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  Prof Michel Chossudovsky - پروفسور ميشل شوسودوسکی

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۶ جوالی ٢۴

  »فرانسوآ، تو جنايتکار ھستی « 

  حملۀ ھوائی عليه حلب در سوريه

 به شھر نيس که به جوالی ١۴مھور فرانسوآ ھوالند فرمان کشتار زنان و کودکان سوری را به تالفی حملۀ رئيس ج

   صادر کرد،داعش نسبت داده شده بود

  
 کشته برجای گذاشت، رئيس جمھور فرانسه، فرانسوآ ٨۴ در شھر نيس که جوالی ١۴کمی پس از حملۀ تروريستی 

کرد که اين حمله از سوی دولت اسالمی مستقر در شمال سوريه انجام گرفته است ھوالند در سخنرانی رسمی اش اعالم 

ًاو فورا به نيروی ھوائی فرانسه دستور داد که حجم ). در حالی که ھيچ مدرکی برای چنين ادعائی در اختيار نداشت(

 . گذارندءبمبارانھای جاری خود را عليه داعش در شمال سوريه با شدت بيشتری به اجرا

انسوآ ھوالند در سخنرانی ملی خود چنين اظھار داشت که فرانسه از سوی يک نيروی خارجی مورد حمله قرار فر

ما عليه آنانی که به ما حمله کرده اند در . ما عمليات خودمان را در سوريه و عراق تقويت خواھيم کرد« : گرفته است 

  » کمينگاھشان به حمالت خودمان ادامه خواھيم داد

  :ً ھوالند دربيانيه ای که بعدا منتشر کرد، گفت فرانسوآ

اکنون ھمۀ فرانسه زير تھديد تروريسم اسالمی قرار گرفته (...). دی جديد به سر می برد يفرانسه در سوگ اين تراژ« 

  ».در نتيجه بايد ھوشياری مطلق و قطعيت خدشه ناپذيری از خودمان نشان دھيم. است
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ولی از » «سوگ به سر می برد« اب توئيتر خودش نوشته بود که فرانسه در ، در حسجوالی ١۴ شب ٢٢در ساعت 

   » .متعصب که امروز به فرانسه حمله کرده قويتر است] داعش[

 
 او اين مطالب را در پی سخنرانی در تلويزيون ملی از حساب خود حذف کرد

  لينک سخنرانی فرانسوآ ھوالند

https://www.youtube.com/watch?v=CS5mx-I-bug 

  

ليسی در سراسر کشور را به عھده دارد، ونکتۀ استھزا آميز، اين است که وزير امور داخلی کشور فرانسه که عمليات پ

  .  شناسائی نکرده استجوالی ١۴ول حملۀ تروريستی ؤداعش را به عنوان پشتيبان و يا مس

 گفت که ھيچ مدرکی دال بر حضور داعش در حملۀ Bernard Cazeneuveامور داخلی فرانسه، برنارد کازنوو وزير 

. (...)  در نيس وجود ندارد، حتا با وجود به رسميت شناختن آن از سوی گروه تروريستی نام بردهجوالی ١۴تروريستی 

نام تروريست (کنون ھيچ نشانی از رابطۀ بوحلل آقای برنارد کازنوو خاطر نشان کرده است که مأموران تجسسی تا 

و شبکۀ تروريستی خاصی نيافته ...)  ساله دارای سه فرزند٣١. تونسی تبار که به مردم شھر نيس با کاميون حمله کرد

  (The Independent, 18 juillet 2016). اند

) داعش( عليه گروه مسلح دولت اسالمی ولی چنين امری برای فرانسوآ ھوالند در راه اندازی حملۀ ھوائی به اصطالح

  .مانعی به شمار نمی آمده است

  

  فرانسوآ تو جنايتکاری

فرانسوآ ھوالند با پشت دست کنار زدن مشاورت دولت خودش، فرمان تشديد بمباران را صادر کرد که به کشته شدن 

 . شھروند سوری و به ويژه زنان و کودکان بی گناه انجاميد١۴٠

چرا؟ چرا که فرانسه مثل ھمکاران ديگرش در اتحاديۀ ضد تروريستی به .  داعش را ھدف نگرفتندولی بمبھا ھرگز

  .داعش پول و اسلحه می دھند

کاربسته شد تا زنان و ه  به مثابه بھانه بجوالی ١۴اين بمب ھا عليه مردم سوريه ھدايت شده بودند، جملۀ تروريستی 

  .کودکان سوری را بکشند

غمگين باشد، با وجود ] حمله به نيس[در » دی جديديدر سوگ تراژ«، فرانسوآ ھوالند می تواند رئيس جمھور فرانسه

فرمان کشتار از .  غير نظامی شده توجيه کند١۴٠اين نمی تواند چنين عمل تالفی جويانه ای را که موجب مرگ بيش از 

  .سوی کاخ اليزه صادر شده بود

  ).حدود دو ھزار سال پيش از ميالد مسيح(مقابله به مثل و قانون حمورابی قانون : » چشم در برابر چشم « 
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  پاسخ دولت سوريه در واکنش به عمليات جناتيکارانۀ رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند

      کورو بشوجاپاندمشق به دبير کل سازمان ملل متحد بان کی مون و رئيس شورای امنيت در سازمان ملل متحد، سفير 

Koro Bessho شکايت کرد.  

دمشق خاطر نشان کرده است که ھواپيماھای جنگی فرانسه عضو اتحاديۀ به اصطالح بين المللی ضد تروريستی تحت 

فرماندھی اياالت متحده کشتار ناحقی را بر فراز خاک سوريه با بمباران دھکدۀ توخان الکبرا در شمال شھر منبيج در 

  .با چنين عملی، شمار بسياری از خانواده ھا و منازل آنھا را از بين بردند. ب شدندنزديکی مرز ترکيه و سوريه مرتک

 غير نظامی را به قتل رسانده است که اغلب آنھا از بين کودکان و زنان و افراد ١٢٠اين تجاوز نابکار فرانسه بيش از 

زارشات محلی، از سرنوشت شھروندانی که به گفتۀ گ. سالمند بودند، عالوه بر اين ده ھا نفر ديگر جراحت برداشته اند

  .زير آوار به سر می برند اطالعی نداريم

 از ٢٠١۶ جوالی ١٨وزير کشور فرانسه عالوه بر اين گفته است که حملۀ فرانسه يک روز پس از حملۀ ديگری در 

  .جای گذاشته بود کشته و ده ھا مجروح بر ٢٠مريکائی عليه شھر منبيج صورت گرفت که بيش از اسوی ھواپيماھای 

ًدولت جمھوری عرب سوريه اين دو کشتار خونبار توسط ھواپيماھای فرانسوی و اياالت متحده را که ظاھرا در 

 و بمب راکتجای ھدف گرفتن گروه ھای تروريست، روی مردم غير نظامی سوريه ه چھارچوب اتحاديۀ بين المللی ب

وزير امور خارجۀ سوريه در عين حال اعالم کرد که آنانی (...). کرد ًپرتاب می کند قويا و با شديدترين الفاظ محکوم 

  .که می خواھند مجدانه عليه تروريسم مبارزه کنند بايد خودشان را با دولت و ارتش سوريه ھمآھنگ کنند

 در روزنامۀ رسمی سوريه اعالم کرد که تداوم پشتيبانی اياالت ٢٠١۶ جوالی ١٩وزير امور خارجۀ سوريه، روز 

تحده، فرانسه، ترکيه، عربستان سعودی، بريتانيا و قطر از گروه ھای تروريستی که  ميانه رو تلقی می کنند، مانند م

جبھۀ النصره، جيش الفتح، جيش االسالم، لواء التوحيد و ديگر سازمانھای تروريست وابسته به القاعده و داعش نشانی 

  .بودنشان در مبارزه عليه تروريسم است از تبانی آنان با گروه ھای تروريست و جدی ن

وزير امور خارجۀ سوريه از سازمان ملل متحد و جامعۀ بين الملل درخواست کرده است که کشتار مردم سوريه توسط 

  :دولت سوريه شورای امنيت در سازمان ملل متحد را فراخوانده است . فرانسه را محکوم کنند

تيبانی می کنند بايد اقدامات تنبيھی در نظر گرفته شود، به ويژه رژيمھای عليه دولتھا و رژيمھائی که از تروريسم پش

 و پاريس، بايد پشتيبانی از تروريستھا برای اين رژيمھا ممنوع اعالم شود و اين دولتھا انقرهحاضر در رياض، دوحه، 

  ).٢٢۵٣ و ٢١٧٨، ٢١٧٠ (را وادار کنند که به قطعنامه ھای سازمان ملل متحد احترام بگذارند 

  :اين پيغام را بلند به ھمه جا برسانيد ھا، رسانه 

  ...فرانسوآ، تو جنايتکاری، اوباما، تو جنايتکاری

 :لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/francois-tu-es-un-criminel-le-president-hollande-a-ordonne-le-

massacre-de-femmes-et-denfants-syriens-en-represailles-a-lattaque-du-14-juillet-attribuee-a-

daech/5537337 

  ٢٠١۶ جوالی ٢٢مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  ٢٠١٦ جوالی ٢٣ - گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 


