمور اياالت متحده و اسرائيل شناسائی کرده 

 خيلی دور ۀ بايد به گذشت به رياست حزب گوليست و سپس به رياست جمھوری فرانسه نائل آيد،ءاند موفق شد ابتدا

 داستان طوالنی را پی گيری کنيم که طی آن شخصيت ھائی را معرفی خواھيم کرد هدر اينجا بايد در حاشي. بازگرديم

  .که امروز به کام خود رسيده اند

  

  اسرار خانوادگی

ی و برای تدارک پياده ئامريکادر پايان جنگ جھانی دوم، سرويس ھای مخفی اياالت متحده برای تأمين امنيت بنادر 

 Luckyئی لوکی لوچيانو امريکا - کردن نيروھای متفقين در ساحل سيسيل روی ھمکاری پدرخواندۀ ايتاليائی

Lucianoتماس ھای لوچيانو با سرويس ھای اياالت متحده به ويژه از طريق فرانک ويسنر .  حساب باز می کنند

Frank Wisner Sr،از زندان آزاد شد و به ايتاليا رفت تماس ھا با » ندهپدر خوا« وقتی   صورت می گرفت

البته : مترجم (ادامه يافت )  فرانسه–از اھالی کورس  (Étienne Léandriاتين له آندری » سفيرش«ميانجيگری 

  ).زندگينامۀ لوکی لوچيانو در اينجا خيلی به اختصار مطرح شده

 آزاديبخش ملی در الجزائر است که می تواند راه را برای ، اياالت متحده نگران امکان پيروزی جبھۀ١٩٥٨در سال 

. ندازدد در فرانسه کودتای نظامی راه بيفريقای شمالی ھموار سازد، در نتيجه تصميم می گيرانفوذ شوروی در 

ً به مديريت فرانک ويسنر و ناتو سازمان دھی  عمليات در ھمآھنگی با مديريت و برنامه ريزی سازمان سيا رسما

 بر اجرای طرح Allan Dullesلی ويسنر دچار ھذيان و جنون می شود، و سرانجام جانشين او آلن دالس و. شد

از الجزائر دو ژنرال فرانسوی کميتۀ امنيت دولتی ايجاد می کنند که قدرت مدنی پاريس را . توطئه نظارت می کند

 را وادار می سازد که برای انتقال تمام تحت فشار قرار می دھد و بی آن که نيازی به اعمال زور داشته باشد آن

  ).١(قدرت به ژنرال دوگل رأی بدھد 

در نخستين گام، . به بازی بگيرند ولی شارل دوگل آن مھره ای نبود که آنگلوساکسون ھا فکر می کردند می توانند 

تاری در سطح دوگل تصميم می گيرد که از تضاد استعماری خارج شود و با چنين ھدفی است که با طرح خودمخ

ولی چنين طرحی ديگر برای . گسترده برای سرزمين ھای ماورای دريائی در بطن اتحاديۀ فرانسه موافقت می کند

نجات امپراتوری دير شده و مردم سرزمين ھای استعمار شده به قول و قرارھای متروپل باور نمی کنند و خواستار 

ه و پيروزمندانه عليه استقالل طلبان، دوگل بيدار می شود و با بعانسپس از راه اندازی سرکوب . ی شونداستقالل م

 جھت از سوی اغلب آنھائی تغييراين . ھوشياری سياسی کم نظيری سرانجام با استقالل مستعمرات موافقت می کند

تو به ھر در نتيجه برای از بين بردن او سازمان سيا و نا. که او را به قدرت رسانده بودند به عنوان خيانت تلقی شد

با اين وجود برخی از ). ٢(توطئه ای دست زدند و از جمله کودتائی که ناکام ماند، به انضمام چھل بار سوء قصد 

 Charles Pasquaد کردند و برای حفاظت از او پيرامون شارل پسکوآ ئيطرفدارانش سير تحول سياسی او را تأ

  . کردندرا ايجاد) ليس موازیومعروف به پ(سرويس عمليات مدنی 
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او با دختر يک باتلگر . پسکوآ در عين حال يک مافيائی کورس و جزء گروه ھای مقاومت قديمی است 

bootlegger) ازدواج می کند ) ١٩٣٥ تا ١٩١٧لی در سال ھای حاقچيان مشروبات الکاصطالح انگليسی برای قاچ

پسکوآ پس از رايج ساختن مشروب .  و کانادا به ثروت دست يافته بودامريکال در حکه طی دوران ممنوعيت الک

ه ب) باديان رومی( شد و با فروش مشروب انيسون Ricardلی که ممنوع بود، گردانندۀ شرکت ريکار حافسنتين، الک

ولی شرکت او پوششی شد برای تداوم انواع و اقسام قاچاق در رابطه با خانوادۀ . شھرت و اعتبار دست يافت

با اين وصف جای شگفتی نيست که . ، يعنی خانوادۀ لوکی لوچيانوGenoveseنيويورکی جنويس - ئیامريکا- ايتاليائی

 Étienne Léandriليست ھمکاری اتين له آندری پسکوآ برای استخدام بازوھای نيرومند در تشکيل شبه نظاميان گو

  ).٣(را فرابخواند ) لوچيانو» سفير«(

ليس موازی به عھده داشت، اين نفرسوم، محافظ نزديک ويک نفر ديگر، يک نفر سومی نيز نقش مھمی در تشکيل پ

  . بود که او نيز از اھالی کورس بودAchille Perettiقديمی دوگل، آشيل پرتی 

د تعلق به جبھۀ آتالنتيک ئيبا تأ.  دفاع متشکل شد و دوگل با افتخار سياست استقالل ملّی را ترسيم کردبر اين اساس

شارل دوگل با ورود بريتانيا به بازار مشترک اروپا مخالف کرد . رھبريت آنگلوساکسون را زير عالمت سؤال برد

، کشورھای )١٩٦١( نيز مخالفت کرد ، با استقرار کاله آبی ھای سازمان ملل متحد در کنگو)١٩٦١-١٩٦٧(

، )١٩٦٤سخنرانی مکزيکو (ی جنوبی را برای رھائی خود از سيطرۀ امپرياليسم اياالت متحده تشويق کرد امريکا

، جنگ ويتنام را محکوم کرد )١٩٦٦(ناتو را از فرانسه اخراج نمود و از ستاد فرماندھی آتالتيک بيرون آمد 

، از استقالل کبک )١٩٦٦ه طلبی اسرائيل را طی جنگ شش روزه محکوم کرد ، توسع)١٩٦٦سخنرانی پنوم پن (

  .، و اين فھرست ادامه دارد)١٩٦٧سخنرانی مونترآل (پشتيبانی کرد 

ی تقويت می ئ صنعتی به انضمام قدرت بازدارندۀ ھسته -ھم زمان، دوگل قدرت فرانسه را با گسترش مجتمع نظامی

کورس ھای دست و پا گيری که در اطراف او بودند را به .  وجود می آوردکند و ضامنی برای ذخيرۀ انرژی به

بر اين اساس . شکل سودمندی دور می سازد، به اين معنا که آنھا را به پست ھائی در خارج از کشور فرا می خواند

گزيده می بر) ٤) (Totalامروز توتال  (Elf برای نمايندگی تجاری گروه الف Étienne Léandriاتين له آندری 

  .فريقای فرانسوی زبان گماشته می شوداشود، و شارل پسکوآ نيز به مرد سياسی قابل اطمينان برای دولت ھای 
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دوگل با آکاھی به اين امر که نمی تواند انگلوساکسون ھا را ھم زمان در تمام زمينه ھا به مبارزه بطلبد با خانوادۀ 

وان نخست وزير و تحکيم قدرت بانک ژرژ پمپيدو را انتخاب می سپس به عن.  متحد می شودRothschildروتشيلد 

شجاعت سياسی اولی ھرگز واقع گرائی اقتصادی دومی را . ھر دو مرد سياسی اتحاد مؤثری را ايجاد می کنند. کند

  .از نظر دور نمی سازد

ی خيلی زود به دليل  داد، ژرژ پمپيدو به شکل کوتاه مدت جايگزين او شد ولء استعفا١٩٦٩وقتی دوگل در سال 

گليست ھای تاريخی رھبريت او را نمی پذيرند و نگران تمايالت انگليسی . بيماری سرطان چشم از جھان فروبست

 la «( با ورود البيون خيانتکار Edouard Balladurاو بودند و وقتی او به ياری دبير اول اليزه ادوارد بالدور 

perfide Albion  « ريتانيا بوده ، البيون خيانتکار به شکل تحقير آميز برای انگلستان به کار می البيون نام قديمی ب

  .به بازار مشترک اروپا موافقت می کنند، با فرياد او را به خيانت متھم می کنند) رود

  

  اختراع نيکال سرکوزی

سال . ی می پردازيمبه نمايش گذاشتيم، به شخصيت اصلی در اين نوشته يعنی نيکال سرکوزکه با اين چشم اندازی 

 Pal Sarkösy به دنيا آمد، او فرزند يکی از اشراف کاتوليک مجارستان است، پال سرکوزی دو ناگی بوکسا ١٩٥٥

de Nagy-Bocsa از مقابل ارتش سرخ فرار می کند و به فرانسه پناھنده می شود، و آندره ماال Andrée 

Mallah گيوم، (پس از به دنيا آوردن سه فرزند ) ھر بزرگ يوناندومين ش( يک يھودی عادی از اھالی تسالونيک

پال سرکوزی دو ناگی بوکسا دوباره با يک آريستوکرات ازدواج می کند، . ، زوج طالق می گيرند)نيکال و فرانسوآ

). پی ير اوليويه و کارولين( که از اين ازدواج دو فرزند به دنيا می آيند Christine de Ganayکريستين دو گانی 

ً دست به  سر پرستی نيکال تنھا به والدين خود او سپرده نمی شود بلکه در اين خانوادۀ دوباره تشکيل شده و دائما

  .دست می شود

ليس موازی، گارد نزديک وپس از تشکيل پ. بود) گارد نزديک دوگل (Achille Perettiمادرش منشی آشيل پرتی 

آشيل پرتی به عنوان نماينده انتخاب شد و .  و پی گيری می کرددوگل کار سياسی درخشانی را به تحقق رسانده بود

 ثروتمندترين حومۀ مسکونی پاريس و سپس به رياست مجلس Neuilly-sur-Seineسپس شھردار نوئی سور سن 

  .ملی نائل آمد

ھکار مخفی  يک سازمان تبرویدر اياالت متحده مجلۀ تايم از . ، آشيل پرتی شديداً متھم شد١٩٧٢متأسفانه در سال 

 را امريکابود که بخش مھمی از قاچاق مواد مخدر بين اروپا و » اتحاد کورس « پرده برداشت، نام اين سازمان 

که ھاليوود می بايستی به روی اکران بياورد به ھمين ) رابط فرانسوی(»   French connexion «کنترل می کرد 

پارلمانی ھا و تجسسات خود، نام يک رئيس مافيا را يادآور می  به سخنرانی ھای ءتايم با اتکا. ماجرا مربوط می شد

 چند سال پيش از اين در کانادا بازداشت شده بود، اين فرد در واقع نمايندۀ Jean Venturiشود، ژان وانتوری 

را مديريت » اتحاد کورس«نام چند خانواده که . لی ريکار بودحبازرگانی شارل پسکوآ برای شرکت مشروبات الک

ی کردند از جمله آشيل پرتی در فھرست آورده می شود ولی آشيل پرتی اين اتھام را مردود می داند، با اين وجود م

  .مجبور می شود از رياست مجلس ملی صرفنظر کند و از يک خودکشی نيز جان سالم به در برد

 وزارت امور ٢با شمارۀ ، پال سرکوزی از دومين ھمسر خود جدا می شود، سپس کريستين دوگانی ١٩٧٧در سال 

 کوچکی زندگی می کنيم، از آنجائی که در جھان. قر می شود مستامريکاخارجۀ اياالت متحده ازدواج می کند و در 

کارکردھای ويسنر در سازمان سيا شناخته شده نيست، ولی .  استFrank Wisner شوھر او فرانک ويسنر جوان 
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نيکال که به زن پدرش و برادر و خواھر ناتنی خود نزديک است، . روشن است که نقش مھمی به عھده داشته است

  .دائماً به اياالت متحده می رود و در آنجا از برنامه ھای آموزشی وزارتخانه بھره مند می شود

 ن نيکال سرکوزی با به پايان رساند١٩٨٢در سال . در ھمان دوران نيکال سرکوزی به حزب گوليست پيوست

شاھد ازدواج او .  آشيل پرتی ازدواج می کند حقوق و ثبت نام در دادگستری، با خواھر زادۀتحصيالتش در رشتۀ 

يک . به عنوان وکيل دادگستری، سرکوزی از منافع دوستان کورس و مشاورانش دفاع می کند. شارل پسکوآ است

بر اساس سنت کورس  خريداری می کند و تصميم می گيرد نامش را Vicoخانۀ ويالئی در جزيرۀ کورس در ويکو 

  . تبديل می شودSarkoziبه   Sarkozyرا جايگزين می کند در نتيجه » i « حرف  » y« عوض کند و به جای 

 خوانده اش آشيل پرتی شد که دچار حملۀ قلبی شده   سن جايکزين دائی– سور –سال بعد به عنوان شھردار نوئی 

  .بود

 ھمسر شومن Cécilia با سسيليا ١٩٨٤ خيانت کرد، از سال با اين وجود، طولی نکشيد که نيکال به ھمسرش

او با .  رابطۀ مخفيانه ای را آغاز می کندJacques Martinمشھور تلويزيون فرانسه در آن دوران يعنی ژک مرتن 

اين .  سن برگزار می کرد آشنا شد– سور –سسيليا وقتی عروسی اش را با جک مرتن به عنوان شھردار نوئی 

يانه پنج سال به طول انجاميد، پيش از آن که عاشق و معشوق ازھمسران خود جدا شوند و زندگی زندگی مخف

  .مشترک تازه ای را با يکديگر آغاز کنند

. نيکال سرکوزی شاھد ازدواج کلود دختر ژک شيراک با يک مفسر خبری در روزنامۀ فيگارو بود١٩٩٢در سال 

ً با سسيليا زندگی می کند، مدت کوتاھی با کلود .  نفريبدنيکال نمی تواند شيفتۀ کلود نشود و او را در حالی که رسما

بين ژک شيراک و نيکال . شوھر گول خورده با بلعيدن مواد مخدر خودکشی می کند. مخفيانه مالقات می کند

  .سرکوزی متارکه قطعی و بی بازگشت است

 امتناع می کند و ءرانسوآ ميتران از استعفارئيس جمھور ف. ، چپ در انتخابات پارلمانی شکست خورد١٩٩٣سال 

ژک شيراک که خواھان مقام رياست جمھوری است با .  با نخست وزير دست راستی را ترجيح می دھد ائتالف

ادوارد بالدور اتحادی مشابه دوگل و پمپيدو تشکيل می دھد و از ماندگار شدن در مقام نخست وزيری قطع نظر می 

با .  برای ارتقاء دوست ديرينه اش ادوارد بالدور به مقام نخست وزيری ھموار می سازدبراين اساس راه را. کند

  .وجود تمام گذشتۀ پر تالطم جھنمی، شارل پسکوآ به عنوان وزير کشور برگزيده شد

اگر شارل پسکوآ انحصار ماريجوآنای مراکشی را در اختيار دارد، از موقعيت خود برای قانونی سازی فعاليت 

فريقای فرانسوی زبان استفاده می ال کازينوھا، بازی ھا و اسب دوانی در ور زمينه ھای ديگر مانند کنترھايش د

.  می کنندءمناسباتی با عربستان سعودی و اسرائيل برقرار می سازد و مقام افسر افتخاری موساد را به او اھدا. کند

  .نيکال سرکوزی نيز وزير بودجه و سخن گوی دولت است

ول برنامه ريزی سياسی در ؤ می شود که مسPaul Wolfowitzگتن، فرانک ويسنر جايگزين پل ولفوويچ در واشن

  .کس متوجه مناسبات بين سخن گوی دولت فرانسه با ويسنر نيست ھيچ. وزارت دفاع است

خی و  سال پيش از اين بين گوليست ھای تاري٣٠به اين ترتيب در بطن حزب گوليست تنشی بازتوليد می شود که 

ولی موضوع تازه خيانت اتحاديۀ شارل پسکوآ و نيکال . راست مالی به وجود آمد و نمايندۀ آن نيز ادوارد بالدور بود

ھمه چيز از مسير عادی خارج می . سرکوزی جوان عليه ژک شيراک برای نزديک شدن به جريان روتشيلد بود

وارد بالدور عليه دوست قديمی اش ژک شيراک  به اوج می رسد يعنی وقتی که اد١٩٩٥منازعه در سال . شود

به ويژه، بر اساس راه کارھای لندن و واشنگتن، . نامزد رياست جمھوری می شود و در انتخابات شکست می خورد
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ومت شوروی بيرون آمده اند را مگو برای پيوستن کشورھای اروپای مرکزی و شرقی که از قي و دولت بالدور گفت

  .اتو آغاز کردبه اتحاديۀ اروپا و ن

برای تأمين . فتندز آماده اند تا به جان يکديگر بيدر حزب گوليست شيرازۀ تمام کارھا از ھم گسيخته و دوستان ديرو

مالی اردوگاه انتخاباتی اش، ادوارد بالدور بر آن می شود تا از صندوق سياه حزب گوليست برداشت کند که در 

 فوت Étienne Léandriکه اتی ين له آندری  به محض اين. ان بود پنھElfحسابدارای موازی شرکت نفتی الف 

ولی ادوارد بالدور، شارل پسکوآ . کرد، مقامات قضائی شرکت را توقيف کرد و رھبران آن را نيز به زندان انداختند

  .و سارکوزی ھرگز نتوانستند به گنجينه ای که آرزويش را داشتند دست يابند

  

  عبور از صحرا

نيکال سرکوزی . می دارد  دورۀ اول رياست جمھوری، ژک شيراک نيکال سرکوزی را در فاصله نگهدر تمام طول

در اين دوران عبور از بيابان برھوتی که شيراک برای او گسترده بود، بی سرو صدا با محافل مالی مناسباتی 

  .برقرار می سازد

دو . بسيار طوالنی با سسيليا ازدواج می کند، نيکال سرکوزی سرانجام پس از اتمام فرآيند طالق ١٩٩٩در سال 

 Bernard Arnaud و برنارد آرنو Martin Bouygues  ميلياردر شاھدان ازدواج آنھا بودند، مارتين بويگ

  ).ثروتمندترين مرد کشور(

  

  آخرين پرده

رت رساندن خيلی پيش از بحران عراق، فرانک وسنر و ھمکارانش در سازمان سيا تخريب جريان گوليست و به قد

 حذف مديريت حزب ءابتدا: در سه مرحله وارد عمل می شوند . نيکال سرکوزی را برنامه ريزی کرده بودند

ل گرفتن دستگاه اين حزب، سپس حذف رقبای اصلی دست راستی و جلو گيری از باال آمدن وگوليست و تحت کنتر

رقيب جدی در چپ به گونه ای که پيروزی حزب گوليست در انتخابات رياست جمھوری و سرانجام حذف ھر گونه 

  .شان در انتخابات حتمی باشد

پيش . گری ھای پس از مرگ يک معامله گر ساختمان جلب کردءرسانه ھا توجه عمومی را روی افشاطی سال ھا 

از آن که در اثر بيماری بسيار وخيمش فوت کند، به دليلی که ھرگز معلوم نشد اعترافاتی را درمقابل دوربين ويدئو 

به دست يکی از مقامات باالی حزب سوسياليست يعنی » کاست«به دليل باز ھم نامعلوم تری اين . ضبط کرد

افتاد که آن را به شکل غير مستقيم در اختيار رسانه ) Dominique Strauss-Khan )DSKک تروسکان دوميني

  .ھا قرار داد

اگر اعترافات معامله گر ساختمان به ھيچ محکوميت قضائی نمی انجامد، ولی جعبۀ پاندور را باز می کند 

اصلی پيامدھای بعدی نخست وزير فرانسه قربانی  ). اصطالحی که به معنای بروز مشکالت و مصائب متعدد است(

با کنار گذاشتن آلن ژوپه راه . آلن ژوپه بود که برای حفاظت از ژک شيراک تمام جرائم اعالم شده را به عھده گرفت

  .برای نيکال سرکوزی باز شد تا ھدايت حزب گوليست را در اختيار گيرد

اک را مجبور سازد، با وجود نفرت متقابل، که او را در در نتيجه سرکوزی از موقعيت خود استفاده کرد تا ژک شير

در اين مقام، او از فرمانداری ھا و اطالعات ! اشتباه . سرانجام او به عنوان وزير کشور برگزيده شد. دولت بپذيرد

کلود اريناک . او در عين حال به امور کورس نيز رسيدگی کرد. کشور برای نفوذ در ادارات بزرگ استفاده کرد
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Claude Érignacگرچه اين قتل از سوی ھيچ گروھی به رسميت شناخته .  مقام عالی رتبۀ فرمانداری به قتل رسيد

پس از پی گردی طوالنی، . نشد، ولی فوراً به عنوان حرکت استقالل طلبان کورس عليه دولت فرانسه تلقی گرديد

 پسر يکی از نمايندگان Yvan Colonna اين فرد ايو کلونا  ليس يک فرد مظنون فراری را دستگير کرد،وپ

نيکال سرکوزی بی آن که مھلت اثبات جرم را رعايت کند اعالم کرد که بازداشت به دليل اتھام . سوسياليست بود

 تغييراين خبر در فاصلۀ دو روز مانده به ھمه پرسی که وزير کشور برای . مظنون به قتل انجام گرفته است

در ھر صورت، رأی دھندگان طرح سرکوزی را . ی کرده بود اعالم شدوضعيت جزيرۀ کورس سازمان دھ

  .نپذيرفتند زيرا از ديدگاه برخی پيشنھادات او بيشتر برای تأمين منافع مافياھا طراحی شده بود

گاه محکوميت خود را نپذيرفت و خودش را بی گناه می دانست،  گرچه ايو کلونا بعداً گناھکار معرفی شد، ولی ھيچ

ولی به شکل شگفت آوری، ايو کلونا ديواری از . بر اين ھيچ مدرک جرم عينی نيز عليه او وجود نداشتعالوه 

  .سکوت به دور خود کشيد و ترجيج داد محکوم شود تا اين که آنچه را که می داند به زبان بياورد

 کشته نشده بود، بلکه توسط ولی حقيقت را ما در اينجا می گوئيم که کلود ارينياک به دست ناسيوناليست ھای کورس

   ی به قتل رسيد که بعداً او را به آنگوال منتقل کردند و در بخش حفاظت امنيتی شرکت نفتی الفئيک قاتل حرفه 

Elfفريقائی اول شبکه ھای ؤانگيزۀ اين جنايت مشخصاً به عملکردھای پيشين کلود ارينياک در مقام مس.  استخدام شد

ايو کلونا نيز از ده ھا سال پيش دوست شخصی و .  وزارت ھمکاری مرتبط بودل شارل پسکوآ دروتحت کنتر

  .دوست دوران کودکی نيکال سرکوزی بود

ردن حساب بانکی در مؤسسۀ بانکی پروندۀ جعلی افرادی را به پنھان ک: ماجرای تازه ای به وقوع می پيوندد 

او . نيکال سرکوزی ديده می شود: فراد متھم بين ا.  در لوگزامبورگ متھم می کندClearstream» کلرستيرم «

شکايت می کند و به شکل ضمنی دومينيک دو ويلپن رقيب دست راستی در انتخابات را متھم می داند که عليه او 

  .ندازدد که می خواھد او را به زندان بيتوطئه چينی کرده است، و ھدف خود را نيز پنھان نمی کن

 John Negroponteکه جان نگروپونت ) ٥(ئی امريکای بنياد فرانسوی و در واقع پروندۀ جعلی توسط اعضا

آنچه را که قضات کلرستريم نمی دانستند . رئيس آن بود و فرانک ويسنر مديريت اداری آن را به عھده داشت) 14)

 و ٦م آی  می کنيم، اين است که فھرست جعلی در لندن توسط يک دفتر مشترک سازمان سيا و اءو ما در اينجا افشا

دوويلپن در .  تنظيم شده بود که فرانک وسنر مديريت آن را به عھده داشتHakluyt & Co ءھاکلويت و شرکا

مقابل اتھامات از خودش دفاع می کند، ولی تحت بازرسی قرار می گيرد و به ماندگاری در محل اقامت محکوم می 

بر اين اساس راه برای نيکال سرکوزی در جناح . دشود و عمالً به شکل موقتی از زندگی سياسی برکنار می گرد

  .راست باز می شود

کمک ھای مالی برای پيوستن به حزب سوسياليست . تنھا نامزدھای اپوزيسيون باقی می مانند که بايد خنثی شوند

.  گرفتندناگھان ھزاران جوان کارت عضويت. کاھش می يابد و تنھا در حد نمادينه تا مبارزان تازه ای را جلب کنند

المبرتيست «بين آنھا، دست کم ده ھزار طرفدار جديد عضو شدند که در واقع طرفداران حزب تروتسکيست 

lambertiste « نام بنيانگذار آن پی ير المبر (بودندPierre Lambert .( اين بخش از تشکيالت چپ افراطی از

اين تشکيالت چپ افراطی (سازمان سيا درآمد ديدگاه تاريخی عليه کمونيست ھای ستالينی طی جنگ سرد به خدمت 

 است که SD/USA de Max Shatchmanمعادل سوسيال دموکراسی اياالت متحده به رھبری مکس شاچمن 

در » المبرتيست ھا«برای نخستين بار نيست که ). ٦) (نئومحافظه کاران را در اياالت متحده آموزش داده است

از اين دو مأمور مشھور سازمان سيا وارد حزب شدند، يکی از آنھا ليونل پيش . حزب سوسياليست نفوذ کرده اند
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-Jean است که به مقام نخست وزيری رسيد و ديگری ژان کريستوف کامبادلی Lionel Jospinژوسپن 

Christophe Cambadélis که مشاور اصلی دومينيک تروسکان Dominique Strauss-Kahn  ٧( است.(  

 نامزد انتخابات رياست جمھوری سازماندھی می شود، دو تعيينن حزب سوسياليست برای مقدمات دور اول در بط

. Ségolène Royal و سگولن رويال Laurent Fabiusلوران فبيوس : شخصيت سياسی در رقابت با يکديگرند 

ا با اين دومينيک تروسکان وارد مسابقه می شود ولی تنھ. تنھا اولی برای سرکوزی خطر جدی به حساب می آمد

که در حزب » المبرتيست«اين کار را نيز به کمک آرای مبارزان . ھدف که فبيوس را در آخرين لحظه حذف کند

عمليات . سوسياليست نفوذ کرده بودند انجام می دھد، نه با جمع آوری رأی برای خود او بلکه برای سگولن رويال

فرانسوی ھا .  امور مالی اياالت متحده شناور استممکن می گردد زيرا تروسکان از مدت ھا پيش در روی موج

درس می داده و توسط کوندوليزا رايس مدير Stanford معموالً اطالع ندارند که او در کالس ھای استانفورد 

  ).٨(دانشگاه استخدام شده بوده است 

به عمل آوردند و او را نيکال سرکوزی از روزی که به قدرت رسيد و کوندوليزا رايس ھر دو از تروسکان قدردانی 

  .به عنوان مدير صندوق بين المللی پول انتخاب کردند

  

  نخستين روز در کاخ اليزه

شب دومين دور انتخابلت رياست جمھوری، وقتی مؤسسات آمارگيری پيروزی احتمالی نيکال سرکوزی را اعالم 

ب به ملت فرانسه، خالف تمام رسوم و کردند، او از مرکز فرماندھی اردوگاه انتخاباتی اش سخنرانی کوتاھی خطا

کافۀ بسيار مشھور در شانزه ليزه    Fouquet’sجای برگزاری جشن با طرفداران حزبش، به فوکتس ه آئين رايج ب

 Dominique Desseigneبود که البته امروز در تعلق دومينيک دسين » اتحاديۀ کورس « رفت که پاتوق 

 رئيس جمھور برگزيده قرار گرفته بود تا دوستان و پشتيبانان مالی اردوگاه خود اين کافه در اختيار. کازينودار است

صدھا نفر از دعوت شدگان در ھم می لوليند، ثروتمندترين ھای فرانسه با کارفرمايان کازينو . را در آنجا مالقات کند

  .گو می کردند و در کنار يکديگر گفت

 ٩٠٠با ھواپيمای فالکون .  می رود ی که شايستۀ آن استسپس رئيس جمھور برگزيده چند روز به تعطيالت

کشتی تفريحی .  متر به استراحت می پردازد٦٥خصوصی به مالت می رود، و روی پالوما کشتی تفريحی به طول 

  .دۀ بانک روتشيلد استر و دست پرور ميلياردVincent Bolloré ونسان بلوره  متعلق به دوستش

نخستين فرمانی را که صادر می کند برای عفو . ام رياست جمھوری فرانسه می رسدسرانجام نيکال سرکوزی به مق

و بخشايش نيست، بلکه برای صدور جواز برای کازينوھای دوستانش دسين و پارتوش است تا بتوانند تعداد ماشين 

  .ھای پول سازشان را افزايش دھند

) وزير جوانان و ورزش( وده باشد، صاحب کازينو بی آن که جای شگفتی ب. گروه کار و دولتش را تشکيل می دھد

  ).تبديل می شود» گوليست«که به سخن گوی حزب (و البيست کازينوھای دوستش دسين 

  :نيکال سرکوزی پيش از ھمه روی چھار نفر تکيه می کند 

  .او دست راست قديمی شارل پسکوآ است.  سردبير عمومی کاخ اليزه Claude Guéantکلود گه آن 

سفير فرانسه در . پسر مدير پيشين آژانس يھودی.  مشاور ديپلماتيکJean-David Lévitteداويد لويت ژان 

  .سازمان ملل متحد، شيراک او را از مقامش برکنار کرد زيرا او را خيلی به جرج بوش نزديک می دانست

  . مديران بانک روتشيلد است وءاو يکی از شرکا. ، معاون دبير عمومی کاخ اليزهFrançois Pérolفرانسوآ پرول 
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او مأمور . ن ھا نوشته نشده استولفي تۀنام او در دفتر آدرس ھا و شمار. ، مرد سايهAlain Bauerآلن بوئر 

 آژانس ٢و شمارۀ ) از شاخه ھای اصلی مسونری فرانسوی(استاد بزرگ شرق فرانسه . سرويس اطالعاتی است

  ).٩) ( نويسندۀ چندين کتاب دربارۀ جرم شناسی و تروريسم:مترجم (امنيت ملی اياالت متحده در اروپا 

فرانک ويسنر که در اين مدت به عنوان فرستادۀ ويژۀ رئيس جمھور بوش برای استقالل کوزووو برگزيده شده 

 به عنوان وزير امور خارجه با اولويت مأموريت Bernard Kouchnerاست، روی گزينش برنارد کوشنر 

  .استقالل کوزووو و حذف سياست فرانسه در رابطه با جھان عرب: د مضاعف پا فشاری می کن

به ياری کمک ھای مالی از سوی . کوشنر کار خود را با شرکت در ايجاد سازمان غير دولتی بشردوستانه آغاز کرد

او در عمليات زيبيگنيف برژينسکی در National Endowment for Democracy بنياد ملی برای دموکراسی 

  .ستان در کنار اسامه بن الدن و برادران کرزی عليه شوروی شرکت داشتافغان

 او نمايندۀ ٢٠٠١ تا ١٩٩٩از سال .  او را در کنار علی عزت بيگويچ در بوسنی ھرزگوين می بينيم١٩٩٠در سال 

خستين ل احمد ولی کرزی برادر ناتنی حميد کرزی، افغانستان به نوزير کنتر. سازمان ملل متحد در کوزووو بود

شيرۀ گياھی در محل به ھروئين تبديل می شد و توسط نيروی ھوائی اياالت متحده به . توليد کنندۀ خشخاش تبديل شد

در آنجا، مردان ھاشم تاچی مادۀ مخدر را در . منتقل می شد) در کوزووو (Camp Bondsteedاردوگاه بوندستيد 

درآمد حاصل از فروش مواد مخدر مخارج ). ١٠(ساندند فروش می ره اروپا و به شکل جانبی در اياالت متحده ب

  .مالی عمليات غير قانونی سازمان سيا را تأمين می کرد

ً با وجود پرونده ھای بين المللی که دربارۀ ی و تاچی دوستکرز  شخصی و قديمی برنارد کوشنر ھستند که مطمئنا

  .ع بوده استآنھا وجود دارد از فعاليت ھای تبھکارانۀ اين دو دوست بی اطال

 را به عنوان وزير اقتصاد و Christine Lagardeنيکال سرکوزی برای تکميل اعضای دولتش کريستين الگارد 

ی خود را در اياالت متحده به تکوين رساند و در آنجا ئکريستين الگارد تمام کار حرفه . امور مالی انتخاب کرد

در بطن مرکز .  را مديريت می کردBaker & McKenzieی  بيکر و مک کنز مديريت کابينۀ بسيار معتبر وکالی

ژيک به مديريت ديک چنی، کريستين الگارد با مديريت مشترک زيبيگنيف برژينسکی يبين المللی تحقيقات سترات

او در عين حال البی .  بودپولندروی يک گروه کار نظارت داشت که موضوع مرکزی آن خصوصی سازی در 

  ).١١( عليه ھواپيماسازی فرانسوی داسو سازماندھی کرد Lockheed Martinيد مارتين شديدی را به حساب الکھ

نيکال و سسيليا زوج آزاد و فرزندانشان برای تعطيالت به اياالت متحده در ولفنبورو . تعطيالت تابستانی

Wolfenborooرت را نيز مخارج اين مساف.  رفتند که در فاصلۀ کمی از ملک رئيس جمھور بوش واقع شده بود

 می پردازد که بانکدار امور ايتاليائی نيويورکی، صھيونيست Robert F. Agostinelliاين بار رابرت آگوستينلی 

  . مقاله می نويسدامريکامجلۀ انجمن يھوديان Commentaryاست و در ماھنامۀ  و نئو محافظه کار اصيل 

 اوليور - ئی شده دامريکابا نام .  منعکس شدPierre-Olivierموفقيت نيکال روی برادر ناتنی اش پی ير اوليويه 

» d’Oliver   « توسط فرانک کارلوچیFrank Carlucci)  سازمان سيا پس ازاين که فرانک ويسنر ٢که شمارۀ 

 Carlyle Groupبه عنوان مدير جديد صندوق سرمايه گذاری ھای گروه کارليل ) ١٢) (او را استخدام کرد

بی ھيچ کيفيت برجسته ای از ديدگاه ). ١٣) (ت کيف پول خانوادۀ بوش ھا و بن الدن ھاشرکت مشترک برای مديري(

شخصيتی، به پنجمين رابط عمليات تجاری در جھان تبديل شد و مديريت دارائی ھا و صندوق حاکمان کويت و 

  .سنگاپور را به عھده گرفت
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يکی از مشاوران در زمينۀ . آزاد استبر اساس آمار، ميزان طرفداری مردم از رئيس جمھور در حال سقوط 

 توجه عمومی را  »سريال داستان عام پسند«  پيشنھاد کرد تا با يک Jacques Séguélaارتباطات، ژک سگال 

الق سسيليا از نيکال در روزنامۀ ليبراسيون متعلق به دوست قديمی اش طپس چنين شد که گزارش . منحرف سازند

سريال .  برای کنار زدن شعارھای روز تظاھرات عمومی منتشر شدEdouard de Rothschildادوارد روتشيلد 

 Carla Bruniداستان عام پسند باز ھم اوج تازه ای پيدا کرد، قرار مالقات با ھنرمند و مانکن قديمی کارال برونی 

نتشر کردند که چند روز بعد، رسانه با طبل و شيپور رابطۀ بين کارال برونی و رئيس جمھور را م. سازماندھی شد

اين بار، . چند ھفته بعد سومين ازدواج نيکال رسانه ھا را اشباع کرد. دوباره موجب کنار زدن مسائل سياسی شد

 مدير قديمی کابينۀ Nicolas Bazireو نيکال بازير ) ھمسر رابرت (Mathilde Agostinelliماتيلد آگوستينلی 

  .دادوارد بالدور که مدير و شريک روتشليد شده بو

 تا به روشنی ببينند که با چه کسی  کننداين کدامين روز خواھد بود که فرانسوی ھا سرانجام چشمانشان را باز 

  سروکار دارند ؟

Thierry Meyssan  

  

 Eurasian Mediaگوی رسانه ھای اورآسيا  و اطالعات موجود در اين مقاله طی ميز گرد اختتام تاالر گفت

Forum )  ،ق رزمطرح گرديد که به روش ھای جذب عوام و کاربست زيبائی ھا و ) ٢٠٠٨ اپريل ٢٥در قزاقستان

  .و برق در سياست اختصاص داشت

   

  :يادداشت ھا

] ١ » [Quand le stay-behind portait De Gaulle au pouvoir ,«  par Thierry Meyssan ,Réseau 

Voltaire  ,٢٧ août 2001 

]٢ » [Quand le stay-behind voulait remplacer De Gaulle ,«  par Thierry Meyssan ,Réseau 

Voltaire  ,١٠ septembre 2001 

]٣ [L’Énigme Pasqua ,par Thierry Meyssan, Golias ed, 2000. 

]٤ [Les requins. Un réseau au cœur des affaires ,par Julien Caumer, Flammarion, 1999. 
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]٥ » [Un relais des États-Unis en France : la French American Foundation ,« par Pierre 

Hillard ,Réseau Voltaire  ,١٩ avril 2007. 

]٦ » [Les New York Intellectuals et l’invention du néo-conservatisme ,«  par Denis 

Boneau ,Réseau Voltaire  ,٢٦ novembre 2004. 

]٧ [Le responsable US du renseignement, Irving Brown en personne, a revendiqué avoir 

lui-même recruté et formé MM. Jospin et Cambadélis pour lutter contre les staliniens alors 

qu’ils militaient chez les lambertistes pour, cf .Éminences grises ,Roger Faligot et Rémi 

Kauffer, Fayard, 1992 ; « The Origin of CIA Financing of AFL Programs » in Covert 

Action Quaterly ,n° 76, 1999. Il importe d’éviter une interprétation anachronique : leur 

engagement au service des USA est celui d’atlantistes durant la Guerre froide. Au-delà, il 

les conduira, par exemple, en 1999, à jouer un rôle central dans l’engagement de Paris au 

sein de l’OTAN pour bombarder Belgrade, pourtant allié traditionnel de la France. De 

même, il importe d’éviter les fausses équivalences : la collaboration de Nicolas Sarkozy 

avec les USA ne s’est pas développée sur une base idéologique, mais relationnelle et 

carriériste (note modifiée le 27 juillet 2008 en réponse à des lecteurs.( 

]٨ » [Dominique Strauss-Kahn, l’homme de « Condi » au FMI ,«  par Thierry Meyssan ,

Réseau Voltaire  ,٥ octobre 2007. 

]٩ » [Alain Bauer, de la SAIC au GOdF ,«  Note d’information du Réseau Voltaire١ ,er 

octobre 2000. 

]١٠ » [Le gouvernement kosovar et le crime organisé ,«  par Jürgen Roth ,Horizons et 

débats  ,٨ avril 2008. 

]١١ » [Avec Christine Lagarde, l’industrie US entre au gouvernement français ,«  Réseau 

Voltaire  ,٢٢ juin 2005. 

]١٢ » [L’honorable Frank Carlucci ,«  par Thierry Meyssan ,Réseau Voltaire ١١ ,février 

2004. 

]١٣ » [Les liens financiers occultes des Bush et des Ben Laden « et » Le Carlyle Group, 

une affaire d’initiés   « , Réseau Voltaire  ,١٦ octobre 2001 et 9 février 2004. 
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