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

  ٢٠١٥ مارچ ١٠
   

  پنھان می کند» توطئه پنداری «  ضد بحثآنچه را که 

  دولت عليه جمھوری
» نظريۀ توطئه « حزب سوسياليست بيانيه ای در مورد جنبش بين المللی به درخواست فرانسوا ھوالند،  

)» conspirationniste   « ] ( ھدف از چنين اقدامی نيز زمينه سازی برای . منتشر کرد] » توطئه باوران « يا

  .شود» توطئه باوران « تصويب قانونی است که بايد مانع انتشار نظريات 

منشور ميھن دوستی (» حکومت اضطراری دائمی «  موجب برقراری ٢٠٠١مبر سپت ١١در اياالت متحده، کودتای 

Patriot Act (به تدريج، نخبگان اروپائی از . د و سيلی از جنگ ھا و لشکر کشی ھای امپراياليستی جاری گرددش

د که آنھا را در ھمه جا، شھروندان نگران دولت ھايشان ھستن. ھم قطاران خود در آن سوی آتالنتيک پی روی کردند

از برای حفظ قدرت از اين پس حاضرند  ننخبگا. را زير عالمت سؤال می بردبه حال خود واگذاشته و مؤسساتشان 

  .اعمال زور استفاده کنند و از مخالفانشان با سرنيزه استقبال کنند

  ٢٠١٥ چ مار٩ /)سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

  

را ) آنھائی که به نظريۀ توطئه باور دارند(رانسوآ ھوالند توطئه باوران ، رئيس جمھور ف٢٠١٥  جنوری ٢٧در 

 و بر اين  ول جناياتی دانست که ديروز توسط نازی ھا عليه يھوديان در اروپا صورت گرفته استؤامروز مس

  .اساس خواھان ممنوعيت بيان نزد آنھا شد
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 نازيسم تشبيه کرد و سپس اعالم نمود که بايد از پخش را به» نظريۀ توطئه « رئيس جمھور فرانسه، فراسوآ ھوالند  

  .اين نظريات در انترنت و شبکه ھای اجتماعی جلوگيری شود

از نظريۀ ] ضد سامی[«:  ھنگام برگزاری يادمان ھولوکاست اعالم کرد ٢٠١٥ جنوری ٢٧بر اين اساس او در 

 نظريات توطئه باور که در گذشته به مصيبت . پشتيبانی می کند،توطئه که به شکل بی حد و مرزی منتشر می شود

پاسخ، اين است که بايد در رابطه با نظريات توطئه باوری که در انترنت و شبکه ھای اجتماعی « (...) » انجاميد

ما بايد در . بنابر اين بايد به ياد آوريم که در آغاز با فعل بود که کشتار جمعی آماده شد. پخش می شود آگاه شويم

پا و حتی در سطح بين المللی عمل کنيم، تا در چھار چوب حقوقی بتوانيم آن را تعريف کرده و مھار کنيم، سطح ارو

وليت ھايش قرار گيرند، ؤ در انترنت که شبکه ھای اجتماعی را مديريت می کنند در مقابل مسکمپيوتریو سکوھای 

  )١(» .و در صورت خطا مجازات ھائی در نظر گرفته شود

خمير مايۀ نفرت و گريز از «وزرا نيز آنچه را که نظريۀ توطئه خوانده اند تقبيح کرده و به عنوان ز اچندين نفر 

  .دانسته اند» جامعه

را نظريه ای می نامد که دولت ھا، ھر رژيمی که باشد » نظريۀ توطئه« که رئيس جمھور ھوالند یبا آگاھی به امر

يخته ای برای دفاع از منافع خودشان دارند و نه برای دفاع از به انضمام دولت ھای دموکراتيک، تمايل خود انگ

شھروندان، بر اين اساس می توانيم نتيجه بگيريم که او دست به ايجاد چنين مخلوطی زده است تا بعداً سانسور 

  .احتمالی مخالفانش را قانونيت ببخشد

توسط بنياد ژان ژورس، ) ٢(» ت عمومیبررسی وضعي: توطئه باوری « چنين تعبيری با انتشار متنی زير عنوان 

  .اتاق فکری حزب سوسياليست که آقای ھوالند سر دبير آن است

مناسبات سياسی فرانسوآ ھوالند، حزب سوسياليست، بنياد ژان ژورس، ديدبانی سياست ھای افراطی و نويسندۀ بيانيه 

  .کز شويمرا کنار بگذاريم، و تنھا روی پيغام او و محتوای ايدئولوژيک آن متمر

   

  »نظريۀ توطئه « تعريف 

پس از »   conspirationnisme » «ه باوری ئتوط« و »   théories du complot » «نظريۀ توطئه « اصطالح 

 L’Effroyable مبر زير عنوان دروغ بزرگ  سپت١١ئی پسا امريکاانتشار کتاب من دربارۀ امپراليسم 

imposture  )دوران برای درک مفھوم آن دچار مشکل بوديم زيرا ما را به در آن. در فرانسه گسترش يافت) ٣ 

می »   conspirationnistes «را » توطئه باورھا «  به شکل رايج امريکادر .  بازمی گرداندامريکاتاريخ سياسی 

ناميدند يعنی آنھائی که مرگ رئيس جمھور کندی را کار يک فرد می دانستند و بر اين باور بودند که مرگ او 

با گذشت زمان، اين اصطالحات وارد زبان فرانسه شد و . صل توطئۀ يک گروه به مفھوم حقوقی کلمه بوده استحا

اين شيوۀ بيانی امروز ھم . تداعی شد» توطئۀ يھودی« و جنگ دوم جھانی، افشای ٣٠در پيوند با خاطرات سال ھای 

ئی و در امريکاارد به مفھوم قانون سکوت در اشکال چند معنائی به کار می رود و درک می شود و در برخی مو

  .جای ديگری به مفھوم ضد سامی اروپائی است

  :مطرح می کند » توطئه باوری« در بيانيه، بنياد ژان ژورس تعريف خاص خود را در مورد 

  رويداد است و در نتيجه با داستان آلترناتيوی است که مدعی متحول ساختن بنيادی شناخت و آگاھی ما ازيک« 

  ).٢ص (» . می کندءنسخه ای که عموماً پذيرفته شده در رقابت قرار گرفته و آن را به عنوان نسخۀ رسمی افشا
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ن اساس سقراط با طرح بر اي. بايد ببينيم که چنين تعريفی در مورد ھذيان ھای بيماران روانی به کار برده نشده باشد

ی را که در مورد درست بودن تصورات و انديشه ھای زمان اطمينان) در کتاب ھفتم در جمھور افالطون(تمثيل غار 

گاليله با طرح نظريۀ مرکزيت خورشيد با شناختی مقابله می کرد که .  زير عالمت سؤال می برد،خود وجود داشت

  .و غيره. در زمان مبتنی بر انجيل بود و زمين را مرکز جھان می پنداشتند

خارج از دين و «را ديده اند يا اين که پيش از ھمه »  پاپ توطئه باوران «من به سھم خودم و به اين علت که در من 

، من تعھد سياسی راديکال Roberto Quagliaشناخته شده ام، به گفتۀ فيلسوف ايتاليائی روبرتو کوآگلی » عرف

 Léon Bourgeoisد می کنم، به مفھوم راديکاليسم جمھوری خواھانۀ فرانسوی، مانند لئون بورژوا ئيخودم را تأ

برای من، ). 7(  Jean Moulinو ژان مولن ) 6( Alain، آلن )5(  Georges Clemenceau، ژرژ کلمانسو )4(

 اش از آنھائی که تحت حکومت خود دارد یدرونبُعد  است که به دليل سرشت Léviathanمانند آنھا، دولت لوياتانی 

  .سوء استفاده می کند

 است،   Res Publicaگاه ھستم که دولت دشمن منافع عمومی، اموال عمومی به عنوان جمھوری خواه راديکال، آ

کمال مطلوب جمھوری خواھی با رژيم . به ھمين دليل نمی خواھم آن را از بين ببرم ولی می خواھم آن را رام کنم

اين . د کرده استئي تأ١٧٨٩ھای متنوعی سازگار پذير است، حتی با رژيم سلطنتی، ھمان گونه که اعالميۀ 

اپوزيسيونی که حزب سوسياليست کنونی به آن معترض شده، به اندازه ای تاريخ ما را متأثر ساخته که در سال 

فرانسوآ ھوالند به . را اعالم نمايد» دولت فرانسه «  جمھوری را حذف کرد تا Philippe Pétain فيليپ پتن ١٩٤٠

). ٨( کردم ء او را افشاpétainismeت پتنيسم محض اين که در مقام رياست جمھوری قرار گرفت، من تمايال

امروز، آقای ھوالند از جمھوری می گويد تا بھتر آن را بکوبد و با واژگونی ارزش ھا کشور را به ھرج و مرج 

  .بکشاند

  

  چه کسانی ھستند ؟» توطئه باوران « 

رای تحت نظر گرفتن آنھا مخالفت شھروندانی ھستند که با ھر گونه اعمال قدرتی از سوی دولت ب» توطئه باوران « 

  .می کنند

جريانی مخلوط است که قوياً با جريان نفی کنندگان کشتار جمعی « : بنياد ژان ژورس آنھا را چنين تعريف می کند 

 توسط ھانری ١٩٨٧اصطالحی که از سال )  »négationniste«(» نفی گرايان«طور مختصر ه يا ب[يھوديان 

 و در مجموع طرفداران ھوگو چاوز و طرفداران بی  درھم آميخته شده است]  رايج شدروسو تاريخ شناس فرانسوی

باند بزھکاری که از مبارزان چپ يا چپ افراطی، . قيد و شرط والديمير پوتين در کنار يکديگر ديده می شوند

ای رايش سوم، شورشيان قديمی، حاکميت طلب، ناسيوناليست ھای انقالبی، اولترا ناسيوناليست، نوستالژيک ھ

فريقا امبر، ضد صھيونيست ھا،  سپت١١نش شانسی، رويزيونيست ھای مخالفان واکسيناسيون، طرفداران گزي

  )٨ص(» محوری ھا، بشاريست ھا، کاتوليک ھای اصول گرا يا اسالم اصول گرا تشکيل شده است

 سازی افرادی به کار برده شده که می بينيم که ايجاد اغتشاش در معرفی تمايالت و ناسزاگوئی به ھدف بی اعتبار

  .می خواھد تعريف کند

   

  »توطئه باوران « اسطورۀ 
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ادامه می دھد که با نا آگاھی از واقعيات » توطئه باوران « بنياد ژان ژورس سياه نمائی ھايش را با اتھام زنی به 

توطئۀ صھيونيست «، ما به سبر اين اسا. جھان به شکل ساده دالنه ای به اسطوره ھای باطل شده باور دارند

اسطورۀ « ، و )با فراماسونری يکی پنداشته می شود»   complot illuminati «(» توطئۀ بيداران « ، به »جھانی

 که نوشته ھای او تنھا به جمھوری خالصه Étienne Chouardبالگ نويس، اتين شوآر : باور داريم » روتشيلد 

، می گويد که قانون پمپيدو و روتشيلد در سال )٩(موکراسی می پردازد نمی شود بلکه در فراسوی آن به بررسی د

و بنياد ژان ژورس اين موضوع را مردود می داند و از مقاله ای که در روزنامۀ .  منشأ قرض فرانسه است١٩٧٣

  .ليبراسيون منتشر شده نقل قول می آورد

 ياد ژورسبن. مورد دو اسطورۀ ديگر ناکام می گذارددر اينجا می بينيم که يادآوری اتين شوآر در اينجا ما را در 

، و حتی نظريات ميشل )١٠(فرادی را مخاطب قرار می دھد که پاسخ اتين شوآر را به تريبون ليبراسيون نشنيده اند ا

در واقع، از اين بحث نتيجه گرفته می ). ١١(نشنيده اند » توطئه باوری «  را نيز دربارۀ   Michel Rocardروکار 

 موجب انفجار قرض فرانسه به نفع بانک ھای خصوصی شد، يعنی انفجاری که در گذشته ١٩٧٣د که قانون شو

  .ھرگز روی نمی داد

  

  »فضای توطئه « 

می توانيم مشخصاً از . ی شمالی ھستندامريکابه طور کلی « : از ديدگاه بنياد ژان ژورس، روشنفکران توطئه باور 

ھر دو اعضای قديمی سازمان (  نام ببريم William Engdhalو ويليام انگدال  Webster Tarpleyوبستر تارپلی 

 Wayneوين مادسن .  بوده اندLyndon LaRouche به رھبری ليدون الروش امريکادر سياسی فرقه ای 

Madsen) WayneMadsenReport.com(, کوين بارت ،Kevin Barrett) VeteransToday.com ( يا

، که با ھم قطاران اروپائی خودشان )Michel Chossudovsky) Mondialisation.caميشل شوسودوسکی 

 سعی کرد شکل ٢٠٠٥مبر  ميسان، رئيس شبکۀ ولتر که در نو داده اند که تی يرینوعی جامعۀ بين الملل تشکيل

را برگزار کرد که فھرست شرکت » محور صلح«عينی به آن ببخشد و در بروکسل گردھمآئی ضد امپرياليستی 

 آن  زنديگنامۀ نويسندگان توطئه باور خوانده می شود که بيش از ھمه درwho’s whoکنندگان مثل ديکسيونر 

  )٨ص (» دوران در معرض ديد بودند

ابتدا بايد بدانيم که بنياد ژان ژورس تنھا به فرانسه و به انگليسی خوانده است، و فھرست تمام شرکت کنندگان در 

 را نگاه نکرده است و به ھمين علت تصور می کند که پديده تنھا به فرانسه، کانادا و Axis for Peaceمحور صلح 

لمانی، عرب، اسپانيائی، ايتاليائی، احدود می شود، در حالی که ادبيات گسترده ای را به زبان ھای اياالت متحده م

  .فارسی، لھستانی، پرتقالی و روسی در بر می گيرد، يعنی زبان ھائی که اکثراً در محور صلح شرکت دارند

 به رھبری ليندون امريکادر ی سازمان سياسی و فرقه ا« تحريک آميز به  در عين حال بايد به خصوصيت اشارۀ 

 بودند، اين حزب گرھمآئی ءدر واقع، در دورانی که وبستر تارپلی و ويليام انگدل از اعضا. بپردازيم» الروش 

  . برگزار می کردLutte ouvrière» مبارزۀ کارگری«ھايش را با سازمان فرانسوی ھم خانوادۀ خود، 

 مشھور به ديودونه را فراموش نمی کند که ديودونه امبالپرداز کمی دورتر در متن، بنياد ژان ژورس يادآوری طنز

 که سايت Alain Soralدولت نمايش ھای او را ممنوع اعالم کرده، و به ھمين گونه جامعه شناس آلن سورال 

باالترين رکود شنوندگان را در فرانسه به دست آورده، والن بنيامين ) EgaliteEtReconciliation.fr(انترنتی او 
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Alain Benajam) facebook.com/alain.benajam( رئيس شبکۀ ولتر فرانسه و نمايندۀ دولت روسيه جديد ،

  .در دونباس

  

، برای Irwing Brownديمی اطالعات اياالت متحده در اروپا، ايروينگ براون ، رئيس ق١٩٨٩در سال  

 آشکار کرد که ژان کريستوف Rémi Kauffer و رمی کوفر Roger Faligotروزنامه نگاران روژه فاليگو 

 را در دورانی که طرفدار تروتسکيست ھای المبرتيست بود Jean-Christophe Cambadélisکامبادلی 

  . سال بعد کامبادلی سردبير حزب سوسياليست فرانسه شد٢٥. ده بوداستخدام کر

   

  »توطئه باوران « نظريات سياسی 

  :» توطئه باوران«پس از اين مقدمه، بنياد ژان ژورس به موضوع اصلی می پردازد، يعنی به نظريات سياسی نزد 

  .الحذف ھر گونه تفکيکی بين سرشت رژيم ھای اقتدارگرا و دموکراسی ليبر) ١

  .»آزادی بيان«مخالفت با ھر گونه قانون ضد نژاد پرستی به بھانۀ دفاع از ) ٢

يا امپراتوری يا ) (سيستم(» نظام  «  نفی ضرورت شکاف چپ و راست، شکاف اصلی مرتبط است به) ٣

  )٨ص (و آنھائی که در مقابل آن مقاومت می کنند ) اوليگارشی

  )٩ص (» طرح تسلط بر جھان « اين نظريه که صھيونيسم عبارت است از ) ٤

بنياد ژان ژورس مشخصاً موضوعات بحث و جدل ھا را ھدف می گيرد، ولی خطوط را برای بی اعتبار جلوه دادن  

و مشخصاً به عنوان مثال، ھيچ کس با قانون ضد نژاد پرستی مخالف نبود، ولی تنھا . مخالفان درشت نمائی می کند

 برای بحث دربارۀ قتل عام يھوديان مورد اعتراض بود که Fabius-Gayssotوضعيت قانون فبيوس و گی سو 

  ).١٢(ن کرده بوديياروپا مجازات زندان تع

   

  صھيونيسم چيست ؟ 

بنياد ژان ژورس، سپس وارد تحليل عريض و طويل نوشته ھای من پيرامون موضوع صھيونيسم می شود، و پس 

در اينجا ادعای ضد سامی توسط تی يری ميسان ارتباطی با نقد سياسی « : ر شکل دادن به آن می گويد ييغاز ت

به ضد استعماری نيز . مقطعی ندارد، نقد سياسی دولت ھای پی در پی که در رأس حکومت اسرائيل قرارگرفته اند

گ شش روزه و ايجاد دولت فلسطينی شباھتی ندارد که عقب نشينی اسرائيل از سرزمين ھای اشغالی پس از جن

ديدگاه او از انترناسيوليسم نيز منشأ نمی گيرد که به ھر جنبش ملی مظنون شود، . بتواند پاسخ مناسبی برای آن باشد

اين ضد صھيونيسم از نوع پارانوياک بوده که مدعی مبارزه . صھيونيسم را به عنوان يک جنبش ملی تلقی نمی کند
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تنوع جلوه گاه ھای تاريخی اش نيست، بلکه ھيوالئی تخيلی را ماند که منشأ تمام بدبختی ھای  صھيونيسم در  عليه

  .»جھان است

می خواھم روی اين بحث نتيجه گيری کنم و جای قابل توجھی برای تحليل آن در نظر بگيرم، بنياد ژان ژورس 

تا کنون در مباحث سياسی غربی مطرح در واقع من از وضعيتی دفاع می کنم که . اھميت آن را يادآور شده است

  ) :١٣(نشده است 

نخستين رئيس دولتی که خواست خود را برای گردآوری يھوديان جھان در يک دولت مستقل مطرح کرده است ) ١

طرح او که به روشنی مطرح شده عبارت بوده است از .  در قرن ھفدھم استLord Cromwellلرد کرامول 

تمام دولت ھای بريتانيائی از اين طرح دفاع . برای گسترش حاکميت و برتری انگلستاناستفاده دياسپورای يھودی 

  . در دستور روز کنفرانس برلن به ثبت رسيدBenjamin Disraeliکرده اند و توسط بنيامين ديزرائيلی 

تانيا  نظريه پرداز امپراتوری بريCecil Rhodes شاگرد سسيل رودز Theodor Herzlخود تئودور ھرتسل ) ٢

وقتی موفق .  ايجاد کنند و نه در فلسطينجنتاينراھرتسل در آغاز پيشنھاد کرده بود که اسرائيل را در اوگاندا يا . بود

به جذب طرفداران يھودی برای اجرای اين طرح بريتانيائی شد، با ايجاد آژانس يھودی زمين ھای فلسطين را 

  .فريقا بودا شرکت رودز در جنوب خريداری کرد که ساختار آن منطبق بر الگوی کامل

، بريتانيا و اياالت متحده با يکديگر به توافق رسيدند و متعھد شدند که دولت اسرائيل را ١٩١٧ -١٩١٦در سال ) ٣

به وجود بياورند، اين موضوع مرتبط است به اعالميۀ بلفور برای لندن و اصول چھارده گانۀ ويلسون برای 

  .واشنگتن

وچ است که مدعی شويم ھرتسل صھيونيسم را اختراع کرده، طرح صھيونيسم را نيز از طرح در نتيجه کامالً پ

استعمار بريتانيائی تفکيک کرده، و وضعيت دولت اسرائيل را به عنوان ابزار طرح امپراتوری برای لندن و 

  .واشنگتن نفی کرده است

 Léon، توسط لئون بلوم ١٩٣٦ سال در. موضع گيری حزب سوسياليست در مورد اين موضوع بی طرفانه نيست

Blum لمان به جنوب لبنان منتقل شوند به شکلی که وقتی اسرائيل به وجود آمد اين ا پيشنھاد کرد که يھودی ھای

با اين وجود اين طرح فوراً توسط کميساريای عالی فرانسه در بيروت، کنت ). ١٤(سرزمين را نيز ضميمه کند 

 مردود اعالم شد، زيرا منشور جامعۀ بين comte Damien de Martel de Janvilleدامين دو مارتل دو ژانويل 

 در درون حزب سوسياليست وقتی که فرانسوآ ٢٠٠٣امروز البی اسرائيلی که در سال . الملل را نقض می کرد

  .ھوالند دبير اّول آن بود تشکيل شد، و طبيعتاً گروه لئون بلوم ناميده می شود

  

  نتيجه گيری ھا

 مشاور رئيس جمھور بارک اوباما و شوھر سفير Cass Sunstein، پروفسور کاس سونستاين ٢٠٠٨ ال در س

  ).١٥( متن مشابھی را نوشته بود ،اياالت متحده در سازمان ملل متحد

  .نديشيمی به فھرستی از پاسخ ھای ممکن بيما می توانيم به سادگ« : او نوشته بود 

  .ای توطئه باور را ممنوع اعالم کنددولت می تواند نظريه پردازی ھ) ١

دولت می تواند نوعی ماليات يا جريمه يا مجازات ديگری در مورد انتشار اين نوع نظريه پردازی ھا را تحميل ) ٢

  .کند

  . نظريات توطئه باور را بی اعتبار سازدحث،بدولت می تواند روش مقابلۀ انتقادی را در پيش گيرد و با ضد ) ٣
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  . استفاده کندحثبواند از بخش خصوصی معتبر برای ضد دولت می ت) ٤

  .» تشويق کند حثبدولت می تواند در به شکل غير رسمی بخش خصوصی يا شخص سوم را در ايجاد ضد ) ٥

 و در خارج تأمين مالی کند تا اتاق امريکاطور مشخص، دولت اياالت متحده بر آن شده است که افرادی را در ه ب 

را مخدوش ساخته و گروه ھائی را برای مخالفت با آنھا » توطئه باوران « ر سايت ھای انترنتی  دذاکراتمھای 

  .سازماندھی کنند

به ھمان شکلی که در گذشته . وقتی اين اقدامات کافی واقع نشد، فرانسه برای اقدامات اقتدارگرايانه فراخوان داد

 آن را تشکيل می دھد، به خدمت فرامين قدرت نظامی روی داد، برگزيدگان فرانسوی که حزب سوسياليست بال چپ

  .اصلی آن دوران برآمدند، امروز قدرت اصلی اياالت متحده است

وليت سانسور ؤبرای اجرای چنين طرحی، بايد منتظر بمانيم و ببينيم که ضرورتاً اين کدام مؤسسۀ دولتی است که مس

ه انديش نباشيم، زيرا به يک آزمون قدرت واقعی نزديک می ساد. را به عھده خواھد گرفت و بر اساس کدام سنجه ھا

  .شويم

Thierry Meyssan  

  پروندۀ ضميمه

  

  « Conspirationnisme : un état des lieux », par Rudy Reichstadt, Fondation Jean-

Jaurès, Parti socialiste, 24 février 2015. 

(PDF - 159.3 ko) 

  

]١  [» Discours de François Hollande au Mémorial de la Shoah  « , par François Hollande ,

Réseau Voltaire  ,٢٧ janvier 2015. 

]٢  [» Conspirationnisme : un état des lieux   « , par Rudy Reichstadt, Observatoire des 

radicalités politiques, Fondation Jean-Jaurès, Parti socialiste, 24 février 2015. 

]٣ [L’Effroyable Imposture suivi de Le Pentagate ,par Thierry Meyssan, Nouvelle 

réédition, entièrement réactualisée et annotée, éditions Demi-Lune. 
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٤ (Léon Bourgeois لئون بورژوا، مجسمه ساز فرانسوی  )ی ئاتحاد گرا« نظريه پرداز ). ١٨٥١-١٩٢٥ «

)» solidarisme   «) ( رئيس شورای او رئيس حزب راديکال، ). اشتباه می گيرند» برادری«که سوسياليست ھا با

به .  گرديدء به او اھدا١٩٢٠در سال وزيران، نخستين رئيس جامعۀ ملت ھا بود و جايزۀ نخل طالئی صلح نوبل 

 اصل داوری بين دولت ھا را بنيانگذاری کرد که ديوان بين المللی دادگستری Tsar Nicolas II ٢کمک تزار نيکال 

  .در سازمان ملل متحد فرجام امروزی آن است

٥ (Georges Clemenceau  ژرژ کلمانسو )او از کمونارھا در مقابله با راست دفاع می کرد و ). ١٨٤١-١٩٢٩

، و به ھمين گونه عليه طرح استعماری و بينش الئيک آن مبارزه Jules Ferryعليه چپ سوسياليست ژول فرای 

ام رياست شورا نائل آمد و نظر می رسيد، به مقه در حالی که طی جنگ جھانی، کشور شکست خورده ب. می کرد

  .کشور را تا پيروزی ھدايت کرد

٦ (Alain آلن، فيلسوف فرانسوی )او . از بنيانگذاران کميتۀ حراست از روشنفکران ضد فاشيست ) ١٨٦٨- ١٩٥١

  .ل شود مبارزه می کردوبرای جمھوری به عنوان حافظ آزادی ھا که بايد اکيداً توسط مردم کنتر

٧ (Jean Moulinلن، از مقامات عالی رتبه  ژان مو)ا و از جمھوری خواھان اسپانيائی دفاع کرد ). ١٨٩٩ - ١٩٤٣

بھۀ مقاومت عليه فرانکيست ھا و به شکل غير قانونی، گرچه دولت سوسياليست بی طرف باقی مانده بود، برای ج

جز آنھائی که در ه ب ( طی اشغال فرانسه، شورای ملی در جبھۀ مقاومت را با تمام تمايالت سياسی. ه فرستادحاسل

ژان مولن توسط نازی ھا دستگير شد و زير شکنجه جان . ھدايت می کرد) کنار فرانکيست ھا مبارزه کرده بودند

  .سپرد

 ] ٨  [» La France selon François Hollande  « , par Thierry Meyssan ,Réseau Voltaire  ,٣٠ 

juillet 2012. 

]٩ [La République veille à ce que le Pouvoir serve l’Intérêt général. La Démocratie exige 

que le Pouvoir soit exercé par tous les citoyens. 

]١٠  [» Analyse des réflexions de Monsieur Beitone sur la prétendue rumeur d’extrême 

droite à propos de la loi de 1973  « , par Étienne Chouard, 30 décembre 2011. 

]١١ [Émission Mediapolis sur la radio Europe 1, le 22 décembre 2012, l’ancien Premier 

ministre socialiste Michel Rocard était l’invité de Michel Field et d’Olivier Duhamel. 

]١٢ [De nombreux responsables politiques se sont vainement opposés à cette loi, dont 

l’ancien président Jacques Chirac, et les anciens Premiers ministres Dominique de 

Villepin et François Fillon. 

چندين مقام سياسی به شکل ناموفقيت آميزی با اين قانون مخافت کرده اند، رئيس جمھور قديمی ژاک شيراک، ) ١٢

  و نخست وزير قديمی دومينيک دو ويلپن و فرانسوآ فيلون

]١٣  [» Qui est l’ennemi  ?  « , par Thierry Meyssan ,Réseau Voltaire  ,٤ août 2014. 

  ٢٠١٤ اوت ٤. شبکۀ بين المللی ولتر. دشمن کيست ؟ نوشتۀ تی يری ميسان) ١٣

]١٤ [My Enemy’s Enemy : Lebanon in the Early Zionist Imagination, 1900-1948 ,par 

Laura Zittrain Eisenberg, Wayne State University Press (1994). Thèse de doctorat vérifiée 

par Itamar Rabinovitch côté israélien et Kamal Salibi côté libanais. 
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]١٥  [» Conspiracy Theories   « , Cass R. Sunstein & Adrian Vermeule, Harvard Law School, 

January 15, 2008. 

   

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

Ce que cache le discours contre les « conspirationnistes  «  

L’État contre la République 


