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 Kurt Nimmo  کورت نيمو:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ٢۵

  :تروريسم در فرانسه 

  جراحات عمليات روانشناسانۀ سرويس ھای اطالعاتی

  وغينو عمليات زير پرچم در

 

نون به قتل ھفت ظ، م) در جنوب فرانسه(ھر تولوزخصوصيات محمد مراح، فرانسوی الجزايری تبار از اھالی ش

در تولوز، عضو القاعده، ولی چنين خصوصياتی او را ) سه نظامی و سه کودک يھودی و مدير مدرسۀ يھودی(نفر 

  . نشان می دھد،بيشتر به عنوان فردی که آلت دست سرويس ھای اطالعاتی شده اند

در » آشيانۀ مبارزان«، محمد مراح به دليل مسافرت ھايش به افغانستان و اقامتش در ]بی بی سی[ش اساس گزار هب

به شکل مشخص .  او را تحت نظر داشتنداستان وزيرستان در پاکستان، در رادار مقامات فرانسوی بود و در فرانسه

 امور داخلی فرانسه از سال ھا پيش، تحت کنترل مديريت مرکزی تر، محمد مراح، به گفتۀ کلود گيانت، وزير

  .اطالعات داخلی فرانسه بود
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 بازداشت شد و به دليل بمب ٢٠٠٧مبر  دس١٩ تبار، پيش از اين، در روز محمد مراح، شھروند فرانسوی الجزايری

نون به تروريسم ظی که افراد مئيعنی در جاگذاری در قندھار در جنوب افغانستان به سه سال زندان محکوم گرديد، 

  . ٢٠١١ اپريلدر . ی قرار می گيرندئبازجوبی آن که متھم باشند، بازداشت شده و مورد 

وع بازداشت ھا بايد  يادآوری کنيم که خود اياالت متحده نيز اعتراف کرده است که زندان ھای نظامی ندر مورد اين 

ی قرار ئداشت شده و در آن جا مورد باز جوی آن که متھم باشند بازنون بظ افغانستان ايجاد کرده و افراد مسّری در

  .می گيرند

و ) ١(» فرماندھی پشتيبانی عمليات ويژه«ی بگرام که شھرت تأسف باری دارد، توسط ئزندان مرکزی پايگاه ھوا

اسوسی اين مرکز به حساب وزارت دفاع، ويژۀ عمليات تھاجمی ضد ج.  مرکز دفاع ضد جاسوسی اداره می شود

بوده و در گسترش آن می کوشد که در عين حال عمليات نفوذی و خنثی نمودن فعاليت ھای اطالعاتی نيروھای 

  ..بيگانه ای را به عھده دارد که عليه اياالت متحده اقدام می کنند

نگ جھانی  اساس نظريه ای که به پيکرۀ جنگ سّری و نامتعارف تعلق دارد و از پايان جهپنتاگون و سازمان سيا ب

  ).٢(دّوم مطرح گرديد، در ايجاد تروريست و شبکۀ تروريستی مھارت ويژه ای کسب کرده است

اگر چه به شکل مجازی رسانه ھا منشأ القاعده را نديده گرفته و با سکوتشان در اين زمينه اظھار بی اطالعی کرده 

اطالعاتی پاکستان بوده که پس از پايان اند، ولی آشکار است که اين سازمان محصول سازمان سيا و سرويس ھای 

جنگ سّری سازمان سيا عليه شوروی در افغانستان، که به بھای سه ميليارد دالر تمام شد، از متشکل ساختن 

  .ۀ ظھور رسيدصمجاھدين افغان به من هبازماند

تان سعودی، اين به اصطالح کلوب سفری، توسط سازمان سيا و سرويس ھای اطالعاتی فرانسوی، مصری، عربس

به طور خالصه تالش اين سرويس ھای اطالعاتی . سازمان دھی شده بود) در دوران رژيم پھلوی(مراکش و ايران 

  .در اذھان عمومی جھان» تروريسم بين المللی«منحصر بود به تزريق مفھوم 

ودند که در واقع  سرويس ھای اطالعاتی در زمينۀ ايجاد شبکه ھای تروريستی سّری مھارت ويژه ای کسب کرده ب

اعالم وضعيت  چندان ھم سّری نبود زيرا از آنھا به عنوان بھانه برای مداخلۀ نظامی در چھار گوشۀ جھان و برای

  . ادامه داردھم اين جريان ھنوز–ليسی و امنيتی و گسترش آن استفاده می کردند وپ

، شکست طرح تروريستی با مواد منفجره در شورت )عمل تروريستی زير پرچم دروغين(ستراتژی نمونۀ بارز اين 

 ساله عمر فاروغ عبدالمطلب، به شکلی که در رسانه ھا منعکس شد، در ٢۴جوان .  بود٢٠٠٩عمر فاروغ،  در 

 زير هع از نوع مبارزبعدا آشکار شد که اين حرکت تروريستی در واق...لباس زيرش مواد منفجره پنھان کرده بود

پرچم دروغين بوده است، و به اين علت آن را به راه انداخته بودند که قانونی را به تصويب برسانند که اتاق امنيت 

مريکا بتواند افراد را در زير لباس ببيند، و آنھا را در معرض تشعشعات خطرناکی قرار دھد، و ادر فرودگاه ھای 

  .يرداز بدن عريان مسافران عکس بگ

در افغانستان، و به ھمين » فرماندھی پشتيبانی عمليات ويژه«موضوع دستگيری و زندانی شدن محمد مراح توسط 

يک اختراع سازمان سيا و ( ھا سازمان دھی شده بود ی توسط طالبئ که گوۀ قندھاررپوزگونه، فرار او از زندان س

ه با حمالتی که اخيرا در فرانسه صورت گرفت مطرح ، مسائلی را در رابط)سرويس ھای اطالعاتی پاکستانی بوده

  .می سازد، زيرا اين وقايع در نزديکی انتخابات ملّی روی داد
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ی تخمين زده است که حمالت محمد مراح، که به اصطالح با شبکۀ القاعده در رابطه می ئف روزنامۀ بريتانياتلگرا

 برای نمايندۀ آن، مارين لوپن افزايش خواھد داد، که در را) راست افراطی(باشد، شانس کانديدای جبھۀ ملی فرانسه 

  .واقع شانس خيلی کمی دارد که روزی برندۀ انتخابات رياست جمھوری در فرانسه شود

آماده باش حداکثر عالوه بر اين، اين حوادث به دست نيکال سرکوزی بھانۀ کافی داد تا جنوب فرانسه را زير پوشش 

ۀ اين حمالت دسرکوزی برن. اين منطقه منحل سازددھای رياست جمھوری را در ی ھای نامزئببرد و گردھم آ

  .تروريستی است و در نقش رھبر سياسی قدرتمندی ظاھر شده است که با بحران ملّی مقابله می کند

گاوين . در کوتاه مدت، کامال روشن است که رئيس جمھور سرکوزی در وضعيت مساعدی قرار خواھد گرفت

ادارۀ امور را خيلی زود به دست گرفت، با شتاب در محل حادثه حضور به ھم «:  بی سی می نويسد ھويت برای بی

  ».او به عنوان رياست جمھور سخنرانی کرد. او اردوی کانديدای خود را به حالت تعليق درآورد. رساند

  متن اصلی به زبان انگليسی

Article original en anglais : 

 French Terror Attack: All the Hallmarks of an Intelligence Psy-op and False Flag 

Traduction par Résistance 71 
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Joint Special Operation Command 

 

٢(  

(voir Michael McClintock’s Instruments of Statecraft: U.S. Guerilla Warfare, 

Counterinsurgency, and Counterterrorism, 1940-1990 pour plus de détails). 
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