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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

   بالگ٧١مقاومت  : ه ازنوشت

  ٢٠١٢ مارچ ٢۴

  

  تأمالت و مسائلی چند

  دربارۀ محمد مراح، در جريان حوادث اخير فرانسه

  کشتار در تولوز و مونتوبان
  

  

  :ی دانيم مروری بر آن چه م

، با اعالم )فرانسوی الجزايری تبار از اھالی تولوز) (محمد مراح( ساله ٢٣پيش از ھمه می دانيم که، مرد جوان 

ھمسبتگی با القاعده، و با سابقۀ تاريخی مبنی بر اقامت در مرز افغانستان و پاکستان، در ادارۀ مديريت مرکزی 

او موتور سيکلتی را می دزدد، يک فرد نظامی را در تولوز . ه استدر فرانسه شناخته شده بود) ١(اطالعات داخلی 

شھری در (و چھار يا پنج روز بعد سه نظامی ديگر را در شھر مونتوبان، ) چ مار١١ يا ١٢(به قتل می رساند

مورد اصابت گلوله قرار می دھد، که دو نفر از آنھا در جا کشته می شوند، و نفر سوم به شدت ) نزديکی تولوز

سپس به يک مدرسۀ يھودی در تولوز حمله می کند و مدير مدرسه که يک کشيش يھودی بوده و . جروح می شودم
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او  در آپارتمانی موضع گرفته و . ليس او را پيدا می کندوسرانجام پ. سه کودک را به ضرب گلوله به قتل می رساند

حيۀ زانو مورد اصابت تيراندازی ھای او قرار ليس نيز از ناودر اين محاصره يک پ. ليس در می آيدوبه محاصرۀ پ

  ). محمد مراح در حملۀ نيروھای ويژۀ فرانسه کشته می شودچ مار٢٣در اين تاريخ يعنی : مترجم (می گيرد

اين انفجار در . منفجر می شود) يعنی کشوری مسلمان(سپس در پاريس، يک بمب دست ساز مقابل سفارت اندونزی 

  .وشبختانه تنھا خسارات مادی  به بار می آورد ولی کسی کشته نمی شودبامداد صورت می گيرد و خ

اين عمل تروريستی اگر چه در رسانه ھا منتشر شد، ولی کامال از رادار رسانه ھا خارج شد و تمام توجھات روی 

ل تروريستی با اين وجود اين عم. محاصرۀ آپارتمان فرد متھم به تيراندازی در مونتوبان و تولوز تمرکز پيدا کرد

  .نيز انجام گرفته بود

 حادثه ،»گروه مسلح اسالمی الجزايری«توسط ) برو و اکتجوالیبين  (١٩٩۵فرانسه از تاريخ موج ترورھا در سال 

  .ای در اين ابعاد را به خود نديده بود

ک ماه مانده  سال بی آن که ھيچ حادثۀ تروريستی معنی داری روی دھد گذشت، و ناگھان، کمتر از ي١٧نزديک به 

به نخستين دور انتخابات رياست جمھوری، در مرحلۀ بسيار حساس، فرانسه در ظرف ده روز قربانی چھار عمليات 

  .تروريستی می شود

در مورد جدول زمان برای امور امنيتی که معموال در رابطه با چنين وقايعی می تواند روی نتيجۀ اردوی انتخاباتی 

  .دوگری تأثير بگذارد،  جای پرسش ھای بسياری برای ما خواھد داشتيا سيرک شامورتی بازی و جا

ی که او را به محاصره درآورده اند، خود را  به عنوان عضو القاعده معرفی می ئليس ھاوتروريست اھل تولوز به پ

ه ولی چه بايد فکر کنيم وقتی می بينيم ک. با اين وصف تأثير شگفت آور چنين موضوعی تضمين می شود. کند

مشاور امنيتی جيمی کارتر ( در افغامستان توسط زيبيگنيف برژينسکی ايجاد شد ١٩٧٠القاعده در اواخر سال ھای 

ی سازمان سيا ئکه در بخش اجراو به ھمين نسبت توسط رابرت گيتس ) و مشاور سياست امور خارجی برای اوباما

ونالد رامسفلد، مستعفی، ھمين رابرت گيتس با خدمت می کرد، و وزير دفاع در دولت دّوم بوش بود که جانشين د

  .مداخالت اوباما دوباره برای چندين سال به پست خود بازگردانده شد

 سرويس ۶استخدام مجاھدين اسالمی که عليه شوروی ھا می جنگيدند، در آغاز توسط سازمان سيا و ام آی 

مينه با امپراتوری بريتانيا داشت و توسط صندوق  نظارت می شد، که مناسبات بيشتری در اين زئیاطالعاتی بريتانيا

 و در سوريه توسط عربستان سعودی و امثل امروز که مخالفان مسلح در ليبي(پول سعودی ھا تأمين مالی می شد 

  .و فردی به نام اسامه بن الدن منابع مالی را تحت نظارت داشت) قطر تأمين مالی می شوند و غيره

م گرايان القاعده ھمواره تحت کنترل سرويس ھای اطالعاتی غربی به سر می برند شوروی ھا مغلوب شدند، اسال

 در بلکان و به ويژه در ٩٠که سازمان سيا در رأس آن قراردارد، که دوباره در چنچنی و سپس در اواخر سال ھای 

عالجۀ کليه در يک ثابت شده و مدارکی وجود دارد که نشان می دھد که بن الدن برای م( کوزووو باز سازی شدند

 در دوبی بستری بوده و در اين مدت رئيس شبکۀ سازمان سيا در منطقه او ٢٠٠١ جوالیی در امريکائبيمارستان 

ی ئ جزء آنھاورا مالقات می کند، در حالی که نام بن الدن در فھرست خطرناکترين تروريستھا به ثبت رسيده بود 

مبر می دانست او در کجا  سپت١١سازمان سيا، حتی پس از . درار دارنبود که بيش از ھمه تحت تعقيب بين المللی ق

  .)به سر می برد

در سازمان سيا شھرت دارد و اعضای آن، بی آن که بدانند نقش عامل عملياتی در » لژيون عرب«القاعده به عنوان 

کی از ھمين عناصری ي) قاتل فرانسوی در شھر تولوز(»محمد مراح« می کنند، ھمانطور که شايد ءمحل را اجرا
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، (...) گذاشته است که از او خواسته اندءبوده باشد که بی آن که بداند عملياتی را برای چندين مأموريت  به اجرا

به (» جنگ عليه تروريسم«مأموريت اصلی اّما عبارت است از فراھم آوردن موقعيتی برای تداوم بخشيدن به 

 دولت ھای غربی را تجاوزکارانۀ ھای غربی به ثبت رسيده تا اقدامات ، يعنی اختراعی که به نام سازمان)اصطالح

برای پوزه بند زدن به شھروندان و مخالفان و البته برای توجيه جنگ ھای امپرياليستی و مداخله در چھارگوشۀ 

نيست که در واقعی چيزی به جز صفحه ای از گرد و غبار » جنگ بشر دوستانه«جھان، و تحميل نظريه ای به نام 

 و اجتناب ناپذير یبپوشاند، که به دليل خصلتی درونرا تا چھرۀ استعمار نوين امپرياليستی غرب در حال زوال 

  .محکوم به برپا کردن جنگ و تداوم بخشيدن به آن است

  و به نفع شرکت ھای چند مليّتی غرباالقاعده عليه قذافی جنگيدند و برای تخريب ليبي» عضو«گروه اسالم گرايان 

 وجود دارد که نشان می دھد که برخی از اين افراد در عراق جنگيده اند و به عليه ئیپرونده ھا. امداد دريافت کردند

  . و متفقين اقدام کرده و موجب مرگ آنھا شده اندامريکائیسربازان 

وی ناتو به سوريه ، از سا گروه اسالم گرای مسلح ليبيزبرخی مانند شخصيت فاجعه بار عبدالحکيم الخويدی بلحاج ا

فرستاده شده اند تا مبارزۀ مسلحانه را عليه رژيم سوريه سازمان دھی کند و با ايجاد فضای ترس و وحشت و ھرج و 

ندازند، و با برپا کردن جنگ داخلی تقلبی گر بي اساس خصيصه ھای مذھبی و قومی به جان يکديهمرج، مردم را ب

. ، يعنی تالشی که تا کنون در سوريه با شکست مواجه شدنمايندتوجيه موشک ھای ناتو را » بشردوستانه«مداخلۀ 

 که جامعه ای متشکل از قابل بسيار متعدد است به نتيجه رسيد، ولی در ااگر چه کار بست ھمين ترفندھا در ليبي

  . جامعۀ سوريه پاسخ نداد

 را که ئی زيرا ھمين تروريست ھادر اين جا ما به واپسين  تناقض غرب در جنگ دائمی عليه تروريسم می رسيم،

علی رغم ھر (معموال بايد عليه آنھا مبارزه کند، برای اجرای نيازھای پستش و برای بی ثبات سازی ملت ھای حاکم 

و ايجاد فضای وحشت برای مردم محل و منحرف ...) آن چه که دربارۀ رژيم حاکم در اين کشورھای فکر کنيم

  .مذھبی به استخدام خود در می آوردساختن آن به شکل تزريق خشونتی 

 سازمان دھی کردند، و ھمين کار آنجا تروريست ھا را در ا در ليبيامريکائی و ئیکادر ھای مسلح فرانسوی، بريتانيا

 اساس برخی منابع، هب) : رکيه، لبنان، و اردنت کشورھای اطراف مانند به ويژه از طريق(را در سوريه انجام دادند

  .نوز در اسارت و در زندان سوريه به سر می برندبرخی از آنھا ھ

غرب به واسطۀ سرويس ھای اطالعی اش کامال در تأمين امور مالی، سازماندھی و به کار بستن گروه ھای 

ه  که کامال به سنجه ھای توجيه کنندۀ نظريات نئو محافظه کاران بئیيعنی آنھا(تروريستی مختلف و به ويژه اسالمی 

غرب از اين گروه .  فعال بوده است)نزد ساموئل ھانتيگتون پاسخ مثبت می گويند» خورد تمدن ھابر«اساس مفھوم 

 به نيازھای پستش استفاده می کند، و يا در چھار چوب عمليات ويژه سر آنھا کاله ئیھای تروريستی برای پاسخ گو

طار بولوين، ربودن آلدومورد، و سوء قصد ايستگاه ق( در اروپا ١٩٨٠می گذارد، مانند سوء قصد ھای سال ھای 

شناخته » عمليات گالديو«اين نوع عمليات ھا توسط شبکه ھای نظانی سّری ناتو ھدايت می شود، که با نام ...) غيره

ھدف عمليات اين سازمان .  از تاريخ ايجاد ناتو به وجود آمد١٩۴٩شده و تمام اروپا را پوشش می دھد و از سال 

 احزاب کمونيستی بود که به زعم ناتو بيش از حد قابل قبول قدرت گرفته بودند، به ويژه سّری، بی اعتبار ساختن

  .شيوۀ راه بردی که به کار بسته می شد، ستراتژی تنش نام داشت. حزب کمونيست ايتاليا
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 که تحقيق تاريخ شناس سوئيسی، پروفسور دانشگاه بعل، ه ایدر اين مورد ما خوانندگانمان را به کتاب بسيار ارزند

که فصل ھفتم آن به ) ١(»سالح ھای سّری ناتو«:  منتشر شد ٢٠٠٧دانيل گانسر است رجوع می دھيم، که در سال 

  .اختصاص دارد» جنگ سّری در فرانسه«

 گرديم، که توسط گروه  در فرانسه باز می١٩٩۵در ھمين زمينه به شکل خيلی مختصر به موضوع ترورھای سال 

ھدف از بازگشت به اين رويدادھا، نشان دادن اين واقعيت است که . اسالمی مسلح الجزايری به عھده گرفته شده بود

 اساس هتا چه اندازه می تواند توطئه آميز باشد و عالوه بر اين نمونه ای است که به ما يادآوری می کند که ھرگز ب

 برای خوراک رسانه ھا و مردم جلوی ئی وقتی محافل رسمی به شکل نسخه ھاظواھر قضاوت نکنيم، و خصوصا

  .آنھا پرتاب می کنند

تحت عنوان » +کانال « برای تلويزيون ٢٠٠٣در سال ) ٢(در فيلم مستند بسيار عالی که ژان با تيست ريووآر

ندگانمان را قويا به ديدن تھيه کرده، ھمه چيز مطرح شده و ما خوان) ٣(»سوء قصدھای پاريس، بررسی گفته ھا«

لم بسيار شگفت آوری است زيرا نشان می دھد که چگونه سرويس ھای اطالعاتی شبکه ف. اين فيلم دعوت می کنيم

ھای تروريستی را کنترل می کنند، و حتی چگونه سرويس ھای اطالعاتی برای اھداف خاص سياسی، به ايجاد 

  .شبکۀ تروريستی مبادرت می ورزند

، توسط گروه اسالمی مسلح الجزايری به عھده ١٩٩۵بر و و اکتجوالیصه، سوء قصد ھای پاريس بين به طور خال

  . نشدندئیعامالن قتل او ھيچ گاه شناسا.  بود که امام سھراوی توسط اين گروه به قتل رسيدجوالی ١١گرفته شده، و 

اه ژنرال ھای ارتش الجزاير که ھنوز در در اين فيلم مستند نشان داده شده است که نام امام مقتول در فھرست سي

 آرای وسيع توده ھای مردم را ١٩٩٢وقتی جبھۀ اسالمی صلح در انتخابات سال . قدرت بودند به ثبت رسيده بوده

کسب می کند، ولی ژنرال ھای ارتشی قدرت را به آنھا واگذار نمی کنند، و به ھمين علت اغتشاشات آغاز می شود 

  . خون خفه می کندو ارتش تظاھرات را در

ژنرال ھای ) موضوعی که برای بقيه و از جمله برای فرانسه نيز خوشايند بود(برای بی اعتبار ساختن اسالم گرايان 

حاکم از سرويس ھای اطالعاتی ارتش الجزاير برای ايجاد گروه اسالمی مسلح استفاده کردند که فضا را به ترور و 

زيکی از فھرست را به شکل فاسالم گرايان را بی اعتبار ساخته و آنھا وحشت آغشته سازند، تا بر اين اساس 

  .اپوزيسيون حذف کنند

گروه اسالمی مسلح نمونه ای کالسيک و رايج از آن نوع عملياتی است که به شکل انحرافی و زير پرچم دروغين 

پرداخته شده بود، و چنان که در انجام می گيرد، اين سازمان از اّول تا آخر توسط سرويس اطالعاتی ارتش ساخته و 

زيتونی، که از طريق شانتاژ و تھديد به استخدام مأموران : فيلم مستند می بينيم، رھبر آيندۀ گروه اسالمی مسلح 

 به عنوان عضو و سپس به مقام رياست گروه اسالمی مسلح ۀسرويس اطالعاتی ارتش الجزاير درآمده بود، که ابتدا

  .ارتقا يافت

لم نشان نمی دھد، و پرسشی که مطرح نمی گردد اين است که چه کسی ارتش الجزاير را به قدرت ه اين فآن چه را ک

  رسانده بود؟ چه منافعی در کار بوده است؟

در فرانسه ياد می شود که برای فروش اسلحه و مراودات تجاری » گروه ھای خاصی«لم از با اين وجود دراين ف

 ھا در امريکائیدر عين حال، اين طور به نظر می رسد که . تيبانی می کردندديگر از ژنرال ھای الجزايری پش

 را بال و پر و ساموئل ھاتينگتون» برخورد تمدن ھا«ن، نظريۀ نئو محافظه کاران و رياست جمھوری کلينتدوران 

  .ن يکی از طرفدران سر سخت آن بودمی دادند، که کلينت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

جزايری به بينش جغرافيای سياسی جھانی و منطقه ای نئومحافظه کاران  اين اساس، پشتيبانی از ژنرال ھای الهب

  .اياالت متحده از ژنرال ھای الجزايری دفاع می کرد. تعلق داشت

تمام اين مطالب را مطرح کرديم تا سابقۀ تاريخی سرويس ھای اطالعاتی دولتی را در اختراع شبکه ھای تروريستی 

 چند را ئی القاعده  طرح پرسش ھا- تولوز–با حوادث اخير در فرانسه  اين اساس، در رابطه هب. نشان دھيم

  :ضروری می سازد 

  

  آيا محمد مراح بی آن که بداند آلت دست قرار گرفته است؟ -

در مورد انفجار بمب جلوی سفارت اندونزی در پاريس، ھم زمان با پايان کشتار در مونتوبان و تولوز چه می  -

  م؟ئيتوانيم بگو

قايع به نفع چه کسی است؟ و مشخصا در حال حاضر چه کسی می تواند از گسترش نا امنی در فرانسه بھره اين و -

  ببرد؟

و گروه ) سرويس اطالعاتی و سّری ناتو در اروپا(» گالديو«که از تخصص ھای » ستراتژی تنش«آيا ما با نتايج  -

  فته بود؟ آلت دست قرار گر١٩٩٠اسالمی مسلح الجزايری ھستيم که در سال 

 بپرسيم که چه کسانی از اين جريان پشتيبانی م مطرح بود، می توانمي١٩٩۵ھمانطور که برای سوء قصدھای سال  -

  می کنند؟

  آيا واقعا ضروری است که يادآوری کنيم که نيکال سرکوزی کيست؟ -

مأمور سازمان سيا ) ۴(سنرآيا می توانيم نديده بگيريم که نيکال سرکوزی، از جانب مادر، پسر خواندۀ فرانک وي-

  می باشد که پيش از اين در اين نوشته از آن ياد کرديم ؟» گالديو«و بنيانگذار 

م و به اندازۀ کافی نيز برای پاسخ ئي ھستند که ما بايد به آنھا پاسخ بگوئی، جزء ھمان پرسش ھائیچنين پرسش ھا

  . انگيزه داشته باشيمئیگو

غات بوده و ما در آن زندگی می کنيم، و يا به شکل تأسف بارتری بايد بگويم که در جھانی که قويا متأثر از تبلي

 را که بايد مطرح نمی کنيم، در حالی که ما وظيفۀ داريم که در ئیعادت کرده ايم در آن زندگی کنيم، و پرسش ھا

محمد «ود؟ چرا جامعه بايد دائما بپرسيم که چرا؟ اين و آن به نفع چه کسانی تمام می ش. ھر موردی ترديد کنيم

 آگاھانه و يا ئیرا به وجود می آورد؟ زيرا اين افراد مخلوقات ھيوال) قاتل اسلو(»بريويک«ھا و » مراح

غير ( مھندسی اجتماعی جامعه ای ھستند که ضد طبيعت رفتار ئیاين افراد مخلوق ھيوال.  ھستنده ایناخودآگاھان

  .می کند) عادی

ھد که در روند حوادث ھيچ عنصری اتفاقی نيست، و آن چه که در تحليل ھا گاھی تاريخ اخير و قديم نشان می د

ساده به نظر می رسد، در واقع و در صورتی که از نزديک و با دقت بيشتری به بررسی آن بپردازيم، خواھيم ديد 

  .که از پيچيدگی خاصی برخوردار است

 باور ئی بايد در ستون حوادث آرشيو شود؟ ما به چنين ادعاآيا چنين حوادثی واقعا به شکل ناگھانی روی داده و تنھا

 اين حوادث را ھدايت کرده و اليگارشی و سگ ھای نگھبانشان هما فکر می کنيم که منافعی در پشت پرد. نداريم

  .برای دست يازيدن به ھر عملی برای حفظ منافعشان آماده ھستند، اين واقعيت را تاريخ بارھا نشان داده است

 برای ئیھيچ چيزی نمی تواند بھا.  بازماندگان و نزديکان قربانيان کشتار ديوانه وار فکر نکنيمبهه ما نمی توانيم البت

ن کند، زندگی ھر انسانی به عنوان زندگی وقتی که در مونتوبان، تولوز و يا ھر کجای ديگری به ييزندگی تع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 ئی از بين برود به ھمان اندازه بيھوده است که به سير قھقرامخاطره بيافتد و به نام ايدئولوژی سياسی و به نام مذھب

  .تعلق داشته و از کار افتاده

  .که حقيقت آشکار گردد، تمام حقيقت، چنين امری را جامعه به قربانيان و خانواده ھايشان مديون است

Mondialisation.ca, Le 22 mars 2012 

Résistance 71 

http://resistance71.wordpress.com/ 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢٣

  

  پی نوشت

DCRI. La Direction centrale du renseignement intérieur 

  

  

١(  

http://www.voltairenet.org/La-guerre-secrete-en-France 

٢(  

Jean Baptiste Rivoire 

٣(  

“Les Attentats de Paris, enquête sur les commanditaires” 
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Franck Wisner 
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