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

  ٢٠١٦ جنوری ٢٢
  

   در پاريس٢٠١٥حملۀ تروريستی جنوری و نومبر 
  بانيان آن چه کسانی بودند ؟

Qui a organisé les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris ? 

وليت ؤ منتشر شد که حاکی از مسSlobodna Dalmacijaاطالعات جديدی در روزنامۀ کروآتی سلوبودنا دالماسيژا  

وذ يا مقامات فرانسوی گروه ھائی را نف.  بود٢٠١٥مبر جنوری و نودولت فرانسه در حمالت تروريستی به پاريس در 

مبر در پاريس دست به حملۀ تروريستی زده اند و با آگاھی به واقعه ای که در شرف تکوين جنوری و نو که طی داده اند

در ھر . دھی اين عمليات دست داشته اندً و يا اين که مستقيما در سازمانبوده برای جلوگيری از آن مداخله نکرده اند،

  .نيم چه کسی تصميم گرفته و آيا به نام جمھوری فرانسه بوده يا نهصورت، آنچه باقی می ماند ھمين است که بدا

 ٢٠١٦ جنوری ١٤ /)سوريه(  دمشق /شبکۀ ولتر

  

لت در پاريس در خيابانی در مجاورت مترو ولتر گرد ھم آمدند تا در اين تظاھرات  رئيس دو۵۶، ٢٠١۵ جنوری ١١

بين آنھا پدر خوانده ھای القاعده و داعش مانند احمد داووداوغلو نيز . مخالفت خود را عليه تروريسم اعالن کنند

 .حضور داشتند

توسط القاعده در شبه جزيرۀ عربستان  در پاريس ٢٠١٥مبر جنوری و نوبر اساس نسخۀ رسمی، حمالت تروريستی در 

 ھدايت شده، و تمام حمالت تروريستی ديگر توسط Charlie-Hebdoت نويسندگان شارلی ھبدو أبرای عمليات عليه ھي

  . داعش صورت گرفته است
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 Porte de مقامات اعالن کردند که نخستين حمله در ھمآھنگی با حمله به فروشگاه بزرگ پورت دو ونسن

Vincennes صورت گرفته، گر چه، ھمچنان به گفتۀ مقامات، ھر دو سازمان دشمن يکديگر ھستند و ھيچ ترديدی در 

  . در وابستگی اش به داعش وجود نداردAmedy Coulibalyمورد اعالن بازشناسی أميدی کوليبالی 

 کارخانۀ کرونا زاستاوا مبر به کار برده اند ساختدر نوگری ھای رويترز سالح ھائی که تروريست ھا ءبر اساس افشا

Crvena Zastava آسوشتدپرس و روزنامۀ محلی فلوريدای . بوده است) ١) (در صربستان( واقع در کراگوژواک

 Centuryبر اين باور بوده اند که يکی از تپانچه ھای صربی توسط ) Palm Beach Post(» پالم بيچ پست«جنوبی 

International Armsمنتقل شده است، ولی) ٢( در فلوريدا وابسته به سازمان سيا  يک کارخانۀ اسلحه سازی 

  ).٣(گزارش خود را پس گرفته است ) و نه روزنامۀ محلی(آسوشيتد پرس 

 عليه جنوریبه گزارش روزنامۀ کروآتی سلوبودنا دالماسيژا، سالح ھای به کار برده شده در حمالت تروريستی 

مبر مورد استفادۀ تروريستھا قرار گرفته ساخت کارخانۀ کرونا ت نوو سالح ھای ديگری که در حمالفروشگاه بزرگ 

  .فروخته شده است) ٤ ( Claude Hermantزاستاوا بوده و در فرانسه از طريق ھمان دالل اسحله يعنی کلود ھرمان 

بھۀ ملی ، شبکۀ ولتر فعاليت ھای شگفت آوری را در سرويس امنيتی ج١٩٩٨خوانندگان ما به ياد دارند که در سال 

مأموران پرونده ھائی تشکيل داده بودند و . ، بخش حفاظت امنيتی کشف کرده بود)دست راستی ھای افراطی فرانسه(

سپس در . آدرس محل سکونت شخصيت ھای مختلفی را شناسائی و در پرونده به صورت آرشيو جمع آوری می کردند

پس از . د برای فعاليت ھای غير قانونی تدارک می ديدندنظر می رسيد که گروھی از افراه بطن بخش حفاظت امنيتی ب

). ٥(تی تجسسی از سوی پارلمان برای روشن ساختن اين موضوع ايجاد کنيم أماجراھای متعدد، ما موفق شديم ھي

گزارشاتی که ما به مجلس شورای ملی تحويل داديم، به ويژه در مورد مأموريت مضاعف بخش حفاظت امنيتی در جبھۀ 

در نتيجه، ). ٦(فريقا، خيلی زود به مانعی به نام اسرار امنيت ملی برخورد کرد اانسه و در سازماندھی کودتا در ملی فر

 ٢٠٠١دوسال بعد، در سال . گو نبودشد، به شکلی که ديگر ھيچ کس جوابموجب بحران و انشعاب در خود جبھۀ ملی 

 باال يادآور شديم، در روزنامۀ ليبراسيون وجود اين يکی از اعضای قديمی بخش حفاظت امنيتی، کلود ھرمان که در

  ).٧(د کرد ئيجريان را در بطن بخش حفاظت امنيتی تأ

جبھۀ ملی برای اتحاد  «١٩٧٢ما نوشته بوديم که در سال .  بازگرديم١٩٩٨- ٩٩حال به تحليل ھا و گزارشاتمان در سال 

يجاد شد، در حالی که به درخواست ژرژ پومپيدو  اJacques Foccartبه شکل مخفيانه توسط ژک فوکار » فرانسه

 Jean-Marie Le Penگردانندۀ جبھۀ ملی از آغاز ژان ماری لوپن . فريقا و ماداگاسکار در اليزه بوداول امور ؤمس

ً نقش مھمی بازی کرد، البته بعدا با او بنای مخالفت را گذاشت، ١٩٥٨بود که در به قدرت رساندن شارل دو گل در سال 

ما . در پشتيبانی از موسی چمبه در کاتانگا) راست افراطی (François Dupratه ھمين گونه توسط فرانسوآ دوپار و ب

 جانشين Guy Penne و گی پن  François Mitterrand فرانسوآ ميتران ١٩٨٤به ھمچنين نشان داديم که در سال 

بھۀ ملی را در انتخابات اروپا تأمين مالی کرده ّژک فوکار در اليزه، با صندوق سری جمھوری، اردوی انتخابانی ج

ما در تحليل ھايمان به اين نتيجه رسيديم که جبھۀ ملی نه تنھا حزب سياسی بلند پروازی بوده که می خواھد به . است

ل شخصيت و برای کنترءنظر می رسد، ابتداه قدرت دست يابد، بلکه برای اليزه نيز يکی از ساختارھای ضروری ب

  .ت افراطی، سپس برای باز گرداندن آنھا به زندگی سياسی ملیھای راس

 مديريت می شد که از Bernard Courcellesدر مورد بخش حفاظت امنيتی، نشان داديم که توسط برنارد کورسل 

، معشوقۀ فرانسوآ ميتران بود، و توسط ژرار لو ور Anne Pingeotسوی ديگر گارد حفاظت نزديک آن پينژو 

Gérard Le Vert . نفر تشکيل شده بود که ھمه در پيوند با سرويس ھای مخفی بودند و ٦٠ًبطن اين ساختار تقريبا از 
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. کلود ھرمان به چنين ساختاری تعلق داشت. فريقا به آنھا واگذار می کردندابر اساس نياز مأموريت ھائی را خاصه در 

ت بلکه مديريت اصلی به عھدۀ سرويس ھای مخفی مديريت واقعی بخش حفاظت امنيتی در جبھۀ ملی صورت نمی گرف

  .وزارت دفاع بود

، کلود ٢٠١٥ جنوریدر . گری ھای روزنامۀ کروآتی، سلوبودنا دالماسيژا معنی دار می شودءبه ھمين علت، افشا

 به برای گمرگ و ژاندارمری» رابط اطالعاتی«ھرمان وقتی به جرم قاچاق اسلحه بازداشت شده بود، خود را به عنوان 

. در دادگاه، در پاسخ به جزئيات مرتبط به فروش اسلحه، او به بھانۀ اسرار دفاعی از خود دفاع کرد. قاضی معرفی کرد

  ).٩( بھانۀ او را موجه دانستندBernard Cazeneuveت مشاورۀ اسرار دفاعی، و سپس وزير کشور برنار کزنوو أھي

 که زير پوشش سرويس امنيتی جبھۀ ملی به شکل غير رسمی به طور خالصه، کلود ھرمان به ساختاری تعلق داشته ب

امروز او به شکل مقاطعه کاری از گمرک و . ّدرخواست اليزه در خارج مأموريت ھای سری انجام می داده است

ًبه گفتۀ روزنامۀ سلوبودنا دالماسيژا، او احتماال در صربستان . ژاندارمری حقوق می گيرد و وضعيت رسمی ندارد

و . مبر به کار بسته شده استجنوری و نو ھای خنثی شده خريداری کرده که ھمين سالح ھا در حمالت تروريستی سالح

اين روزنامه از نتايج آزمايش يک . ی را از حالت خنثی به سالح جنگی تبديل کرده استئًباز ھم احتماال خود او سالح ھا

او در عين . ن از آن چيزی ننوشته و مطرح نکرده استسالح گرم زير ميکروسکوپ نوشته است که ھيچ کس تا کنو

معامالت او گرچه غير قانونی بوده ولی جزء اسرار دفاعی تلقی می . حال به اسالمگرايان بروکسل اسلحه فروخته است

  .شود

ران  قاتالن شارلی ھبدو، براد،McClatchyيادآوری کنيم که از سوی ديگر، بر اساس گروه انتشاراتی اياالت متحده 

و عالوه بر اين بايد بدانيم که کلود ھرمان به تصميم ). ١٠(ّکوآشی با سرويس ھای سری فرانسه در رابطه بوده اند 

 که در مورد Richard Foltzer و ريشارد فولتزر Stanislas Sandrapsقضات شھر ليل استانيسالس ساندراپ 

ضات پاريسی که پروندۀ حمالت تروريستی را در دست قاچاق اسلحه تحقيق می کنند بازداشت شده است و نه توسط ق

 Laurence Le و لورانس لو ور Nathalie Poux، ناتالی پو Christophe Tessierبررسی دارند، کريستوف تسيه 

Vert و ھمين شخص رئيس ) در باال نام او را مطرح کرديم(ژرار لو ور می باشد ) يا دختر عموی(، که دختر دائی

  .مان در بخش حفاظت امنيتی بوده استقديمی کلود ھر

در نتيجه، يا کلود ھرمان در يک عمليات نفوذ سلولھائی شرکت داشته که بی آن که از آنھا جلو گيری شود دست به چنين 

ًحمالتی زده اند، و يا موردی که احتمال آن کمتر است، مقامات ارشد کنونی، احتماال در اليزه، خودشان در سازماندھی 

با اين وجود ھمين باقی می ماند که بدانيم چرا و به نام چه کسی مقامات ارشد . ت تروريستی دست داشته انداين حمال

  .کلود ھرمان به چنين کاری دست زده اند

  

Thierry Meyssan  
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