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 جمهوری فرانسه در گروگان

La République française prise en otage 

برای فرانسوی هائی که تقریباً از فعالیت های سّری دولتشان در جهان عرب و  جنگی که در پاریس به راه افتاد

هیچ اطالعی ندارند قابل  ن در تروریسم بین المللیو شرکت فعال آ (فارس)با دیکتاتورهای خلیج  پیوندهای ناسازگار

طرح چنین این سیاست هرگز در پارلمان به بحث گذاشته نشده و رسانه های حاکم نیز به ندرت شهامت . درک نیست

 .را داشته اند مسائلی

 /( سوریه)دمشق /شبکۀ ولتر 

 

که  دوردست ها روی می دهد می شنوند بی آن در بارۀ جنگ هائی که در فرانسوی ها چیزهائی از پنج سال پیش

ولی هرگز  مطلع ساخت اای نظامی شان به لیبینشریات آنها را در مورد گسیل نیروه. واقعاً بدانند موضوع چیست

مقاالت من به شکل . گفته نشده استدر مورد حضور سربازان فرانسوی در مأموریت برای شامات چیزی به آنها 

نگاه کرده  شرقیعجایب  به عنوان فرآورده ای از به تحلیل های منشده است ولی همیشه گسترده منتشر و خوانده 

که  می گویندو  می نامند «توطئه باور » یا « افراط گرا»من را رایج به شکل ، با وجود تاریخ شخصی ام .اند
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رای اصیل و توطئه مقاالت من در سایت های وابسته در انترنت منتشر می شود، به انضمام سایت های افراط گ

هیچ کس به . با این وجود هیچ کس دربارۀ نوشته های من و مسائلی که مطرح می کنم چیزی برای گفتن ندارد. باور

 .انسه وارد آنها شده توجهی نکرده استاخطارهای من در مورد اتحادیه هائی که فر

 .دنامکشوف و ندیده گرفته شده از اعماق به سطح می آی حقیقتولی ناگهان 

نفر در پنج نقطۀ  111مورد حمله قرار گرفت و دست کم فرانسه توسط چندین کوماندو  5112نوامبر  11در شب 

شد و این وضعیت می  تمام فرانسه وضعیت اضطراری اعالن روز در 15برای . مختلف در پاریس کشته شدند

 .تواند توسط پارلمان حفظ گردد

 

 ود نداردرابطۀ مستقیمی با ماجرای شارلی هبدو وج

نشریات فرانسه این حرکت جنگی را به سوء قصد شارلی هبدو مرتبط دانسته اند، گرچه نوع عملیات کامالً متفاوت 

افراد کامالً مشخصی هدف گرفته شده بودند، در حالی که در این حملۀ  جنوریدر حملۀ تروریستی . بوده است

 .همآهنگ افراد بسیاری بر حسب اتفاق کشته شده اند

یورو از خاور نزدیک دریافت کرده بود تا اردوی  511111روز می دانیم که مدیر شارلی هبدو هدیه ای معادل ام

، و می دانیم که قاتالن با سرویس های اطالعاتی فرانسه در رابطه بوده اند (1)ضد مسلمان خودش را ادامه دهد 

من پیش از این  (.1)اع فرانسه بوده است زیر پوشش اسرار وزارت دف نیز  و برگ شناسائی سالح هایشان( 5)

و ( 2) ورد بهره برداری دولتی قرار گرفتولی فوراً م( 4)نشان دادم که این حملۀ ترویستی عملیات اسالمگرا نبوده 

، یعنی نظریه ای که چند ماه (6) لف هستند موجب واکنش هائی شداین بهره برداری بین محافلی که با جمهوری مخا

به شکل برجسته ای مورد بررسی و تحلیل  Emmanuel Toddیت شناس فرانسوی امانوئل تود بعد توسط جمع

 (.7)قرار گرفت 

ولی . اروپای غربی را غافلگیر کرده است می بینیم که اگر به جنگی که در سطح پاریس گسترش یافته بازگردیم،

در اسپانیا، نه تیراندازی در کار بود و نه . ممقایسه کنی 5114نمی توانیم آن را با حمالت تروریستی مادرید در سال 

نوع صحنه ای که در فرانسه به وقوع  (.1)بمب در چهار نقطۀ مختلف کار گذاشته شده بود  11کامیکاز، ولی 

و رویدادهای  .جاری و ساری می باشد« خاورمیانۀ بزرگ»در روزمرۀ چندین ملت  5111پیوست، از سال 

 (.9) 5111نقطۀ مختلف در بمبئی در سال  6یم، مانند سه روز حمله در مشابهی را در دورترها می بین

عابرین و مردم ( خدا بزرگ است)« هللا اکبر » حتی اگر تروریست ها مسلمان بوده باشند و برخی از آنها با فریاد 

چرا . وجود ندارد« جنگ تمدن ها»را به گلوله بسته و کشته باشند، هیچ رابطه ای بین این حمالت، اسالم و احتماالً 

که، این کوماندوها بی آن که از مذهب قربانیانشان اطالعی داشته باشند و یا کسب اطالع کرده باشند به شکل اتفاقی 

 .دست به کشتار زده اند

به همین گونه، بی هوده است که ما برای انگیزۀ مطرح شده توسط داعش علیه فرانسه اهمیت درجه اول قائل شویم 

در واقع اگر بنابر این بود که این سازمان  —در دخالت آن در این حمله تردیدی وجود نداشته باشد حتی اگر  —

 .ارتکاب به این عمل را می بایستی علیه مسکو سزاوار بداند« دست به عمل انتقام جویانه بزند»تروریستی 

 

 است یک دولت تروریست 1122کم از سال  فرانسه دست
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رویدادها مخدوش است زیرا پشت گروه های غیر دولتی همیشه دولت هائی پنهان می تعبیر و تعریف و درک این 

 .مانند که از آنها پشتیبانی می کنند

 یا Carlos« کارلوس»مشهور به  ونزوئالئی Ilich Ramírez Sánchez، ایلیچ رامیز سانچز 71در سال های 

بانی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی برخوردار شغال به خدمت اهداف فلسطینی و انقالب درآمده بود و از پشتی

، کارلوس سرمشق مزدوران مسلحی قرار گرفت که برای کسانی که بیشتر پول می پرداختند 11در سال های  .بود

و  اکه حمالت تروریستی متعددی را به حساب لیبی« ابو نضال»کار می کردند، از جمله صبری البنا مشهور به 

ابهام آمیز و ابر آلودی وجود دارد و عملیات مخفی شامل تعدادی امروز تروریسم . بت رساندسوریه و اسرائیل به ث

 .بسیاری را از دولت ها می گردد

با این وجود، وزیر امور . همیشه مشارکت خودشان را در گروه های تروریستی نفی می کننداصوالً، دولت ها 

 Amis de »« دوستان سوریه»، در گردهمآئی 5115مبر در دسا Laurent Fabiusخارجۀ فرانسه، لوران فبیوس 

la Syrie »  کار مفیدی انجام می »در مراکش، در مورد گروه النصره شاخۀ سوری از القاعده اظهار داشت که

 fait du bon boulot »  (11.) »« دهند

که از سوی شورای  خاطر پشتیبانی اش از یک سازمانیه با در نظر گرفتن مقامات آقای فبیوس می دانست که ب

شناسائی شده هیچ گاه به دادگاه فراخوانده نخواهد شد، ولی بی امنیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمان تروریستی 

 .گمان او با بیان چنین نظریه ای، این خطر را خریدار شده بود که کشورش را در معرض آتش تروریسم قرار دهد

در آن دوران، بریتانیا و فرانسه به طرح ایاالت  .کنار القاعده قرار گرفت فرانسه در 5111در واقع، از آغاز سال 

طرح این بود که رژیم های الئیک عرب را سرنگون کنند و دیکتاتورهای . پیوستند «بهار عرب»متحده برای 

مصر در در حالی که لندن و پاریس عملیاتی را که در تونس و  .جای آنها به قدرت رساننده اخوان المسلمین را ب

، به کمک ادر لیبی(. 11)و سوریه فراخوانده شده بودند  اشرف تکوین بود کشف می کردند، از پیش برای لیبی

نیروهای ویژۀ ایتالیائی کشتار بنغازی را سازماندهی کردند، سپس به کمک القاعده تسخیر انبارهای اسلحه را به 

بودم در حملۀ  "خمیس قذافی"ت حفاظت حوقتی که ت 5111ت گسمی توانم گواهی بدهم که در ماه ا. گذاشتند ءاجرا

به محاصرۀ یک گروه نظامی القاعده،  Rixosمن و روزنامه نگاران دیگر در هتل ریکسوس  به پایتخت "ناتو"

فرماندهی آن را به عهده داشت و در حالی که افسران فرانسوی در  "مهدی هراتی"بریگاد طرابلس، در آمدیم که 

عبدالحکیم "ش بعداً به اتفاق فرمانده "مهدی هراتی"همین . می کشید "هللا اکبر"فریاد  مأموریت اطراف او بودند،

ارتش آزاد سوریۀ مشهور خاص و عام را بنیانگذاری کردند که در واقع یک گروه از شبکۀ القاعده بود و  "بلحاج

 .پرچم دوران استعمار فرانسه را در دست داشتند

جز جنایت ه وان سازمان دهندگان گروه های مسلح در اقداماتی که نامی بدر سوریه، حضور افسران فرانسوی به عن

 .ید شده استئد به شکل گسترده شناخته شده و تأعلیه بشریت نمی تواند داشته باش

، یعنی یک ماه پس از 5111 جنوریبه این معنا که در . فرانسه بعداً نقش بسیار پیچیده و خطرناکی را بازی کرد

این بار در مالی علیه همین القاعده عملیات نظامی از القاعده در سوریه،  "لوران فبیوس"می اعالم پشتیبانی رس

 .انجام داد، و با بازگشت سیاست باتون علیه مأموران نفوذی در سوریه به تحریکاتی چند دامن زد

دارای نهادهای علت این است که گرچه فرانسه . با این وجود، شما از این رویدادها هیچ گاه چیزی نشنیده اید

. دموکراتیک است، ولی سیاست کنونی آن در جهان عرب هرگز به شکل رسمی به بحث و جدل گذاشته نشده است

لمان و بی آن که رأی گیری رسطحی در پا بحثپس از چند ساعت  —قانون اساسی  12با نقض مادۀ  —حد اکثر 
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پارلمانی های فرانسه از اجرای وظیفۀ خودشان در . دنداعالن جنگ کر و علیه سوریه اانجام گرفته باشد، علیه لیبی

ل قوۀ اجرائی در زمینۀ سیاست خارجی با این نظریه صرف نظر کرده اند که چنین مواردی به اقتدار رئیس وکنتر

امروز هر فردی می تواند ببیند که صلح و . جمهور بستگی دارد، بی آن که پیامدی برای زندگی روزمره داشته باشد

مستقیماً بستگی  1719در انقالب کبیر فرانسه در سال « حقوق بشر و شهروندی » به یکی از چهار رکن  امنیت،

 .بدترین هنوز در آینده انتظارمان را می کشد. دارد

، وقتی شاهین های لیبرال ایاالت متحده طرح تغییر و تبدیل امارات اسالمی در عراق و در شام 5114در آغاز سال 

دند، یعنی طرحی که باید به تشکل داعش می انجامید، فرانسه و ترکیه برای القاعده مهمات می را تنظیم می کر

ید ئتأ 5114 جوالی 14این نکته توسط پرونده ای به شورای امنیت در  —فرستادند که علیه امارات اسالمی بجنگد 

اتحادیۀ بین المللی ضد داعش  با این وجود، فرانسه بعداً به این عملیات سّری پیوست و در. —(15)شده است 

جای بمباران داعش طی یک سال برای آن با ه ب ،شرکت کرد، البته همه می دانیم که خالف معنای نام این اتحادیه

  (.11)چتر اسلحه و مهمات پیاده کردند

ناگهان تغییر مسیر داد و ایاالت متحده در منطقه . با ایران مسائل باز هم تحول یافتند 2+1پس از امضای توافقات 

، حدود 5112بر وولی تنها در اواسط اکت. وادار به عقب نشینی کرد( 14( )سوریه)سازمان تروریستی را در حسکه 

یک ماه پیش  که فرانسه علیه داعش دست به عملیات تهاجمی زد، نه برای جلوگیری از کشتارهائی که این سازمان 

ر بخشی از سرزمین سوریه و عراق و ایجاد یک دولت استعماری که نامش راه اندازی می کند، بلکه برای تسخی

خواهد بود، حتی اگر مردمی که در آنجا زندگی می کنند کرد نباشند و جمعیت کرد در اقلیت باشد « کردستان»

(12 .) 

ارکسیست تا از م —که هنوز در منطقه حضور نداشت  —در این چشم انداز، فرانسه ناو هواپیمابرش را فرستاد 

مدافع خلق پشتیبانی کند، ولی این رجوع و پیوند سیاسی وقتی می خواهند  قطعات YPGلنینیست های حزب کرد 

 .علیه هم پیمان قدیمی اش داعش —دولت استعماری ایجاد کنند چه معنائی دارد ؟ 

از سوی داعش در فرانسه در  از سوی القاعده در سوریه، بلکه هاهد دومین بازگشت باتون هستیم، ناز این پس ما ش

 .بازشناسی آنان شرمسار خواهد بوداز ی که فرانسه مورد اقدامات هم پیمانان

 

 چه کسی د اعش را هدایت می کند

 چند ملیتی های چند دولت و شرکت های برای سیاست و ساز مصنوعی، و تنها ابزاری حاصل یک ساخت داعش

 .است

د مخدر افغان، که فرانسوی ها از چگونگی آن در خاک فرانسه بی اطالع منابع مالی اصلی عبارتند از نفت، موا

دانه به ترکیه منتقل می همه روی این نکته توافق دارند که نفت به سرقت رفته آزا. هستند، و اشیاء باستانی شامات

یه از داعش با توجه به حجم آن، تردیدی در مورد پشتیبانی ترک. س در اروپای غربی به فروش می رسدشود و سپ

 (.16)وجود ندارد 

گوی ارتش عرب سوریه از سه هواپیمائی گزارش داد که توسط ترکیه، عربستان سعودی و سه هفتۀ پیش سخن

در این مورد نیز . امارات متحدۀ عربی اجاره شده بود و تعدادی از مبارزان داعش را از سوریه به یمن منتقل کرد

 .یدی وجود ندارد و نقض آشکار منشور شورای امنیت استروابط این سه دولت با داعش هیچ ترد
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داده ام که یک گروه در بطن دستگاه دولتی  به تفصیل توضیح 5115 جونو در یاز دوران نخستین گردهمآئی ژن

در آغاز این توطئه توسط رئیس سازمان سیا . ایاالت متحده سیاست خاص خودش را علیه کاخ سفید به پیش می برد

، تا هدایت می شد "دیوید پترائوس"نرال ج( 17)  (« The Surge ») 5117یانگذاران داعش در سال و یکی از بن

 .مریکا، او را دست به دست بازداشت کردندابه ریاست جمهوری  "بارک اوباما"وقتی که در فردای گزینش مجدد 

در دوران انتقال ریاست ناگوار « حادثۀ»رسید که در اثر یک  "نلینتری کهیل"سپس نوبت به وزیر امور خارجه 

 .جمهوری، پیش از موعد اتمام دورۀ وزارتش برکنارشد

در  "جان آلن"نرال جاز دفاتر سازمان ملل متحد و توسط  "جفری فیلتمن"مریکا اسرانجام، این مبارزه توسط سفیر 

ده که بی وقفه در ایاالت متح« دولت اعماق » این گروه، بخشی از . رأس به اصطالح اتحادیۀ ضد داعش ادامه یافت

، اعضای خود را در بطن دولت و علیه جمهوری عرب سوریه جنگیدهکرده  با ایران مخالفت 2+1علیه توافق 

این گروه به ویژه می تواند روی کمک شرکت های چند ملیتی حساب کند که بودجه های . حفظ کرده است "اوباما"

اکسون موبیل  شرکت نفتی به عنوان مثال. مین مالی کندو می تواند عملیات سّری را تأ بودهر از دولت ها تآن فرا

Exxon-Mobil (مالک اصلی قطر) شرکت خدمات مالی کوهلبرگ کراویس رابرتس، و ارتش خصوصی ،

 (.بالک واتر سابق) آکادامی

 .به حساب این دولت ها و شرکت های چند ملیتی است که فرانسه به کشور مزدور مسلح تبدیل شده است

 

 خواهی معرض باجفرانسه در 

اطمینان داد که فرانسه علیه تروریسم بسیج شده  Manuel Valls، نخست وزیر، مانوئل والس 5112مبر نو 11

 (.11)است 

به وزارت کشور گزارشی منتشر کرد که مبنی  وابسته دیدبان ملی بزهکاری و پاسخ جزائیمبر، سازمان  نو 15در 

 (.19)ان دومین مشکل فرانسوی ها مطرح شده است بر آن پس از بیکاری،  تروریسم به عنو

اقدام مختلف برای  51طرحی با  Bernard Cazeneuveمبر، وزیر کشور، برنارد کزنو نو 11صبح همان روز 

 (.51)مبارزه علیه قاچاق اسلحه معرفی کرد 

حمله کرده اند در حال  روشن است که دولت منتظر رویدادهای ناگوار بوده است، و نشان می دهد که با آنهائی که

پایبند بماند و به آن عمل کند و مطمئناً قربانی یک باج  هول داده بود نتوانستفرانسه به تعهداتی که ق. بوده مذاکره

 .رنجیده اند خواهی از سوی آنهائی است که از خیانت فرانسه

در صبح همان روزی که حملۀ تروریستی به وقوع پیوست، سرویس های اورژانس بیمارستان ها تمرین و شبیه 

 11که در مورد حملۀ تروریستی اتفاق مشابهی (. 51)گذاشته بودند  ءسازی یک سناریوی تروریستی را به اجرا

در مادرید یا  5114چمار 11در مورد  در نیویورک و واشنگتن نیز شاهد آن بودیم، و به همین گونه 5111مبر سپت

 .در لندن 5112 جوالی 7

 

 نتیجه گیری موقتی

دولت های فرانسه یکی پس از دیگری با دولت هائی هم پیمان شده اند که ارزش های آنها در قطب مخالف جمهوری 

رئیس جمهور . شدند این دولت ها به تدریج برای آنها دست به جنگ های مخفی زده اند، و سرانجام دچار تنش. است

و وزیر  "لوران فبیوس"، وزیر امور خارجه Benoit Puga "پوگابنوآ "نرال جستاد مشترک  ه، فرماند"هوالند"
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و خروج از این برای آنها ممکن نیست مگر این که مورد باج خواهی قرار گرفته اند  "الن ژوپه"امور خارجۀ سابق 

گری موجب محاکمۀ آنها در دیوان عالی ءنند، حتی اگر این افشابه بیراهه ای که کشور را هدایت کرده اند اعتراف ک

 .شود

و فرانسه با صدای قاطع و بلند  مریکاامبر، در تریبون سازمان ملل متحد، رئیس جمهور پوتین خطاب به سپت 51در 

اده اید آیا شما حداقل آگاهی نسبت به کاری که انجام د: والن این وضعیت بپرسم ؤمن می خواهم از مس» : گفت 

والن از سیاست هایشان دست نکشیده اند که مبتنی بر ؤدارید ؟ ولی بیم دارم که پرسش بی پاسخ بماند، زیرا این مس

« اعتماد به نفس اغراق آمیز و اعتقاد به استثنائی بودن خودشان بوده و می پندارند که بی مجازات خواهند ماند

(55 .) 

 .امروز دیگر خیلی دیر شده است. و گوش نداندمریکائی ها و نه فرانسوی ها به اانه 

 

 :به یاد داشته باشیم 

پیوسته قتل های سیاسی  5111دست کم از سال . رعایت قانون بین الملل دور شده است دولت فرانسه به تدریج از( 1

 .انجام داد و عملیات تروریستی را سازماندهی کرده است

خالف طبیعت و آرمان های فرانسه هم پیمان شده است، و با گروهی ( فارس)با دیکتاتورهای خلیج  دولت فرانسه( 5

در که را  "پوتین"و  "اوباما"مریکائی و شرکت های چند ملیتی کار می کند تا سیاست های ااز شخصیت های 

 .مورد تخریب قرار دهد ،راستای تشنج زدائی حرکت می کند

یکی از آنها . اشرت نیست دچار مشکل و اختالف شده استدولت فرانسه با یکی از هم پیمانانی که چندان قابل مع( 1

 .حملۀ تروریستی را پشتیبانی و تحریک کرده است
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, 14 juillet 2014.Réseau Voltaire»,  humanitaire en Syrie) 

urant ] Ce point est ignoré de la presse occidentale, mais a été largement discuté un an d13[

par la presse arabe et perse. La vérité a éclaté au grand jour lorsque cinquante analystes du 

CentCom ont dénoncé les mensonges des rapports sur la Coalition, qu’une enquête interne 

a été déclenchée et que, finalement, le général John Allen a été contraint à la démission. 

Stewart, Brennan et Cardillo dénoncent les manipulations du  : « Voir notamment

e général Allen présente sa démission L » et « Renseignement au Pentagone

, 12 et 23 septembre 2015.Réseau Voltaire»,  (Bloomberg) 

Réseau »,  La France tente d’entraver le déploiement militaire russe en Syrie ] «14[

Voltaire, 6 septembre 2015. 

Réseau »,  Unis et Israël débutent la colonisation du Nord de la Syrie-Les États ] «15[

Voltaire, 1er novembre 2015. 

Réseau »,  Le rôle de la famille Erdoğan au sein de Daesh : « lus] Pour en savoir p16[

Voltaire, 26 juillet 2015. 

] Daesh a été initialement constitué en Irak dans le cadre d’un plan visant à mettre fin à 17[

la Résistance à l’occupation états-unienne. Pour ce faire, les USA ont créé des milices 
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