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 ٢٠١٦ جون ٢٣

 فرانسه، پشتيبان تروريستھا؟
 پشتيبانی ديپلماتيک و نظامی از دولتھای تماميت خواه

٣بخش   

 

له به پيدا کردن راه حل ھای ضد دموکراتيک برای مقابله با سوء قصدھای پاريس مربوط می أوقتی مسدولت فرانسه 

ريشه يابی اين رويدادھای ھولناک انديشيده است؟ آيا مناسبات فرانسه با ولی آيا به . شود، سرشار از تخيل است

ديکتاتورھای نزديک به جريانھای تروريستی ھيچ ارتباطی با اين رويدادھا نداشته و بی تأثير بوده است؟ دربارۀ 

 طرحھای اردوغان و مداخالتش در سوريه چه می دانيم؟ آيا ھمکار برگزيده می تواند باشد؟

***************  

اشک می ريزند ] ٢٠١۵مبر  نو١٣[ر پيامدھای حملۀ تروريستی د. اين بزرگترين تناقض حرکت دولت کنونی است« 

می ) فرانسه(روشن است که نقش بنيادی سياست خارجی ما . که ھولناک و مرگبار بوده ولی به داليل آن نمی پردازند

 دراماتيک به وقوع پيوسته، ولی از سوی ديگر بايد به ياد داشته رويدادی. تواند اين حمالت تروريستی را توضيح دھد

ًباشيم که ما با پشتيبانی از مخالفان بشار اسد مستقيما به تروريستھا کمک کرديم، آنان را آموزش داديم و تأمين مالی 

. يز وخيم تر استنچه به عربستان سعودی و قطر مربوط می شود، وضعيت از اين نآ. تشکيالتشان را به عھده گرفتيم

اين کشورھا جريان سلفی . بين عربستان سعودی و قطر و آنچه در سوريه روی می دھد تبانی بنيادی وجود دارد

مسلکان و افراطی ترين جريانھای اسالمی را تأمين مالی می کنند، و روشن است که اين جريانھا موجب بی ثباتی 
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 گفته است، ادعای مبارزه عليه Marc Trévidic مارک ترويديک ھمانگونه که قاضی ضد تروريست. اند سوريه بوده

تروريسم با فشردن دست پادشاه عربستان سعودی، اندکی مثل اين است که ما بگوئيم عليه نازيسم مبارزه می کنيم و 

 »]1[. ھيتلر را به ميزمان دعوت کنيم

  ]Henri Gallois- Charles ]2شارل ھانری گالوآ 

در خاورميانه، ساحل، سومالی، «  يادآور شد ٢٠١٥ جوالیھمانگونه که رئيس قديمی اطالعات فرانسه آلن شويه در 

در واقع، فرانسه . »)٣( سال پيش از تروريستھا پشتيبانی می کنند٣٠نيجريه، و امثال اينھا، ما متحد آنانی ھستيم که از 

و اين دولتھای توتاليتر  نه  خواه است که تروريسم بين المللی را تغذيه می کنند ژيک دولتھای تماميتيستراتمتحد ژئو

 و تمام اين امور  تنھا مردم خودشان را شکنجه می کنند، بلکه کشورھای ديگر را نيز بمباران کرده و به قتل می رسانند

ؤسسات بين المللی و به اين دولتھا در مقابل م.  انجام می گيرددر بی اعتنائی و انفعال بيمارناک سازمان ملل متحد

 از مصونيت کامل و حتا تبانی آنھا در ھمۀ جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت برخوردار» جامعۀ بين الملل«اصطالح 

  .ترکيه، قطر، عربستان سعودی، اياالت متحده و اسرائيل: اين دولتھا عبارتند از . ندا

  

  »رشيان سوريه شو« ترکيه و 

 اعالم کرد که جنگ افزارھائی به مقصد   Cumhuriyetle journal turc، روزنامۀ ترکيه ٢٠١٥ یدر ماه م

به گزارش مقاله ). ٤( دولت ترکيه از مرز سوريه عبور کرده است شورشيان سوريه در ستونی از کاميون زير چشمان

يد می کند که کاميونھا به سرويس ھای اطالعاتی ئمنتشر شده در انترنت تأپرونده ھای رسمی « ای در روزنامۀ لوموند 

نگ افزار و ترکيه تعلق داشته و برای شورشيان اسالمگرا که در سوريه عليه رئيس جمھور بشار اسد می جنگند، و ج

  »)٥. (مھمات حمل می کرده است

Un rapport de l’ONU دولت ترکيه را برای تحويل جنگ ٢٠١٣مبر سازمان ملل متحد منتشر شده در دس  گزارش 

، اين ) تحويل داده شده ٢٠١٣مبر  و دسجون تن جنگ افزار بين ٤٧(» سوريه متھم دانسته است» شورشيان«افزار به 

   او پشتيبانی ترکيه ]des enquêtespar]7 يد شد ئ تأ،ا کار تجسسی روزنامه نگار ترک ب٢٠١٤ جنوریموضوع در 

  . کردءاز مخالفان سوری عليه بشار اسد را افشا

ھم به تسھيل عبور و مرور جھاد طلبانی است که از سراسر جھان می آيند و به صفوف گروه ھای ترکيه در عين حال مت

می پيوندند که يکی از گروه ھای جھاد طلب از شبکۀ ) جبھه برای پيروزی(جھاد طلب و از جمله به جبھۀ النصره 

  ).٨ (]par des enquêtes]7القاعده است 

ان از سوی روسيه به خريد نفت از منابعی که در تصرف دولت خسرانجام، خانوادۀ رئيس جمھور رجب طيب اردو

در . ی را تأمين مالی می کندًاسالمی در سوريه است متھم اعالم شده، زيرا بر اساس اين مبادالت مستقيما گروه تروريست

از خودتان دربارۀ اين موضوع نمی پرسيد « : اعالم کرد ، معاون وزير دفاع روسيه آناتولی آنتونوف ٢٠١٥مبر  دس٢

که پسر رئيس جمھور ترکيه مدير يکی از شرکتھای بزرگ انرژی و دامادش نيز برای مقام وزير انرژی برگزيده شده؟ 

  » )٩! (چه شرکت خانوادگی شگفت انگيزی

 زمينۀ ساختمان و ساخت و  متخصص درBMZان، صاحب گروه خدر واقع، پسر رئيس جمھور ترکيه، بالل اردو

ِان مديريت شرکت خوشه ای خ داماد رجب طيب اردوبرات البيرقو . سازھای عمرانی و حمل و نقل دريائی است

چاليک ھولدينگ را به عھده دارد که در زمينۀ  صنعت نساجی، انرژی، مخابرات، لوژيستيک، خدمات مالی و رسانه 

  .ھا فعال می باشد
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 لی متعلق به يک ۀپروند. البيرق در دولت احمد داووداوغلو به مقام وزير انرژی ارتقاء يافت، برات ٢٠١٥مبر از نو

ل دولت اسالمی نفت را به بھای پائين و ھيدروکربن نشان می دھد که ترکيه از مناطق زير کنتر ئیارویشرکت ن

  ).١٠(خريداری کرده است 

ًدد خاورميانه عمل کند که مقدما از تخيالت اياالت متحده دولت ترکيه برآن است که در مقام ناخدای طرح ترسيم مج

ان، که خ رجب طيب اردو٢٠٠٤ بروری ف١٦).  اين مقاله به ھمين موضوع اختصاص دارد٤بخش (تراوش کرده است 

مريکا طرحی برای ايجاد خاورميانۀ ا« : در آن دوران نخست وزير ترکيه بود، با افتخار دربارۀ اين طرح اعالم کرد 

ما بايد به اين ھدف دست يابيم .  مرکز اين طرح مد نظر قرار گيردۀمی تواند به مثاب) ١١(رگ دارد، دياربکر بز

)١٢(«.  

، عضو ديگر به شکلی ضمنی اياالت )١٣(ت مديرۀ  اين طرح اعالم کرد أ عضو ھيۀعالوه بر اين او ترکيه را به مثاب

  .متحده است

:  می گويد که اين طرح به مداخلۀ گستردۀ خارجی شباھت دارد کيميونگوربھار  ترک تبار - جيمیروزنامه نگار بل

ژی که ھدفش خنثی سازی جريان شيعۀ ياصل اين طرح، ايجاد جبھۀ سنی به رھبری ترکيه است، يعنی نوعی سترات«

  . »)١٤(ايرانی، عراقی، لبنانی و متحدشان سوريه است 

يم سوريه، اتحاديه ه واشنگتن بر آن بوده که پس از سرنگونی رژ شده در ويکيليکس نشان می دھد کءگزارشھای افشا

  »)١٥(عبدالحليم خدام و اخوان المسلمين سوريه را جايگزين کند ] معاون پيشين رئيس جمھور سوريه[ای متشکل از 

 در بيروت به قتل ٢٠٠٥است که در سال عبدالحليم خدام از نزديکان سعد حريری پسر ميلياردر لبنانی رفيق حريری 

مقادير «بھار کيميونگور دربارۀ او گفته است که . سعد حريری مثل پدرش به خاندان سلطنتی سعود نزديک است. رسيد

  .»)١٦(زيادی جنگ افزار به تروريست ھای سوريه تحويل داده است 

Source: Investig’Action 
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