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٢٠١۵ اگست ٠٧  

 

یئ دروغ رسانه ٧: ، داعش امريکاشارلی، اياالت متحدۀ   
توسط ميشل کولن    Michel Collon جيمیه نگار آزاد بل روزنام  

٢٠١۵ جوالی ٣٠مرکز مطالعات جھانی   

 
ھستند و » شارلی« بين آنھائی که مذاکرهبرای تحقق بخشيدن به » لی ھستم يا من شارلی نيستم رمن شا« در کتاب 

 . ھد و تروريسم را مورد بررسی قرار می دامريکانيستند، ميشل کولن مناسبات بين اياالت متحدۀ » شارلی«آنھائی که 

  .)اين نوشته ترجمۀ گفتار ميشل کولن در ويدئوئی است که برای معرفی کتاب خود منتشر کرده است(

  :لينک ويدئو 

783=t#DDzJk17q5kq=v?watch/com.youtube.www://https  

 ٢٠١٣ جوندر . ياری به سوريه می رفتند و در جنايات تروريستی آلوده می شدند کودکان و نوجوانان بس٢٠١٣سال 

 پيشنھاد کردم تا پيرامون اين موضوع  گردھمآئی تشکيل دھيم و ببينيم که جيممن به مقامات چھار حزب بزرگ در بل

تی ناگھان سوء قصد عليه کس واکنشی نشان داد، ولی وق ھيچ. چگونه می توانيم از گسيل آنھا به سوريه جلوگيری کنيم

 ١٩شارلی ھبدو به وقوع پيوست، در حالی که برای ھزاران نفر قربانی در سوريه و عراق ھيچ کاری نکرده بودند، 

پرسش اين ... فرانسه در جنگ است...و در اينجا ھمه آمدند با برنامه ھای مختلف، بيانيه ھا...نفر در پاريس کشته شدند

که به خشونت بيشتری دامن خواھد  که راه افتاده راه حل مؤثری را پيشنھاد خواھد کرد و يا اينبود که آيا چنين جريانی 

خود جلب کرد و موجب شگفتی ام شد، اين بود که از يک سو تظاھرات ه زد ؟ نکته ای که بيش از ھمه توجه مرا ب

ولی از سوی » من شارلی ھستم « ار بزرگی در پاريس برگزار شده بود با حضور بيش از يک ميليون و نيم نفر با شع

 می کنيم، پاسخ می صحبتو وقتی با آنھا در محالت خودشان . ديگر جوانان حومه ھای پاريس در آن حضور نداشتند
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در نتيجه ما در فرانسه شاھد شکافی ھستيم که کشور را بين دو گروه تقسيم کرده که . »من شارلی نيستم « گويند که 

پرسشی که من در اين کتاب . ديگر ندارند ی نيز با يکمذاکره امشابھی را پی گيری نمی کنند، رسانه ھا و گزارشات 

 بين دو مذاکره ایمطرح کرده ام اين است که آيا می توانيم از اين شکاف عبور کنيم ؟ آيا می توانيم اميدوار باشيم که 

 کليدی لۀأنظرم رسيد که مسه از ھمين رو ببرقرار کنيم ؟ » من شارلی نيستم «و » لی ھستم رمن شا«گروه، بين 

 روشن ساختن اين موضوع است که مناسبات امريکا و سرويس ھای مختلف اياالت متحدۀ ًمشخصا بر اساس بيانيه ھا

ً و تروريسم کدام است ؟ و آيا به شکلی که مدعی آن ھستند، آيا واقعا عليه تروريسم امريکاواقعی بين اياالت متحدۀ 

   اند يا نه ؟مبارزه کرده

  

  یئھفت دروغ رسانه 

با شروع اين کار پژوھشی، پيش از ھمه از بيانيۀ لوران فبيوس وزير امور خارجۀ فرانسه خيلی شگفت زده شدم، در 

 النصره کار خوبی در سوريه عليه اسد انجام می دھد، در نتيجه ةجبھ« :  در مراکش اعالم کرد که ٢٠١٢دسامبر 

  . ».ردود بدانيممشکل بتوانيم آنھا را م

 النصره يکی از شاخه ھای شبکۀ القاعده در سوريه است، در نتيجه تروريست ھای القاعده از ةولی بايد دانست که جبھ

اين موضوع  بيانيۀ جيمز بيکر را برای من تداعی کرد که . سوی لوران فبيوس در سوريه مورد پشتيبانی قرار گرفته اند

ھيچ « :  جيمز بيکر اعالم می کند ١٩٩۶بود، و در سال ) پدر( در دوران جرج بوش وزير امور خارجۀ اياالت متحده

کشور مسلمانی اصول گرا تر از عربستان سعودی نيست، با اين وجود اين کشور يکی از دوستان و يکی از کشورھای 

  »اشد مبارزۀ ما عليه اصول گرائی بايد در راستای منافع ملی ما ب. مھم برای اياالت متحده است

اين بيانيه به اين معنا است که اياالت متحده در برخی موارد عليه تروريسم مبارزه کرده اند و در برخی موارد از آن 

 سال گذشته به وقوع پيوسته مورد بررسی ٣٠استفاده کرده اند، و اين موضوعی است که بايد در جنگ ھائی که طی 

  .قرار دھيم

  

  افغانستان) ١

پس از يک انقالب در افغانستان دولتی با تمايالت .  آغاز شد١٩٧٨ت متحده و تروريسم از سال مناسبات بين اياال

 دوران برای افغانستان بود که طی آن جاده، مدرسه، *سوسياليستی مستقر شد، دولت نور محمد ترکی، و اين بھترين

ًن واقعا بھترين دوران برای افغانستان اين دورا... بيمارستان، آزادی زنان، ممنوعيت در مورد ازدواج با کودکان، 

ل خود وژيک در مرکز آسيا را تحت کنتريولی چنين رويدادی برای اياالت متحده که می خواھد مناطق سترات. است

در . ًداشته باشد، مضافا بر اين که دولت افغانستان با اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی مناسبات دوستانه ای داشت

اياالت متحده که به تازگی از جنگ ويتنام بيرون آمده بود، .  اياالت متحده اين دولت بايد سرنگون می شدنتيجه از ديدگاه

يعنی جنگی که به شکل مفتضحانه ای در آن شکست خورده بود، اشغال خاک افغانستان با مداخلۀ مستقيم نظامی ممکن 

يعنی :  متحده راه کار ديگری را به کار می بندد در نتيجه اياالت. نبود و موجب واکنش شديد افکار عمومی می شد

 کشور مختلف  به استخدام در آوردند و ۴٠ ھزار مجاھد را از ٣۵با ھمکاری عربستان سعودی . جنگ غير مستقيم

تأمين مالی کردند و با مسلح کردن اين گروه طی عمليات مخفيانه به ھمکاری سيا پس از متشکل ساختن يک ارتش 

طول می ه اين عمليات سال ھا ب. ستی عمليات بن الدن  برای سرنگون سازی دولت افغانستان آغاز شدچريکی و تروري

. انجامد، با تمام جناياتی که می توانيم حدس بزنيم، ولی عمليات بن الدن به اين شکل در رسانه ھای غربی منعکس نشد

ئيس جمھور کارتر بود، آشکارا طی يک ول سياستگذاری ھای اياالت متحده در دوران رؤولی برژينسکی که مس
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آری عمليات بن الدن، عمليات اياالت متحده است و راه «  اعتراف کرد که ١٩٩٨به با نوول ابسرواتور در سال حمصا

ًلۀ اسالمگرائی را کامال نديده می گيرد و گوئی چنين مشکلی أاياالت متحده است، و مساندازی تروريسم بن الدن نيز 

  .و وجود خارجی نداردًاساسا برای ا

  

   کوزووو–بوسنی ) ٣ و ٢

 ءابتدا. راه کاری که امتحان خود را با موفقيت در افغانستان پس داده بود، اياالت متحده عليه يوگوسالوی به کار می بندد

 Sibelاين  جريان توسط سيبل ادموندز  . ١٩٩٩ تا ١٩٩٨، و سپس عليه کوزووو ١٩٩۵ تا ١٩٩١در بوسنی 

Edmondsاو در می يابد که . مبر به عنوان مترجم توسط اف بی آی استخدام شده بود سپت١١ گرديد که پس از ءفشا ا

 باال ھمکاری کرده ۀ ردۀسرانجام، سازمان سيا، پنتاگون، وزارت امورخارجه عليه يوگوسالوی با تروريست ھای القاعد

  : می کند ءاين موضوع را افشا» زداستان سيبل ادموند«سيبل ادموند در کتاب خود زير عنوان . اند

سيبل (» را ھدايت می کند « UCK »   ويژۀ ارتش آزاديبخش کوزوووقطعۀ محمد برادر الظواھری،  يک ١٩٩٨در « 

  )ادموندز

در نتيجه در کوزووو موجب چرخش راديکال و خيلی سريع ديپلماسی اياالت متحده می شود، که نمايندۀ رسمی رابرت  

  : می کند که  اعالم١٩٩٨آن در 

و به شما می گويم که ارتش . وقتی يک تروريست را می بينم، می توانم تشخيص دھم  که چه کسی تروريست است« 

  )Robert Gelbard ١٩٩٨ رابرت جلبارد(» ازاديبخش کوزووو تروريست است

  : عکس اين ادعا را مطرح می کنده بًت امور خارجه طی بيانيه ای کامالچھار ماه بعد، وزار

  )١٩٩٨ جوالی ۴وزارت امور خارجه .(»اياالت متحده ارتش آزاديبخش کوزووو را تروريست نمی داند« 

  

  عراق) ۴

 با عراقی ھا، چه طرفداران صدام صحبت به عراق رفته بودم، در ٢٠٠٢ در سال ،پيش از آن که جنگ بوش آغاز شود

رو خواھد شد زيرا ھيچ يک ه  مقاومت سرسختانه ای روبچه آنھائی که ضد صدام بودند، دريافتم که اياالت متحده با و

 جنبش مقاومت عراق پراکنده بود، اندک اندک ءابتدا. با اشغال کشورشان توسط اياالت متحده موافق نبودندھا از عراقی 

برای مقاومت با ھم متحد تمرکز يافت و اتحادی بين آنھا بر قرار شد، اين واقعيت که سنی ھا و شيعيان در کنار يکديگر 

  :شده بودند، مشکل خيلی بزرگی برای اياالت متحده فراھم آورده بود 

به ھر وسيله ای بايد مانع چنين اتحادی . خطری که وجود دارد، اين است که سنی ھا و شيعيان با يکديگر متحد شده اند« 

  )Ricardi sanchezيکاردو سانچز رنرال جمعاون (» .شويم

از اين بحران، به گزينش از نوع سالوادور روی آوردند، يعنی روشی که در اين کشور پاسخ خوبی داده برای خروج 

که روش ھای تروريستی بسيار خشونتبار را عليه مردم و شھروندان غير نظامی به ) ١(تشکل اسکادران مرگ: بود 

ه بين سنی ھا و شيعيان اختالف بود کدر مورد عراق طرح اين . کار می بندد تا فضای ترس و وحشت را حاکم سازد

  :ندازند و جنگ مذھبی دامن بزنند بي

ما بايد بين عراقی ھا ترس و . تنھا راھی که به ما اجازه می دھد پيروز شويم، به کار بستن روش ھای نامتعارف است« 

 با مراجعه به بيانات Seymour Hareshبه گفتۀ سيمور ھرش (» .وحشت ايجاد کنيم تا آنھا را مجبور به  تسليم کنيم

  )٢٠٠٣يک مشاور نظامی اياالت متحده در سال 
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  اليبي) ۵

 در ليبی طی بمباران توسط ناتو، دريافتم که قذافی مخالفان خود را داشت، نظام حاکم الگوی چندان ٢٠١١در سال 

ً برای مردم رفاه کامال برجسته ای برای دموکراسی نبود، ولی از سوی مردم به شکل گسترده پشتيبانی می شد، زيرا

رسانه ھای غربی، به عالوه الجزيره و برنارد ھانری لوی دروغ پردازی می کردند، در . استثنائی به ارمغان آورده بود

آن دوران مشکلی که برای اوباما مطرح شده بود؛ اين بود که چگونه برای سرنگون سازی قذافی، پشتيبانی بخش 

ئی ھا با توجه به تجربيات گذشته در عراق و افغانستان، به ھيج عنوان امريکا بشکند ؟  را در ھمابزرگی از مردم ليبي

تنھا نيروی موجود شاخه . در نتيجه می بايستی نيروئی در محل ايجاد کنند. نمی خواستند از نيروی زمينی استفاده کنند

منابع اياالت ...مومی شرم آور بوديمدر اين مورد شاھد يک چرخش در افکار ع. ای از گروه تروريستی القاعده بود

  :  خودشان اعالم کردند که اينھا تروريست ھستند ٢٠٠٧متحده در سال 

آکادمی نظاکی وست (» منطقۀ بنغازی در طبرق شاھد  يکی از گسترده ترين تمرکز تروريست ھا در جھان است « 

  )٢٠٠٧پوينت 

غازی تروريست نيستند بلکه مبارزانی ھستند که نست ھای بئی اعالم کردند که تروريامريکا، منابع ٢٠١١و سپس در 

  .برای دموکراسی مبارزه می کنند

 در مبارزات شورشيان برای سرنگون سازی قذافی احدود دوازده نفر از مبارزان قديمی گروه اسالمی مبارزان در ليبي«

» وان يک گروه يا سازمان متشکلآنھا با انگيزۀ شخصی در اين مبارزات شرکت می کنند ونه به عن. شرکت دارند

  ) ناتو-   Stavridisآدميرال استاوريديس (

  

  فريقاا) ۶

فريقائی صادر ا به ھمان گونه که پيشبينی کرده بوديم، سالح ھا به انضمام  تروريست ھا به سوی کشورھای اپس از ليبي

وريست ھا از ھمانجائی سر در می شدند، البته نه به ھر کشوری، و جای شگفتی است زيرا می بينيم که ھمواره تر

طال، نقره، نفت، (در نتيجه مداخلۀ تروريست ھا را در مالی ديديم. ژيک استيآورند که دارای منابع طبيعی مھم و سترات

سپس در نيجريه مھمترين توليد کننده نفت در . و نيجرکه از جمله دارای منابع اورانيوم سرشاری می باشد، ) اورانيوم 

کشوری که می تواند به عنوان پيشگام و رھبر مطرح باشد در . از ديدگاه اياالت متحده اھميت بسياری داردفريقا که ا

فريقا بخواھد يا بتواند به رھائی خود تحقق ببخشد، و يعنی کشوری که تا حدودی به چين تمايل پيدا می کند، اصورتی که 

ًنيجريه کشوری نسبتا قدرتمند است، در . اختيار داشته باشدل مطلق را در ودر حالی که اياالت متحده می خواھد کنتر

فريقا پياده کند و کشورھای بسيار مھم را تجزيه ان است تا روش برژينسکی را در آنتيجه در اينجا نيز اياالت متحده بر 

ليه ديگری و در نتيجه تحريک کردن مسيحيان عليه مسلمانان، يکی ع. کند و به تعدادی ملت ھای کوچکتر تبديل سازد

ًل کشور برای دولت مرکزی، مشخصا از روشی ھائی است که با منافع اياالت متحده تطبيق می وناممکن ساختن کنتر

 .کند

ًدائما و در ھمه جا . در نتيجه جالب است بدانيم که بوکو حرام توسط انگلستان و عربستان سعودی تأمين مالی شده

  .تأمين مالی تروريست ھائی است که در خدمت منافع اياالت متحده ھستندعربستان سعودی را می بينيم که در حال 

  

  سوريه) ٧

وزير امور خارجۀ قديمی لوران دوما اظھار .  آغاز شد٢٠٠٩ شروع نشد، بلکه در سال ٢٠١١جنگ عليه سوريه سال 

او اين پيشنھادات را . ٢٠٠٩داشته است که بريتانيائی ھا به او برای حمله به سوريه پيشنھاداتی کرده بودند، در سال 
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بندر سلطان يکی از دوستان مھم بوش، .  در حمله به لبنان آماده شد٢٠٠٧در واقع حمله به سوريه در سال . نمی پذيرد

و اين عملياتی است که در آن عربستان تروريست .  در لبنان و سپس در سوريه تأمين مالی کردءافراط گرايان را ابتدا

  :ياالت متحده تأمين مالی می کند ھا را برای منافع ا

طرح اين است .  بن سلطان ھستند که با کاخ سفيد توافقات خصوصی داشته اندربازيگران اصلی البته سعودی ھا و بند«

» .که عربستان سعودی از گروه ھای مختلف سنی مذھب و افراط گرا و جھاد طلب پشتيبانی مالی به عمل بياورد

  )سيمور ھرش(

  

   :نتيجه گيری

نگ مذھبی جلوگيری گنيم، از جد از اين يًفکر می کنم که اطالعات در اين موارد اھميت خيلی زيادی دارد، و قويا با

يک سو برداشت خاصی از اسالم داريم که حاکی از خشونت و تحجر است که توسط بھترين دوستان اياالت متحده و 

و از سوی ديگر در اروپا شاھد باال آمدن اسالم ترسی ھستيم اروپا ، يعنی عربستان سعودی و قطر گسترش يافته است، 

که شکاف بين اقشار کارگر را توجيه می کند، که در عين حال پيش درآمدی است برای جنگ ھائی که عليه کشورھای 

ی نيستند  بين آنھائی که شارلی ھستند و آنھائی که شارلمذاکرهمن فکر می کنم که ايجاد . عرب و مسلمان تدارک ديده اند

که بتوانيم بی ...  و برخورد نظريات می باشدمذاکرهفکر می کنم آزادی بيان واقعی در . اھميت خاصی خواھد داشت

تبادل ژی ھا و منافع مخفی نگھداشته شده توسط آنھائی که مدعی تسلط بر جھان ھستند بحث و يھيچ تابوئی دربارۀ سترات

  . کنيمنظر

  

  :پی نوشت مترجم 

.ئیامريکاتاريخ اسکادران مرگ :تروريسم با چھرۀ انسانی . ميشل شوسودوسکی: ود به مراجعه ش) ١  

http://www.hafteh.de/?p=37937 

 لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/charlie-usa-daesh-les-7-mediamensonges/5465932 

  

  :يادداشت

اين که فردی به مانند ميشل کولن نويسندۀ اين مطلب، دوران سياه و ترور باند ھای خلق و پرچم را بھترين دوران 
قالبی افغانستان بدرستی انجام نداده است؛ چه در  ھمه بر می گردد به وظايفی که جنبش انازافغانستان می داند، بيشتر 

صورتی که اين وظايف عالمانه و درست انجام می يافت، و نويسندۀ مقاله می دانست که مزدوران روس با به قدرت 
 که تا پيش از آن سابقه نداشت، در آغاز حرکت  و مخالفت عليه ندرسيدن، دست به چنان کشتاری در داخل افغانستان زد

امپرياليزم امريکا و در کليت  ھای خلق و پرچم، نه تنھا مخالفان دولت ھيچ گونه رابطه و حتا حسن نظری نسبت به باند
آن غرب نداشتند بلکه به صورت عمده عناصرو نھاد ھای کمونيستی بودند که در پيشاپيش ھمه در حرکت بودند، 

 توانند، اھداف شان را پيش ببرند، فقط از دور دستی در امريکا و غرب تا زمانی که مطمئن نشدند که در افغانستان می
به يقين امروز با صدور چنين حکم ابلھانه ای، بر خون خلق ما که عليه استعمار شوروی و برای .... آتش داشته و 

  .نجات انسان دربند تقديم محراب آزادی و آزدگی گرديد، چنين پای نمی گذاشت
  AA-AA ادارۀ پورتال

 


