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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   آزاد از ھوشنگۀترجم

  بابک آزاد: فرستنده
  ٢٠١۶ فبروری ٠١

  

  افشای جزئيات يکی از جنايات دولت فرانسه بعد از گذشت سی سال
  بخش دوم و پايانی

  
که " صلح سبز" ، فرماندھی عمليات بمب گذاری در کشتی گروه ١٩٨۵فرانسه که در سال مأمور سازمان مخفی 

   .شکندمنجر به کشته شدن يک نفر شده بود را به عھده داشت ، سکوت خود را می

که در " جنگجوی رنگين کمان"به نام " صلح سبز"سی سال پيش، سازمان مخفی فرانسه يکی از کشتی ھای گروه 

در اين حادثه .  شد را در شھر بندری آکلند در نيوزيلند منفجر کرد کشتی ھای اين گروه محسوب میواقع گل سرسبد

ی ئاين کشتی آماده شده بود که به عنوان اعتراض عليه انفجار آزمايشی بمب ھسته .  الی کشته شدگيک عکاس پرت

  حاال بعد از گذشت سی سال از آن حادثه، . جنوبی اقيانوس آرام، به آن منطقه سفر کندۀتوسط کشور فرانسه در ناحي

خواھی  مرگبار شده بود برای اولين بار با شکستن سکوت خود و با عذرۀعنصر اطالعاتی فرانسه که عامل اين حمل

   .برای اقدامات آن زمان خود ، به جلو آمده است
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 عھده داشت که با گذاشتن دو ، رھبری تيمی از غواصان را بر" جان لوک کيستر"، ١٩٨۵ سال جوالیدر روز دھم 

به نام " صلح سبز"موجب غرق شدن آن و کشته شدن عکاس گروه " جنگجوی رنگين کمان" کشتی ۀبمب بر بدن

را در " جان لوک کيستر"، به تازگی رد پای " يکشنبه" تلويزيونی نيوزيلند به نام ۀبرنام.   شدند" فرناندو پريرا"

  .مورد اين که در آن روز چه اتفاقی افتاد ، به صحبت نشستشمال فرانسه پيدا کرد و با او در 

  .اين ترجمه متن نوشتاری ويديوی مزبور می باشد

  

به " دی جی اس ای"آيا پيامد ھائی در سازمان مخفی دولت فرانسه ) : خطاب به جان لوک کيستر(جان ھادسون 

  مد ، صورت گرفت؟  در مورد اين که چه پيش آصحبتیوجود آمدند؟  آيا ھيچ گونه بحث و 

انجام نگرفت ، به خاطر اين که " دی جی اس ای" ھيچ گونه گزارش گيری واقعی در ستاد مرکزی :جان لوک کيستر 

" واترگيت"اين می توانست يک . آن ھا با مسائل زيادی درگير بودند و ھم اين که اين حادثه يک فضاحت سياسی بود

توضيح .   (له با خبر بودأبت کنند که رئيس جمھور از اين مسوانستند ثاآن ھا می ت.  باشد ، يک واترگيت فرانسوی

 – امريکااشاره به کار گذاشتن وسائل شنود در مرکز ستاد انتخاباتی نامزد رياست جمھوری ) ١٩٧٢(واترگيت : مترجم 

از حزب  ريچارد نيکسون – از حزب دموکرات توسط وابستگان به رئيس جمھور وقت –سناتور جرج مک گاورن 

 و برکناری ريچارد ءجمھوری خواه بود که افشای آن حادثه و کار ھای غير قانونی مشابه با آن موجب به استعفا

  .)  نيکسون از رياست جمھوری شد

  . دولت فرانسه زير فشار بود١٩٨۵مبر در اوائل سپت: جان ھادسون 

 من دستور حمله به جنگجوی ۀی در وزارتخانھيچ کس) : وزير دفاع در حال صحبت به زبان فرانسوی(چارلز ھرنو 

  . رنگين کمان را دريافت نکرده بود

او ادعا کرد که مأموران .   وزير دفاع ، دستور بمب گذاری از طرف خود را انکار کرد-چارلز ھرنو : جان ھادسون 

 ۀ  ولی روزنام.را زير نظر داشتند" صلح سبز"مخفی فرانسوی که در نيوزيلند دستگير و زندانی شدند فقط 

با اعالم اين خبر که يک تيم سومی از غواصان نظامی بود که مواد منفجره را کار گذاشته بود ، در واقع " لوموند"

       .  بمب خودش را منفجر کرد

  .سرانجام حقيقت توسط روزنامه آشکار شده بود.   اين يک گزارش خيلی سنتی بود:ھرو ادوی پل نل 

   لوموند بود ۀليسی روزناموخبرنگار مسائل پ" دوی پل نلھرو ا: " جان ھادسون 

 ۀاين ھمان حلق.  جنگجوی رنگين کمان توسط يک تيم سومی از غواصان نظامی بود که غرق شد : ھرو ادوی پل نل

  . اين معما بودۀگمشد

  .  او و ھمکارانش وجود تيم غواصان نظامی را با روش حذف کردن ، کشف کردند: جان ھادسون 

ُ و باالخره ما موفق شديم که ھويت يک سرھنگ و يک سرگرد ، دو نفر ، دو تا از مردان قورباغه : ادوی پل نل ھرو

  .  کشف کنيم،که بمب ھا را کار گذاشته بودندرا  کيستر و کاماس –ی ئ

    وقتی شما اين خبر را چاپ کرديد ، عکس العمل دولت چه بود؟) : خطاب به ھرو ادوی پل نل(جان ھادسون 

سه روز بعد ، يعنی در روز .  دست آورده بوديم در روز سه شنبه چاپ کرديمه  ما اطالعاتی را که ب:ھرو ادوی پل نل 

حقيقت اين است که دولت فرانسه اين بمب .  از کار کنار گذاشته شدند" اميرال الکاست"و " چارلی ھرنو"جمعه ، 

  . بايد از نيوزيلند عذرخواھی کندگذاری ھا را برنامه ريزی کرده بود و از اين بابت
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. آمده بود دولت فرانسه ۀ از باالترين ردً مستقيما"رنگين کمان"دستور غرق کردن کشتی جنگجوی : جان ھادسون 

 وزير دفاع به خاطر نقشی که در اين ماجرا داشت ، از کار خود - مبر ،  چارلی ھرنو سی سال پيش در ماه سپت

 "ميتراند" اداره ۀ از بودجً چه؟  اگر چه مخارج اين عمليات مستقيما"ميتراند"ور ولی رئيس جمھ.   دادءاستعفا

  .     پرداخت شده بود ، ولی او برای ده سال ديگر در مقام خود دوام آورد

  . اين عمليات ، امور مالی آن موجود ھستندۀ مدارک مالی و ھزين:ھرو ادوی پل نل 

 داد ، دولت فرانسه يک کمپين ء استعفا"چارلی ھرنو"د بعد از اين که گوي می"ھرو ادوی پل نل": جان ھادسون 

  .  ضداطالعاتی برای حفظ و مصون نگه داشتن رئيس جمھور به راه انداخت

  .کردند آن ھا برای چندين ماه ، وجود تيم سوم را انکار می:ھرو ادوی پل نل 

  آيا الرنت فبيوس می دانست که چه می گذرد؟: جان ھادسون 

   نه ، نه:و ادوی پل نل ھر

  .ولی او نخست وزير وقت بود: جان ھادسون 

فقط ارتش ، وزير دفاع ، رئيس جمھور در اين ماجرا در .   نخست وزير در اين امر دخالتی نداشت:ھرو ادوی پل نل 

  .  دستور داده بود"ميتراند"در واقع .  گير بودند

 ۀرھبر قوای ارتش ھم ھست ، در نتيجه گاھی اوقات يک رابط در کشور فرانسه ، رئيس جمھور :جان لوک کيستر 

  .  له آگاه نبودأاز اين مس) نخست وزير(رنت فبيوس بنابراين ال.  مستقيم بين رھبر ارتش و وزير دفاع وجود دارد

 له دور نگه داشته بودند؟أيعنی او را از اين مس: جان ھادسون 

  بله:جان لوک کيستر 

 نخست وزيری ، اسم او را به روزنامه ھا لو داده ۀکيستر معتقد ھست که يک نفر در ادارجان لوک : جان ھادسون 

  . بود

  .    گيردت میأ باال نشۀکردم که خبر از طرف يکی از سياستمداران رد من فکر :جان لوک کيستر 

می دانستيم به خاطر اين نبود علت اين که ما اسم او را .   من با اين نظر سرھنگ کيستر موافق نيستم:ھرو ادوی پل نل 

  .که نخست وزير اسم او را به ما داده بود

رنگين " جنگجوی ۀگوبد که اسم او به عنوان غواصی که دو بمب روی بدنجان لوک کيستر می: جان ھادسون 

  .  کار گذاشته بود ، دردسر ھای زيادی برای او درست کرد"کمان

ُھمسر من شوکه شده بود که يک نفر در اين عمليات مرد ، برای .  ده بودند من خيلی شوکه شۀ خانواد:جان لوک کيستر 
 و چند سال بعد ھم مثل خيلی از ديگران ، من ھم طالق  دانست که من در کجا ھستماين که قبل از عمليات ، او نمی

  .گرفتم

او چندين بار با .   بوده است ديگرۀگير بسياری از عمليات مخفيانسرھنگ کيستر به من گفت که او در: جان ھادسون 

  .   نظامی فرانسه ھست ، رسيده استۀ لژيون افتخار که باالترين درجۀگلوله مجروح شده است و به درج

دانی؟  و اين  برای ما ، اين مثل اين بود که ما بخواھيم يک پشه را با دستکش بوکس له بکنيم ،   می:جان لوک کيستر 

  .کرديم ، و ما سرباز بوديملی ما می بايستی از دستور اطاعت میو.  يک عمليات نا متناسب بود

جان "کيد بکند که در مورد بمب گذاری در آکلند او چقدر احساس دلسردی می کند ،  أبرای اين که ت: جان ھادسون 

سراسر  می خواست که ما را به يک جايگاه يادبود جنگ دوم جھانی ، يکی از چندين جايگاه ھا که در "لوک کيستر

  . شمال فرانسه پراکنده ھستند ، ببرد
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  چرا برای تو مھم ھست که ما را به اين جا بياوری؟ ) : خطاب به جان لوک کيستر(جان ھادسون 

  .ُدر دو جنگ جھانی در فرانسه مردند" کی وی" ھفت ھزار و ھفت صد و ھشتاد سرباز :جان لوک کيستر 

  .) شودگفته می" کی وی"به مردم نيوزيلند : توضيح مترجم (

 ھوائی یاين جا در ميان قبر ھای سربازان استراليائی ، کانادائی و انگليسی ، سربازان نيرو: جان ھادسون 

 اين جا بيش از ھر چيز ديگری ، "جان لوک کيستر"برای .  نيوزيلندی ھستند که برای آزادی فرانسه ، کشته شدند

  .  دھداحی شده بود ، معنی مینسنجيده طر" عمليات شيطانی"سمبل اين که چرا 

اين تصميم بسيار اشتباھی بود که اين چنين عملياتی را در يک کشور .   اين کار خيلی اشتباھی بود:جان لوک کيستر 

ی که بين نيوزيلند و فرانسه ھستند ،  خاطره ھای حلقه ھای قويدر اين مکان ،.   کنيمء اجرا متحد ، يک کشور دوست

  .  وجود دارند ، و ما ھميشه خود گذشتگی ھائی که آن ھا برای کشور ما نشان دادند را به خاطر خواھيم سپرد

  

 وزير دفاع سابق ، ھم چنان - "چارلز ھرنو" بعد از عزل کردن "فرانسيس ميتراند"رئيس جمھور : جان ھادسون 

 ھنوز مشغول "پيتر ويل کاکس"در عين حال ، .  حاال ھر دوی آن ھا در گذشته اند.  رفيق نزديک او باقی ماند

شوند و جلوگيری از ماھی يرات در آب و ھوا میي زمين با سعی در جلوگيری از عواملی که باعث تغۀُمحافظت از کر

چيزی را " ک کيسترجان لو"برای او عذرخواھی .  ھست" جنگجوی رنگين کمان سوم"گيری زياده از حد ، توسط 

  .    کندعوض نمی

آن ھا رختخواب خود را انداخته .   آن ھا کسانی ھستند که می بايستی بتوانند با خودشان زندگی کنند:پيتر ويل کاکس 

  .  بگذار شب ھا بخوابند.  اند

سال دير شده  سی ً گفت که اين عذر خواھی احتماال"پيتر ويل کاکس") : خطاب به جان لوک کيستر(جان ھادسون 

  . است

  . برای عذرخواھی ھيچ وقت دير نيست:جان لوک کيستر 

لمی را که ھم اکنون  اين ف) :در امريکا" دموکراسی ، ھمين حاال" تلويزيونی – راديو ۀمجری برنام(ايمی گودمن 

نفجار در يکی از کشتی بود که در مورد ا" يکشنبه" تلويزيونی نيوزيلند به نام ۀديديد ، گزارش جان ھادسون برای برنام

 در حال آماده شدن برای مسافرت به ١٩٨۵ سال جوالیکه در " جنگجوی رنگين کمان"به نام " صلح سبز"ھای گروه 

ی را برنامه ريزی کرده ئنقطه ای در ناحيه جنوبی اقيانوس آرام ، جائی که کشور فرانسه انفجار آزمايشی بمب ھسته 

  .    بود ، ساخته شده است

که دو بمب را بر بدنه کشتی نصب کرده بود ، " جان لوک کيستر" سازمان مخفی فرانسوی مأمورشده که گزارش 

شده بود تا از او " جنگجوی رنگين کمان"الی کشتی گ ، عکاس پرت"فرناندو پريرا" ، دختر "مارل"خواھان ديدار با 

رسد که او ھمين که به نظر می: "وی گفت .   اين ديدار را رد کرد"مارل".  برای کشته شدن پدرش عذرخواھی کند

بايستی با خودش زندگی او می.  ستا من ۀواقعا از اين کار خود نادم و پشيمان است ، اطالعات کافی برای من و خانواد

  ."کند و بداند که چه کرده و جزئی از چه بوده است

جرائی صلح سبز نيوزيلند تماس گرفت تا در اين  مدير ا–" بانی مک ديارميد"ھم چنين با " يکشنبه" تلويزيونی ۀبرنام

من خوشحال ھستم که يک نفر از آن شکست مفتضحانه عذرخواھی : "بانی مک ديارميد گفت .  مورد اظھار نظر کند

  ."      سی سال از آن واقعه گذشته است ، اما ھيچ کسی برای قتل فرناندو محاکمه نشده است.  کندمی

  .  ب ما ، پيتر ويل کاکس کاپيتان کشتی جنگجوی رنگين کمان است مھمان امش:ايمی گودمن 
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  ھنگام انفجار ، تو آن جا بودی؟  تو توی کشتی بودی؟ : )خطاب به پيتر ويل کاکس(ايمی گودمن 

  . بله ، من در کشتی بودم:پيتر ويل کاکس 

   تو خوابيده بودی؟  نصفه شب بود؟:ايمی گودمن 

  .کابين خودم خوابيده بودمبله ، من در  : پيتر ويل کاکس

   فرناندو ھم ھمين طور؟:ايمی گودمن 

اگر آن بمب ھا .  بمب ھا آن قدر پرقدرت بودند که معجزه بود که ما افراد بيشتری را از دست نداديم:پيتر ويل کاکس 

  . داديم  يک ساعت زودتر منفجر شده بودند ، ما شايد بيست نفر کشته میًمثال

ال ايمی گودمن را در مورد اين که آيا فرناندو ھم در کابين خود خوابيده ؤ ويل کاکس جواب اين سپيتر: توضيح مترجم (

دھد ، چرا که در گزارشی که ھمان موقع پخش شده بود ، او به جان ھادسون گفته بود که فرناندو بوده است را نمی

ع آوری دوربين ھای عکاسی خود به کابين پريرا در زمان انفجار بمب اول در سالن غذاخوری کشتی بوده و برای جم

 کاپيتان کشتی در کابين خود خوابيده بوده ، اين نکته که فرناندو پريرا در زمان –چون پيتر ويل کاکس .  خود رفته بود

 نوبايستی او از زبان افرادی که در کنار فرناندو در سال میًن غذاخوری کشتی بوده را احتماالوانفجار بمب اول در سال

  .)    غذاخوری کشتی بودند ، شنيده باشد

   فقط يک بمب نبود ، درست است؟:ايمی گودمن 

  . بله ، دو بمب منفجر شدند:پيتر ويل کاکس 

  .  در نتيجه اين جوری شد که تو بيرون آمدی:ايمی گودمن 

بمب دوم زير .   راستش ، بمب اول يک سوراخ شش فوت در ھفت فوتی در موتورخانه ايجاد کرد:پيتر ويل کاکس 

و من .  دومين بمب شايد بعد از گذشت يک دقيقه بعد از بمب اول منفجر شد.  کشتی کار گذاشته شده بود" ميل گاردان"

و اين بمب دوم بود که فرناندو پريرا را توی کابين خودش محبوس کرد و او آن .  درست باالی سر آن بمب ايستاده بودم

  .   شدقدر زير آب باقی ماند تا غرق 

   برای اين که او به طرف کابين خودش دويده بود که دوربين ھای عکاسی اش را بردارد؟:ايمی گودمن 

  .  او به کابين خودش رفته بود ، او به کابينش رفته بود تا دوربين ھای عکاسی اش را بردارد:پيتر ويل کاکس 

 ارزش ًآيا اين واقعا.  نوز به دنبال اين کار ھا ھستی ھ- کاپيتان ويل کاکس -  حاال ، سی سال بعد ، تو :ايمی گودمن 

  خطرش را دارد؟

 زمينی رھا بکنم که آن ھا نتوانند فرزندان ۀُ اوه ، آلترناتيو برای من اين نيست که فرزندانم را در کر:پيتر ويل کاکس 

من .  بيست و چند ساله دارممن دو تا دختر . من فکر می کنم که اين بسيار مھم است. شان را در مصونيت بزرگ بکنند

چه " رات در آب و ھواييتغ"ما می دانيم که .   زمين ھستندۀُ کرۀفکر می کنم که آن ھا به علت خيلی خوبی نگران آيند

 ثروتمندترين امريکاما در .  به خشک سالی در کاليفرنيا نگاه کنيد.   زمين باقی می گذارندۀُثيرات منفی بر روی کرأت

در .  اگر به من اجازه بدھيد توضيح می دھم که ما از پس اين خشک سالی می توانيم بر بيائيم.  مکشور دنيا ھستي

ش ، وقتی يده جا ھای ديگری در دنيا ، مثل بنگلفريقا واقع شده اند و اسرزمين ھائی مثل کشور ھائی که در شرق 

و خشک سالی ھای .  قابله با خشک سالی نيستندکند ، اين کشور ھا قادر به مخشک سالی ميليون ھا آدم را جا به جا می

و خشک سالی ھای بيشتر و بيشتری خواھند آمد ، فقط به خاطر اين که ما حاضر نيستيم طريقی که . بيشتری خواھند آمد

 آن را ۀما تکنولوژی آن را داريم ، ولی اراد.  سازيم را ، عوض کنيمانرژی توليد می کنيم را ، طريقی که انرژی می

 .             و اين خيلی احمقانه ھست.  اريمند
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   مسافرت ديگری داری؟ۀ آيا برنام:ايمی گودمن 

  . ديگر از اين جا می رومۀ ، من تا سه ھفتً مسلما:پيتر ويل کاکس 

  روی؟کجا می : ايمی گودمن

دارد ، بزرگترين کمپين صلح وجود " تونا" نيوزيلند ، شايد ھم استراليا ، يک کمپين عليه ماھی گيری :پيتر ويل کاکس 

  ...  سبز

ان سازمان مخفی مأمورچگونه ثابت شد که اين .  خواھم که يک لحظه به عقب برگرديم در اين جا من می:ايمی گودمن 

  فرانسه بودند که اين کار را کردند؟ 

سی .  ون زده بود راستش ، ھنگام دستگيری ، به قول معروف دم خروس از زير عبای آن ھا بير:پيتر ويل کاکس 

 که وانمود می کردند که توريست سويسی ھستند ، ھنگام تحويل - يک زن و يک مرد –ساعت بعد از حادثه ، آن ھا 

در آخر .  ليس ھا تمام روز آن ھا را بازجوئی کردندوپ.  دادن يک کاميون پيک نيکی در فرودگاه آکلند دستگير شدند

سفيم که مزاحم شما شديم و شما را دستگير أببينيد ، ما خيلی مت: " آن ھا گفتند شب ھم آن ھا را به يک ھتل بردند و به

امشب در اين ھتل مھمان ما باشيد و برای شام ھر چه دل .  کرديم و باعث شديم که شما پرواز خود را از دست به دھيد

  ."            به فرودگاه خواھيم بردتان می خواھد به رستوران ھتل سفارش بدھيد تا برای شما بياورد ، فردا ما شما را

دی جی "ليس ضبط می شد با ستاد مرکزی و پۀن ھتل که مکالمه با آن در ادارولفيآن ھا ھم اولين کاری که کردند با ت

ليس وپ. خير خواھد داشتأرا انجام داديم ولی پرواز ما يک روز ت" کار"در فرانسه تماس گرفتند و گفتند که ما " اس ای

  .   از بررسی بيشتر متوجه شد که پاسپورت ھای سويسی آن ھا جعلی استھم بعد 

  .وليت کردؤ در نتيجه فرانسه قبول مس:ايمی گودمن 

وليت آن را پذيرفتند ، به من و کشور نيوزيلند ھم خسارت پرداختند ، ولی ھرگز ، ھرگز ؤ آن ھا مس:پيتر ويل کاکس 

  .عذرخواھی نکردند

  .ستا مين سالگرد آن حادثه ، وقت خوبی برای عذرخواھی ُ راستش ، سی:ايمی گودمن 

  . ولی من منتظر آن ننشسته ام:پيتر ويل کاکس 

  . کنم کاپيتان پيتر ويل کاکس ، از شرکت شما در اين برنامه تشکر می:ايمی گودمن 

  

  ٢٠١۵بر واکت

  

   خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۴ ]قوس[ ماه ، آذر١٩٨ ۀشمار

 

 

 
 


