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 Prof Michel Chossudovsky - پروفسور ميشل شوسودوسکی

  حميد محوی: برگرداننده
 ٢٠١۵ نومبر ١٧

  » سپتمبر فرانسوی١١«: حملۀ تروريستی به پاريس 

  

 ١٣(کالن شھر پاريس روی داد  چند نقطه از بر اساس گزارشات اوليه، چند سوء قصد تروريستی به شکل ھم زمان در

 ).٢٠١۵مبر نو

حۀ خودکار در لتروريست ھا با شليک اس) در ھمين لحظه ای که اين خطوط را می نويسم(بر اساس ھمين گزارشات 

  . نفر از تماشاچيان را به قتل رساندند١٠٠ Bataclan ن نمايش تآتر بتکالن وسال

  . در حومۀ پاريس به قتل رسيدندStade de France فرانس  نفر ديگر در ورزشگاه استاد دو١۵

 ۵ با اختالف – منطقۀ زمانی شرقی ٢١ساعت (گزارشات رسمی در اين لحظه که من در حال نوشتن اين خطوط ھستم 

ی ما به خانواده ھای قربانيان ابراز ھمدرد.  نفر اعالم کرده اند١۴٠تعداد قربانيان را ) ساعت پيش از ساعت گرينويچ

 .می کنيم

  

 تصوير باال نقاط حمالت تروريستی را در پاريس و در حومه نشان می دھد
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ليس اعالم شود، رسانه ھا به وکه گزارشات مقدماتی پ دقايقی چند پس از حمالت پی در پی تروريستی و پيش از آن

لويزيونی فرانسه به خودشان شکل افسارگسيخته مطالبی را مطرح کردند و مفسران و کارشناسان اطالعاتی شبکه ھای ت

  .اجازه دادند تا بگويند طرح تروريستی از سوريه و عراق ھدايت شده است

 آن را با جنگ در خاورميانه يادآور يک، فراموش نکردند تا رابطۀ مفصلی اين رويدادھای تراژئدر پوشش رسانه 

  . عليه تروريسم نيز پا فشاری کردندانهبشردوستشوند، و روی تعھد فرانسه نيز در پيوند با اتحاديه برای جنگ 

  .به عنوان معمار اين حمالت تروريستی شناسائی شد)داعش(در نتيجه خيلی زود دولت اسالمی 

بی آن که ھيچ مدرک عينی در کار باشد، حمالت تروريستی را به حملۀ انتقام جويانه و تالفی جويانه عليه فرانسه تعبير 

  پايگاه ھای دولت اسالمی در "اوباما"وب اردوی ھوائی ضد تروريستی به رھبری کردند، زيرا فرانسه در چھار چ

  .سوريه و عراق را بمباران کرده است

  

  پيشگوئی ؟

  .مبر فرانسه را پيشگوئی کرده بودسپت Paris Match١١ بر، پاری مچ و اکت٢روز 

به مقالۀ (ت که تھديدات واقعی ھستند چ گفته اسدر مصاحبه ای با مجلۀ پاری م Trévidicقاضی دادگستری ترويديک 

 ).زير مراجعه کنيد

  

مبر شنيديم ھيچ اشاره ای به اين موضوع نشد که پيشگويانی اين حملۀ  نو١٣رھيچ يک از گزارشاتی که شب د

با اين وجود در صحت اين موضوع در عنوان . تروريستی سازماندھی شده در چنين وسعتی را پيشگوئی کرده بودند

 : ال ھيچ ابھامی باقی نمی گذارد مقالۀ با

  »مبر فرانسوی بيم دارند  سپت١١سرويس ھای اطالعاتی از يک « 

بر، می گفتند که جلوگيری از حملۀ تروريستی در آينده ناممکن وخنده دار تر از ھمه اين است که در گزارش ماه اکت

شاری می کند و مدعی می شود که آنھا  است، يعنی موضوعی که در بی صالحيتی سرويس ھای اطالعاتی فرانسه پاف

  . به جلوگيری از مصيبت ھای فوری نيستندرقاد

 ی به چه کار می آيد ؟ئ بپرسيم که اين ساز و دھل رسانه ولی بايد از خومان
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 برای ايجاد ترس و وحشت ؟

بر مطلع و در ماه اکتبی گمان رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند از سوی مأموران اطالعاتی از چگونگی تھديدات

  .بوده است

مبر، رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند موازين سر سختانه ای که  نو١٣ شب به وقت محلی در ۀکمی پيش از نيم

 در سطح تمام کشور اعالم — مفروض —ليسی بود را عليه شبکۀ تروريستی فعال و و برازندۀ يک دولت پهشايست

  .کرد

مبر در پاسخ به حمالت تروريستی و پيش از  نو١٣ه چنين تصميمی در شب ود دارد کبا اين وجود احتمال کمی وج

چنين تصميمی برای اعالم وضعيت . تشکيل جلسه در کابينه به شکل آنی به فکر فرانسوآ ھوالند  خطور کرده باشد

تدارک ديده شده بوده اضطراری  مطمئناً پيش از حملۀ تروريستی و بر اساس يک شبيه سازی حملۀ تروريستی احتمالی 

  .است

 و در پاسخ به کودتای الجزائر بود، البته در ١٩۶١آخرين باری که وضعيت اضطراری در فرانسه اعالم شد، در ماه مه 

  .اين کودتا می خواستند رئيس جمھور وقت فرانسه شارل دو گل را سرنگون کنند

آماده و دست کم ھر آنچه که می توانست در رابطه با سخنرانی فرانسوآ ھوالند دارای تمام خصوصيات يک متن از پيش 

حال به متن سخنرانی او توجه .  را داشت ،اعالم وضعيت اضطراری و تصميم سياسی با پيامدھای عميق مطرح باشد

  :کنيد 

  ھم ميھنان گرامی ام،«

ريس در شرف تکوين در اين لحظه ای که با شما حرف می زنم، حمالت تروريستی در ابعاد بی سابقه در منطقۀ پا

  .وحشتناک است. تعداد بسياری نيز مجروح شده اند. ده ھا نفر کشته شده اند. است

بر اساس تصميم من، ما تمام نيروھائی را که برايمان ممکن بود بسيج کرديم تا تروريست ھا را خنثی سازيم و امنيت را 

دم که نيروھای نظامی نيز به عنوان قوای کمکی من در عين حال درخواست کر. به تمام محالت مربوطه بازگردانيم

  .اين نيروھا از ھم اکنون در مراکز پاريس ھستند تا ھيچ حملۀ ديگری نتواند به وقوع بپيوندد. حضور داشته باشند

در اينجا به روشنی می بينيم [ . در عين حال من شورای وزيران را فراخواندم که در چند دقيقۀ ديگر برگزار خواھد شد

  ] موازين و اقدامات پيش از مراجعه به کابينۀ وزيران اعالم شده استکه
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دستور وضعيت اضطراری صادر خواھد شد، به اين معنا که برخی اماکن بسته خواھند : دو تصميم گرفته شده است 

 گذاشته ءمی تواند به اجرا) پاريس و حومه(شد، عبور و مرور می تواند ممنوع باشد، بازرسی در تمام پاريس بزرگ 

  . گذاشته خواھد شدءولی وضعيت اضطراری در تمام فرانسه به اجرا. شود

کس نخواھد توانست برای ارتکاب  ما بايد کسب اطمينان کنيم که ھيچ. دومين تصميمی که گرفته ام، بستن مرزھا است

 بازداشت شوند و می خواھند به ھر عملی وارد شود و دست به جنايت بزند، و به ھمين گونه مانع افرادی شويم که بايد

  .کشور را ترک کنند

ما می دانيم از کجا می آيند و اين جنايتکاران و تروريست ھا چه . آزمون سختی است که يک بار ديگر به ما تحميل شده

  .کسانی ھستند

 ھای آنھا، برای ما در اين مراحل بسيار سخت بايد، و من به قربانيان فکر می کنم، شمارشان بسيار است، برای خانواده

ولی در عين حال بايد در آزمون اتحاد و خون سردی نيز . مجروحان، ما بايد با آنھا ھمدردی و ھمبستگی داشته باشيم

  .شرکت کنيم

. ما چنين خواھيم بود. در روياروئی عليه ترور، فرانسه بايد قوی باشد، بايد بزرگ باشد و مقامات دولتی سخت و استوار

  .وليت فرابخوانيمؤايد ھر يک را به قبول مسما در عين حال ب

در واقع جای ترس ھم دارد، ولی در مقابل ترس، . آنچه تروريست ھا می خواھند اين است که در ترس  و وحشت باشيم

ملتی که می داند چگونه بايد از خودش دفاع کند، می داند چگونه بايد نيروھايش را بسيج کند، می تواند تروريست ھا را 

  .کست بکشاندبه ش

در اين لحظه نيروھای امنيتی در حال عمليات تھاجمی ھستند به . برخی موارد بسيار سخت است. عمليات تمام نشده

  . ويژه در پاريس

من از شما می خواھم که در اينجا به آنچه با نيروھای امنيتی می توانيم برای حفاظت از کشورمان در مقابله با تروريسم 

  . داشته باشيدانجام دھيم اعتماد

  ».به فرانسه حمله شده است، بايد از خودمان دفاع کنيم. زنده باد جمھوری و زنده باد فرانسه

رسانه ھا نيز خيلی سريع حملۀ . مبر و سخنرانی جرج بوش است سپت١١ياسی از برخی جھات يادآور اين سخنرانی س

  .نستندمبر قابل مقايسه دا سپت١١مبر در پاريس را با  نو١٣تروريستی 

  

  ليسیواقداماتی به برازندگی يک دولت پ

رئيس جمھور ھوالند بی آن که به مجلس شورای ملی فرانسه مراجعه کند، به شکل قانونی دستور داده و در سر تا سر 

فرانسه وضعيت اضطراری اعالم کرده است، و مرزھای کشور را به ھدف  جلوگيری از ورود و خروج تروريست 

  . مظنون به تروريسم مسدود کرده استھای احتمالی و يا

ليس است که به شکل اختياری و بی آن که نيازی به واز اقدامات پيشبينی شده بازداشت و يا بازرسی منازل توسط پ

مجوز قانونی داشته باشد می تواند در منطقۀ  پاريس بزرگ انجام گيرد، يعنی موردی که می تواند به موجی از نفرت 

  .نجامدنسه بين در فراعليه جمعيت مسلما

از جمله به حالت تعليق درآوردن حبس پس (ليسی می باشد وتصميم برای اين اقدامات سر سختانه که شايستۀ يک دولت پ

ليس اتخاذ گرديده ودر فقدان و پيش از گزارش پ) از محاکمه يعنی حبس اختياری افراد بی آن که محاکمه شده باشند
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روريست ھا را ده نفر اعالم کرده است ولی ھيچ مدرکی برای اثبات وجود يک شبکۀ گزارشات مقدماتی تعداد ت. است

  .تروريستی در سطح تمام کشور وجود ندارد

ولی ھمان گونه که پيش از اين يادآور شديم، بی گمان سرويس ھای اطالعاتی فرانسه که اين موضوع را پيشبينی کرده 

گزارش (مبر، ھوالند را مطلع کرده بودند  سپت١١تی در ابعاد لۀ تروريسبودند به انضمام گزارشات در مورد احتمال حم

  ).برو اکت٢

 يک گروه دولت اسالمی بوده، ه اعالم کرد که فرانسه ھدف شمارParis Match پاری ماچ ٢٠١۵بر و اکت٢در جلد 

ه متنوعی که می تواند بدر روياروئی با وسعت تھديد و اشکال (...). يعنی يک ارتش تروريستی با امکانات نامحدود 

 .آن توان و نيروئی را که پيش از اين داشت ديگر در اختيار ندارد(...) خود بگيرد، امکانات مبارزۀ ضد تروريستی ما 

  

ول حملۀ تروريستی بوده اند، ولی ؤرئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند فرض به يقين داشته است که جھاد طلبان مس

 . رجوع نمی کند،يد کرده باشدئتأليسی که چنين فرضی را ومنبع پدر سخنرانی اش به ھيچ 

حضور چھار  حضور داشتند، گزارشات rockن تآتر بتکالن که بيش از ھزار تماشاچی در نمايش راک ودر سال

 بر اين اساس، مانند آن چه در گذشته در. يد کرده اند، که ھر چھار نفر نيز کشته شده اندئتروريست کاميکاز را تأ

جای بازداشت و محاکمه، ه  روی داد، ب٢٠١۵ جنوری در Cacherساختمان شارلی ھبدو و در فروشگاه بزرگ کاشر 

  .تروريست ھا را به ضرب گلوله کشتند

  

  ليس اقدام به بازداشت زندۀ آنھا کرده بوده ؟ وآيا پ

ن نماش تآتر روی داده و آنچه در سالرسانه ھا را در حاشيۀ نگھداشته بودند و روزنامه نگاران حق تھيۀ گزارش دربارۀ

  . با شاھدان حادثۀ تراژيک نيز برای آنھا ممنوع بودهصحبترا نداشتند  و 

  .در اين فاصله بود که حکومت نظامی را تحميل کردند

اعالم کرد که روی جنگ عليه تروريسم تمرکز ) ساعت منطقۀ زمانی شرقی(رئيس جمھور اوباما بيانيه ای در شب 

  :داشت 

امشب می خواستم به چند نکتۀ مختصر دربارۀ حملۀ تروريستی به پاريس . شب بخير به ھمه« : ئيس جمھور اوباما ر

چنين موردی . يک بار ديگر ما شاھد ارتکاب به عمل جنايت کارانه و تروريستی عليه شھروندان بی گناه بوديم. بپردازم

به تمام ارزش ھای . و يا تنھا حمله به فرانسوی ھا نيست، بلکه حمله به تمام بشريت استتنھا حمله به پاريس 

  .جھانی که ما به آن اعتقاد داريم حمله شده است
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فرانسه قديمی .  در اختيارشان قرار دھيم،که دولت و مردم فرانسه به آن نياز دارندرا ما آماده ھستيم تا تمام کمک ھائی 

و ما می خواھيم با . فرانسوی ھا بارھا دوش به دوش اياالت متحده مقاومت کرده اند. وده استترين ھم پيمان ما ب

ما برای کشاندن . (...) صراحت کامل به آنھا بگوئيم که ما در اين مبارزه عليه تروريسم و افراط گرائی با آنھا ھستيم

با ملت ھای ديگر در سراسر جھان کار خواھيم  با فرانسوی ھا و هتروريست ھا به دادگاه به شکلی که بايد و شايست

  . حمله خواھيم کرد،کرد، و به تمام شبکه ھای تروريستی که عليه مردم ما اقدام می کنند

ما به مقامات فرانسوی عميق ترين ھمدردی ھای خودمان را نسبت به خانوادۀ . ھنوز از جزئيات واقعه بی اطالع ھستيم

ما پشتيبانی خودمان را به آنھا اعالم .  آنھا دعا می کنيم و به آنھا و مجروحان فکر می کنيمقربانيان ابراز داشتيم، و برای

  .اين جريان ھنوز در شرف تکوين است. کرديم

(...)  

زيرا ما در گذشته با . مريکائی ھا در اينجا می دانند چنين وضعيتی چه معنائی دارداو . وضعيت تأسف باری است

و ھر بار که اين نوع حمالت صورت می گرفت ما ھميشه می توانستيم روی . وده ايمرو به وضعيت مشابھی روب

آنھا ھمکار فوق العاده ای برای ما در مبارزه عليه تروريسم بوده اند و ما در . ھمبستگی فرانسوی ھا حساب کنيم

  »(...). اينجا می خواھيم با آنھا باشيم

فرانسه به اردوی .  خواھد آمد و به تروريست ھا حمله خواھد کرداوباما متعھد شده است که به ياری فرانسوی ھا

  . راه اندازی شد"اوباما" توسط ٢٠١۴مبر پيوست که در سپت،  »تئوريکمان«بمباران عليه گروه دولت اسالمی، 

خودش  به سھم "ھوالند".  را به عنوان ھمکار مبارزۀ فوق العاده عليه تروريسم ترسيم کرده است"ھوالند" "اوباما"

ما می دانيم که از کجا می آيد، شواھد نشان می دھد که از «وقتی از گروه دولت اسالمی حرف می زند، می گويد که 

  .»سوريه و عراق منشأ می گيرد، می دانيم که اين جنايتکاران و تروريست ھا چه کسانی ھستند

چنين موردی تنھا حمله به پاريس « : ده می شود  شني"اوباما"برخورد تمدن ھا به شکل ابھام آميز و شناور در سخنرانی 

به تمام ارزش ھای جھانی که ما به آن اعتقاد داريم . و يا تنھا حمله به فرانسوی ھا نيست، بلکه حمله به تمام بشريت است

   ».حمله شده است

  

  پشت تروريست ھا چه کسی پنھان شده است ؟

رامون رويداھای تراژيک از گفتن آن امتناع می ورزند، اين است آنچه را که رسانه ھای فرانسوی در گزارشاتشان پي

که اياالت متحده و فرانسه، و به ھمين گونه بريتانيا، ترکيه، عربستان سعودی، قطر و اسرائيل مخفيانه از گروه ھای 

  .نی می کنند النصره و گروه دولت اسالمی پشتيباةتروريستی وابسته به القاعده در سوريه و عراق، و از جمله جبھ

فرانسه قربانی گروه دولت اسالمی بوده ولی در عين حال اياالت متحده و ھم پيمانانش به انضمام فرانسه از دولت 

  . پشتيبانی می کنند،اسالمی که شاخه ای از القاعده است

يه شوروی در نبايد فراموش کرد که اياالت متحده از نيم قرن پيش پشتيبان القاعده بوده است، وقتی طبل جنگ عل

 ١٩٩٢ تا ١٩٨٢از سال . افغانستان به صدا درآمد، پادگان ھای آموزشی سازمان سيا نيز در پاکستان فعال گرديد

.  کشور اسالمی را استخدام کرد تا کنار جھاد طلبان افغان مبارزه کنند۴٣ جھاد طلب از ٣۵٠٠٠سازمان سيا نزديک 

بکۀ تروريست اسالمی را مورد حمايت ھای بی شائبۀ خود قرار داده واشنگتن از دوران دولت ريگان تا کنون اين ش

  .است
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سير تحولی اخير وضعيت در خاور ميانه به ما نشان می دھد که تروريست ھا توسط اتحاديۀ نظامی غرب استخدام شده 

ام مزدوران ، ناتو و فرماندھی ارشد ترکيه به استخد٢٠١١ چاز آغاز شورش در سوريه در مار. و آموزش ديده اند

بر اساس منابع اطالعاتی اسرائيل، اين جريان به شکل زير .  النصره اقدام کرده اندةمسلح  برای دولت اسالمی و جبھ

  :تعريف شده است 

ارودی بسيج ھزاران داوطلب مسلمان در کشورھای خاورميانه و در جھان اسالم برای مبارزه در کنار شورشيان « 

ن داوطلبان جا و مکان تدارک ديد و آموزش و عبور آنھا را به داخل سوريه به عھده ارتش ترکيه برای اي. سوری

  )(DEBKAfile, NATO to give rebels anti-tank weapons, 14 août 2011 .گرفت

  

نيروھای ويژۀ بريتانيائی . در صفوف گروه دولت اسالمی نيروھای ويژه و مأموران اطالعاتی غرب نيز حضور دارند

 . در آموزش جھاد طلبان در سوريه شرکت داشتند۶ی و ام آ

، که به عنوان متھم اصلی درحمالت تروريستی به پاريس تلقی شده، در آغاز يکی از شبکه )داعش(گروه دولت اسالمی 

 بريتانيائی، موساد اسرائيلی، سرويس ۶ھای القاعده است که توسط سرويس ھای مخفی اياالت متحده به ھمکاری ام آی 

 . رابط پاکستانی و آژانس اطالعاتی عربستانی سعودی ايجاد شده استھای
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از .   بشار اسد شرکت کردند عليه دولت ھابريگادھای دولت اسالمی به پشتيبانی اياالت متحده و ناتو در شورش سوری

با اين وجود، .  تبديل شد"اوباما"، دولت اسالمی به ھدف اردوی ضد تروريستی به رھبری ٢٠١۴مبر ت و سپتگسماه ا

 .اين موضوع کامالً روشن و مبرھن است که از پشتيبانی پيمان نظامی غرب برخوردار می باشد

  ٢٠١١به موضوع فرانسه بازگرديم، مقاله ای در واشنگتن پست در تاريخ 

http://www.washingtonpost.com/world/france-sent-arms-to-libyan-

rebels/2011/06/29/AGcBxkqH_story.html 

  :يد کرده است ئاز شبکۀ القاعده را تأ(LIFG) ا  نقش دولت فرانسه در پشتيبانی از گروه اسالمی مبارزان ليبي

برای نخستين بار بود که .  اسلحه تحويل داده اندامقامات فرانسوی روز چھار شنبه اعالم کردند که به شورشيان ليبي«

يد کرده است، يعنی کمک نظامی به ئقيم به مخالفان را آشکارا تأ مستيکی از کشورھای عضو ناتو کمک ھای نظامی

  » (...) اگروه اسالمی مبارزان ليبي

  ) :٢٠١۵ جنوری ٨در مرکز مطالعات جھانی سازی  (Tony Cartalucciبه گفتۀ تونی کارتالوچی 

 اک ويران شدۀ ليبي اصرار داشت نخستين کسی باشد که خا"نيکال سرکوزی"طی مدت زمانی که رئيس جمھور سابق« 

را پس از مداخلۀ ناتو در اين کشور در ھم می نوردد، که ارسال اسلحۀ فرانسوی به تروريست ھا نيز جزء اين مداخالت 

 "فرانسوآ ھوالند"بعداً . بود، در حالی که در آن دوران گروه ھای تروريست به جرم وجنايت و نسل کشی دست می زدند

  . و سپس در سوريه ادامه دادا گذاشته بود، در ليبيء به اجراا در ليبي"زیسرکو"ھمين سياست ھائی را که 

، فرانسه به ھم پيمانانش در اتحاديه ای پيوست که به شورشيان جھاد طلب در سوريه اسلحه می ٢٠١٣در آغاز سال 

  :ارزيابی کرده بود » ھا جزء معتدل «  النصره وابسته به شبکه ھای القاعده که روزنامۀ لوموند آن را ةدادند، مثل جبھ

 Laurent Fabius، و ھمقطار فرانسوی او لوران فبيوس William Hagueوزير امور خارجۀ بريتانيا ويليام ھاگ 

برای حذف تحريم سالح برای آنھائی که شورشی ناميده می شدند و سوريه را طی دو سال به آتش و خون کشيده بودند، 

  .روی اتحاديۀ اروپا فشار آوردند

در ) برخی خواھند گفت مانور نظامی(چندين عامل ضمنی بايد مورد بررسی قرار گيرد پيش از آن که مانور ديپلماتيک 

  .وضعيت کنونی مطرح گردد

، روشن ترين موضوع در رابطه با حقی است که بريتانيا و فرانسه برای خودشان قائل شده اند و به شورشيان ءابتدا

عالوه بر اين، . ست و می دانيم که چنين سياستی نقض آشکار حقوق بين الملل ا  داده اندمورد نظرشان در سوريه اسلحه

ثيرات چنين راه کارھائی را در افزايش قربانيان و جمعيت ھای آواره و نقل مکانھای اجباری مردم أاز ھم اکنون ت

 .سوريه می بينيم

جز ه ارسال اسلحه به سوريه کاری ب: ورشده است  يادآ  oxfam ول نظارت بر اسلحه در آکسفامؤ ھمانگونه که مس

وخيم تر ساختن وضعيت جھنمی برای مردم عادی نتيجۀ ديگری ندارد، اگر بريتانيا و فرانسه به تعھداتشان پايبند ھستند، 

  .به انضمام منشور نوين در مورد موازين تجارت اسلحه، خيلی ساده بايد از ارسال اسلحه به سوريه خودداری کنند

  ).٢٠١٣ ی م٢٨( النصره با يکديگر متحد شده اند ةخيراً نيروھای امارات اسالمی و جبھا

شواھد نشان می دھد که در حالی که روسيه پايگاه ھای دولت اسالمی در سوريه را ھدف گرفته است، اتحاديۀ نظامی 

  .غرب ھمچنان از تروريست ھای دولت اسالمی پشتيبانی می کند
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ه حمالت تروريستی پاريس را به عنوان عمل انتقام آميز و تالفی جويانه عليه فرانسه تلقی می در نتيجه، فرضيه ای ک

کند قابل ترديد و تناقض آميز است، به اين علت که فرانسه به شورشيان جھاد طلب در سوريه به انضمام دولت اسالمی 

  .اسلحه می دھد

  

  نتيجه گيری

روريستی بود که به دقت در چند نقطۀ مختلف کالن شھر پاريس به وقوع ، فرانسه قربانی حمالت ت٢٠١۵مبر و ن١٣در 

  .سپس دولت اسالمی به عنوان معمار اين حملۀ تروريستی معرفی شد.  نفر کشته شدند١۴٠پيوست و بيش از 

  .آن چه از رسانه ھا شنيده شده اين است که جھاد طلبان به فرانسه حمله کرده اند

ه خود را قربانی تروريسم می دانند، از جمله فرانسه از طريق سرويس ھای مخفی شان ولی در عين حال کشورھائی ک

اين آن چيزی است که جنگ جھانی عليه تروريسم می نامند . از سازمان ھای تروريستی خاور ميانه پشتيبانی می کنند

  .که اياالت متحده ھدايت آن را به عھده دارد

  .نتيجه می گيريم که جنگ جھانی عليه تروريسم دروغ است.  دھيماين تضاد را بايد در سطح سياسی گسترش

ليس چراغ سبز خواھد داد تا در سر تا سر فرانسه  بر اساس حدس و گمان در مظنون واعالم وضعيت اضطراری به پ

  .بودن افراد،  خيلی ساده آنھا را بازداشت کند

 شده اند که در صورت ديدن موارد مظنون تماس نی اضطراری نيز ايجاد شده است و شھروندان دعوتولفييک خط ت

  .بگيرند و اطالع دھند

 اقدام می ،حقوق شھروندی به حالت تعليق درآمده و در پاريس به بازداشت اختياری بی آن که جوازی صادر شده باشد

  .کنند

  .اين جريان می تواند به موج جديدی از اسالم ھراسی دامن بزند

Michel Chossudovsky  

 ٢٠١۵ نومبر ١۴مطالعات جھانی سازی، مرکز  
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