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 تروريسم؟ پشتيبان فرانسه
 ٨ بخش -فرانسوی ديرينۀ سنت ترور

 ٢٠١٦ جوالی ١٢

 

 می مرور  .اند داده نشان را خود آوريھای فن ھمۀ، اين از پيش فرانسه مخفی سرويسھای قتل، و خرابکاری زمينۀ در

 ...کنيم

******** 

 به( " روانی جنگ " کردن جاری و سياسی اھداف قتل برای اش اطالعاتی سرويسھای از فرانسه ،١٩٥٠ سالھای از

 در  (SA) عملياتی سرويس .الجزاير در خاصه و ھندوچين در : است کرده استفاده )ورتر کردن جاری ديگر سخن

 و ھندوچين، جنگ طی DGSE (2) خارجی امنيت کل ادارۀ سپس ،(1) جاسوسی ضد و خارجی اطالعات سرويس

 opérations arma " آرما عمليات( عملياتھای .کردند استفاده مقاومت حذف برای تروريسم ضرب به الجزاير درً قويا

 غير شھروندان عليه جمله از را ،) " opération Homo " ھومو عمليات ( شده گيری ھدف قتل يا ربائی آدم و )"

 .درآورند پای از را مردم تا بردند می کار به نظامی

 می قتل به را تونس و الجزاير کش،امر طلب استقالل مبارزان که (La Main rouge) سرخ دست مسلح سازمان

 دورانی اين و .زد می عمل به دست فرانسه حساب به و بود خارجی امنيت کل ادارۀ به وابسته قوی احتمال به رساند،

 و .ھستند استقالل آوردن دسته ب حال در اش استعماری سلطۀ تحت ھای سرزمين که کرد می احساس فرانسه که بود
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 مبردس ١٣ در حشاد فرحات رساند، می قتل به ار تونسی سنديکاليست مبارزان که بود سرخ دست سازمان ھمين

 Jacques دوبروی لومگر ژک .حفوز علی و طاھر برادران سپس و ،١٩٥٤جوالی ١٣ در مامی عبدالرحمن ،١٩٥٣

Lemaigre Dubreuil دست سازمان به نيز ١٩٥٥ جون ١١ در کازابالنکا در مراکش برای مختاری خود طرفدار 

 در فقط .رسيدند قتل به ١٩٦٢ و ١٩٥٠ سال بين استقالل برای ديگر مبارزان از ریبسيا .است شده داده نسبت سرخ

 مخفی ھای سرويس عمليات بر دوران آن در که Constantin Melnik ملنيک کنستانتين گفتۀ به ،١٩٦٠ سال کوران

 .اند رسيده قتل به نفر ١٣٥ داشته، نظارت Michel Debré دوبره ميشل فرانسه وزير نخست برای

 به و کرده تجاوز حد از موارد برخی در و  نيافته تحقق شود خطا دچار که آن بی ّسری ًکامال عمليات نوع اين ولی

 الجزيره طلب استقالل مبارز عليه خورده شکست تروريستی عمليات مثال، برای .است شده کشيده عمومی عرصۀ

Tayeb Boulahrouf  (3) شد ساله ١٠ ککود يک مرگ موجب اتفاقی شکل به که رم در. 

 در ١٩٦٠ سال به کامرونی طلب استقالل Félix-Roland Moumié موميه روالند فليکس قتل : ديگر نمونۀ يک

 کرده معرفی نگار روزنامه جایه ب را خود بود، کرده دريافت را موميه فليکس قتل مأموريت که فرانسوی مأمور .ويژن

 پيش مونيه فليکس ولی بميرد، کامرون در ًبعدا بايستی می او و بخوراند سم هموني فليکس به که بود اين قبلی نقشۀ .بود

   William بشتل ويليام کرد، شناسائی را قاتل ھويت ليسوپ تجسس .درگذشت ويژن در ١٩٦٠ مبرنو ٣ در موعد از

Bechtel  جاسوسی ضد و خارجی مدارک سرويس دره ذخير مأموران به که SDECE ٢٧ در دادگاه داشت، تعلق 

 .(4) کرد اعالم مختومه را پرونده ١٩٨٠ برواکت

 مخفی مأموران ، ١٩٨٥جوالی  ١٠ : بود L’affaire du Raimbow Warrior واريور رمبو ماجرای نمونه، آخرين

 که کرد غرق را Greenpeace Rainbow Warrior واريور رمبو گرينپيس کشتی DGSE خارجی امنيت کل اداراۀ

 .(5) بود آرام اقيانوس در فاگاتوفا و مورورآ در پولينزی ھای جزيره روی فرانسه میوات مايشھایآز به اعتراض ھدفش

 نتوانسته که Fernando Pereira پريريا فرناندو تبار الیگپرت لندیاھ عکاس گذاشت، جای بر قربانی يک عمليات اين

 کرده گذاری کار فرانسوی سرويس که کشتی نۀبد روی مغناطيسی مين دومين انفجار در کند ترک را کشتی موقع به بود

 نام به )خارجی امنيت کل ادارۀ( DGSE در عملياتی سرويس بطن در ويژه گروه که بود خطا اين از پش .شد کشته بود

 .شد ايجاد (9) " آلفا ھای سلول "

 لوکنتر گونه ھر از فارغ فرانسه مرزھای از خارج در خارجی امنيت کل ادارۀ در عملياتی سرويس امروز،

 ًاحتماال و قطريھا و بريتانيا SAS ھمکاری به فرانسه مخفی ھای سرويس ترتيب، اين به .کند می عمل دمکراتيک

 از که شورشی کوماندوھای کردن پياده و داشتند شرکتا ليبی در ٢٠١١ سال در نظامی مداخلۀ در عربی متحدۀ امارات

 (8)اليبي در ھنوز فرانسه ويژۀ نيروھای مخفی عمليات .(7) کردند سازماندھی طرابلس ساحل در را بودند آمده مصراته

 .باشيم داشته انتظار فرانسه مانند کشوری از توانيم می که دموکراتيکی دعاوی ھمۀ با ،(9) ھستند فعال

: SourceInvestig’Action 

Notes: 

١- SDECE  به ١٩٨٢ سال در سرويس اين . شد ايجاد ١٩٤٥ سال در جاسوسی، ضد و خارجی مدارک سرويس 
DGSE  خارجی امنيت کل ادارۀ( کرد يريتغ(. 

٢- DGSE خارجی امنيت کل ادارۀ  
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 مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 ٢٠١٦ جوالی ١٤
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