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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

  
 Alex Lantier   آلکس النتيه:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ٢۵

  :ماجرای محمد مراح

  تروريسم، سرويس اطالعاتی و سياست

  نه با متھم به تيراندازی مسلحانهی مسلحائليس فرانسه در رويارووپ

 

  نقشۀ حمالت در سه نقطه مشخص شده است

 

 مسلحانه بين محمد مراح، فردی که متھم به يک سری قتل در جنوب فرانسه ئی، روياروچ مار٢٢تا پاسی از شب 

 ١١ که از تاريخ مقامات رسمی اعالم کرده اند. ليس فرانسه در تولوز ادامه يافتو تيراندازان ماھر پقطعاتاست، و 

 يک چترباز در شھر تولوز، و سپس در چند کيلومتری تولوز در ء ابتدا– نفر است ٧ول مرگ ؤاو مس ٢٠١٢ چمار

، و روز دوشنبه چھار غير نظامی در حمله به )يک چتر باز ديگر نيز شديدا زخمی شده است(مونتوبان دو چتر باز 

  .جزء قربانيان او بوده اند) دک و مدير مدرسهسه کو(در تولوز » اوزار ھاتورا«مدرسۀ يھودی 

مراح با سالح .  بامداد به محمد مراح در آپارتمانش حمله می کند٣ فرانسه کمی پس از ساعت پوليس تھاجمی قطعۀ

ناحيۀ زانو و ديگری به در يکی از آنھا ( نيز در اين جريان زخمی می شوند پوليسگرم پاسخ می گويد و گويا که دو 
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 دوباره به آپارتمان او حمله می کند، در آپارتمان او را منفجر کرده پوليسپس از يک روز درگيری، ). شکل سطحی

  . و شکافی در ديوار ايجاد می کند

 ساله، وابسته به القاعده بوده، و اصرار دارند بگويند که او ٢٣مقامات فرانسوی بر اين باورھستند که محمد مراح، 

با توجه به گزارشات کامال متناقض که در رسانه ھا منتشر شده، واقعا در . نجام داده است ائیاين کشتار را به تنھا

  .حقيقی بودن اين گزارشات بايد ترديد کنيم

محمد مراح از ديدگاه جسمی به ھيچ عنوان به آن چه شاھدان عينی از او در واقعۀ تيراندازی روی سه چترباز در 

گفته بودند که او خال کوبی . »قوی ھيکل بود«شاھدان عينی گفته اند که او. داردمونتوبان ترسيم کرده اند شباھتی  ن

با اين وجود . داشته و وقتی کاسکتش را برای لحظه ای بيرون آورده، جای يک زخم روی صورتش نقش بسته بوده

دھد، او به طريق  منتشر کرده اند ھيچ يک از اين عالئم و نشانه ھا را نشان نمی مراحتصويری که رسانه ھا از 

  .اولی جوانی الغر اندام به نظر می رسد

مقاالتی که دربارۀ رابطۀ محمد مراح و القاعده منتشر شده است، متقاعد کننده تر از عالئم و نشانه ھای شاھدان 

 و اين مقاالت روی گزارشات متناقضی تکيه دارد که گويا حاوی اعتراف او در يک گفت. عينی به نظر نمی رسد

اطمينان »  درصد٩٨« بوده است و  ابا کالوندو»٢۴فرانس «ن، با روزنامه نگار ولفينی، از يک کابين تولفي تگوی

ابا کاالندو به شکل گسترده در رسانه ھا و شبکه  گزارش. ن زده محمد مراح بوده استولفيمی دھد که فردی که ت

  .ر شده استھای تلويزيونی فرانسه به عنوان مرجع قابل اعتبار و عينی منتش

وزير امور داخلی فرانسه، کلود گويان، اعالم کرد که محمد مراح از چندين سال پيش و از تاريخ مسافرتش به 

تحت نظارت مرکز اطالعات داخلی بوده )  سال داشته١٨ يا ١٧يعنی وقتی که : مترجم  (٢٠٠٧افغانستان در سال 

  .است

 توسط نيروھای افغان به دليل اقدام ٢٠٠٧مبر دس ١٩مد مراح در رئيس زندان قندھار، غالم فاروق گفته است که مح

  .به بمب گذاری در قندھار زندانی شده است

مقامات پاکستانی به رويترز اعالم کردند که محمد مراح فرانسوی الجزايری تبار ھرگز در قندھار زندانی نشده و 

 نام مشابھی داشته  که فرد زندانی در قندھار احتماالً مقامات افغان به بی بی سی اعالم کردند«: اضافه کرده اند که 

  ».است

ول امور ضد تروريستی، فرانسو مولن توضيح داد که محمد مراح يک بار در سال گذشته ؤيک مقام فرانسوی مس

  .در افغانستان بازداشت شده و سپس توسط اياالت متحده به فرانسه بازگردانده شد

تان را به شکل ديگری برای بی بی سی روايت کرده اند، آنھا اعالم کردند که  ناشناس اين داسئیمريکاامقامات 

  .نده امحمد مراح را نيروھای فرانسوی با ھواپيما به فرانسه بازگرداند

با اين وجود، به گفتۀ يکی از دوستان محمد مراح در مصاحبه ای با فيگارو، او به عنوان کارگر نزد يک اتاق ساز 

سه سال پيش از اين او به خاطر دزدی ھای کوچک چند ماه زندانی می شود، . کار می کرده استاتومبيل در تولوز 

. او برای ورود به ارتش فرانسه تالش می کند، ولی موفق نمی شود.  بوده استپوليسو پس از آزادی تحت نظارت 

بزھکاری ھای سنگين و «ر وکيل محمد مراح، کريستيان اتلين در مورد او اعالم کرد که محمد مراح ھيچ گاه د

  .شرکت نداشته است» خشونت بار

سرانجام، نتايج بررسی ھا دربارۀ پروندۀ محمد مراح موضوع تنھا بودن او را در وقايع اخير زير عالمت سؤال می 

جوی ماشين رنوی مگان ھستند که به او تعلق دارد که در آن تعدادی اسلحه  و مقامات می گويند که در جست. برد
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آنھا گفته بودنده که او يک . اسلحۀ کمری، تفنگ تھاجمی، مسلسل يوزی اتوماتيک و تفنگ شکاری: ار شده انب

ماشين رنوی کليو دارد که تعدادی اسلحه در آن حمل می کند و عالوه براين سه خانۀ مطمئن در تولوز در اختيار 

ھا را مطرح نکردند، چگونه محمد مراح که ولی ھيچ مطلبی دربارۀ چگونگی پرداخت اين ماشين ھا و خانه . دارد

  .حقوق او چيزی نزديک به حقوق حداقل در فرانسه است توانسته سه خانه يا آپارتمان در اختيار داشته باشد

روز در  فرانسه بوده، به راحتی طی ده پوليس در نتيجه بايد باور کنيم که فردی که تحت نظارت سرويس اطالعاتی 

اوزار «و گويا که او حتی پيش از حمله به مدرسۀ يھودی . تولوز و مونتوبان مرتکب اعمال ديوانه وار شده است

  .ی در رابطه بوده استپوليسبا دواير » ھاتورا

ماکس - محمد مراح را سه شنبه پس از اين که يک تعمير کار و فروشندۀ ياماھا که روی يک موتور تیپوليسگويا 

ر رنگ موتور به فروشگاه او آمده بود و از او يينی اطالع می دھد که مراح برای تغولفيه بود، با تماس تکار کرد

 وفروشنده، کريستيان دوالشری به فيگار. را نيز غير فعال سازد» تراشۀ الکترونيک ضد دزد«خواسته است که 

  . ھمکاری داشته استپوليسا  بچ مار١۵اعالم کرد که او از تاريخ تيراندازی در مونتوبان در روز 

 يعنی :مترجم(به شيوۀ شگفت انگيزی و در حالی که رسانه ھا به شکل گسترده اعالم کرده بودند که قتل تولوز 

 استفاده کرده است، "ياماھا تی ماکس"تور واز م)  که طی آن يک چتر باز کشته می شودچ مار١١نخستين قتل در 

. ده اعالم می کند که طی يک ھفته ھيچ چيزی در اين مورد نگفته بوده استولی از سوی ديگر تعميرکار و فروشن

ر رنگ ييفروشندۀ ياماھا و تعمير کار می گويد که او تنھا وقتی که رسانه ھا در رابطه با حمله به مدرسه موضوع تغ

  .موتور سيکلت را مطرح کردند، او به مقامات اطالع داده بود

می نئو نازی به عنوان  پيشين از چترباز قديگزارشات –نون ديگری ظ استثناء ھر م به-پوليس به محمد مراح توجه 

   –نون ياد کرده بود ظم

نون ياد کرده بود، ولی به دليل ظنئونازی به عنوان ماگر چه گزارشات پيشين از يک چترباز قديمی با تمايالت 

د برای جنبش مردی که يک حزب دست حزب اتحا» يو ام پی« به محمد مراح نشان می داد، پوليستوجھی که 

 –حزب راست افراطی (راستی است که رئيس جمھور نيکال سرکوزی از اعضای آن می باشد، و جبھۀ ملی فرانسه 

  .اجازه داد که موضع تھاجمی تری را اتخاذ کنند) نئو فاشيست

اشيست ھا بوده باشد، در اين پيش از اين نگران بودند که اگر معلوم شود که اين سری حمالت کار تروريستی نئوف

صورت موج تنفر عمومی نسبت به جريانات نژاد پرست و ضد مھاجر تحريک شود و با اين حساب موضوع 

  .گرددمی مرکزی که آنھا برای اردوی انتخاباتيشان برگزيده اند دچار اختالل 

 در اردوی انتخاباتی مطرح تبليغات ضد مھاجر و ضد مسلمان دوباره توسط احزاب ديگر و حتی حزب سوسياليست

  .گرديد

آندرس بھرينگ  پيش از اين حملۀ اخير را با کشتار جمعی در سال گذشته در نروژ توسط نئوفاشيست نبرخی منتقدا

  .به شکل احتمالی قابل مقايسه دانسته اندبريويک 

ن شده اند که دوباره روی در حال حاضر، در حالی که رسانه ھا محمد مراح را مجرم شناخته اند، احزاب حاکم بر آ

  .نژاد پرستی ضد مسلمان، به بھانۀ اقدامات امنيتی، به حقوق دموکراتيک حمله کنند

ری می کنند که جای پای نئوفاشيست ھا و ضد ادی تولوز و مونتوبان بھره برديدر نتيجه می بينيم که از تراژ

اين موضوع در حال تبديل شدن به .  کنندخارجی ھا و ضد مھاجران را در سياست فرانسه و اروپا محکم کاری

  .عنصر اصلی و اساسی در مسابقات انتخابات رياست جمھوری است که اولين دور آن در ماه آينده آغاز خواھد شد
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دی تولوز و يجبھۀ ملّی فرانسه، حزب راست افراطی به انتقاداتی که عليه آنھا مبنی بر بھره برداری از تراژ

 –گروه ھای سياسی «: مارين لوپن، کانديدای حزب راست افراطی اعالم کرد. راض کردمونتوبان شده بود، اعت

حاال بايد عليه . گسترش پيدا می کنند) بخوانيد حقوق مدنی و دموکراتيک: مترجم (مذھبی در رابطه با نرمش ھا 

ان مسلمان و کودکان  زيرا آنھا کودکان مسيحی، جوانان مسيحی، جوان، مذھبی بنيادگرا جنگيد- گروه ھای سياسی

  ».يھودی را به قتل می رسانند

دوبور بيانيه ای منتشر کرده و صالحيت مارين لوپن و -حزب دست راستی، والری روسو» يو ام پی«ول حزب ؤمس

به ويژه کانديدای حزب سوسياليست، فرانسوا ھوالند را که در حال حاضر تنھا رقيب اصلی نيکال سرکوزی می 

منيتی زير عالمت سؤال برده و اندکی خيلی سريع حرکات تکراری و دائمی دولت را در مبارزه باشد، از ديدگاه ا

  ».عليه تروريسم فراموش می کند

خری پشتيبانی کرده آحزب سوسياليست که به شکل فعال از اردوھای امنيتی و ضد مھاجر سرکوزی در سال ھای 

فراسوا ربسامن بيانيه ای منتشر کرد و اعالم کرد .  نشان نداداست، با نفی انتقاد از سرکوزی، واکنش قانع کننده ای

  .از خود نشان داد» رفتار شرافتمندانه ای«که فرانسوا ھوالند طی حوادث تولوز 

او برای ديدار . از سوی ديگر، نيکال سرکوزی با حضور فعال در حوادث، در صفحۀ اّول روزنامه ھا جای گرفت

فت، سپس در مونتوبان در مراسم تشيع جنازۀ چتربازان جان باخته در حمالت اخير از نيروھای تھاجمی به تولوز ر

  .شرکت کرده، و به عنوان رئيس جمھور سخنرانی کرد

مارين لوپن، فرانسوا ھوالند و کانديدای حزب سبز، اوا ژولی، ھمگی در يک ھواپيما برای شنيدن سخنرانی 

  .سرکوزی در محل حاضر شدند

Mondialisation.ca, Le 23 mars 2012 
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