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 par Gilles Munier  -نوشتۀ ژيل مونيه

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ اپريل ٠۴

  

  می خواھند ما را گول بزنند:  ماجرای محمد مراح
  ٢٠١٢ اپريل ٢مرکز مطالعات جھانی سازی 

  

 

ھر روز که می گذرد رسانه ھا انبوھی از اطالعات را در مورد محمد مراح به عنوان متھم به کشتارھای تولوز و 

کشته شدند، مطرح می ) خاخام(يک مدير مدرسه مونتوبان که طی آن سه چتر باز فرانسوی و سه کودک يھودی و 

مردود ساخته و اين تصور را به ذھن نزديک می سازد که کنند که تمام بيانيه ھا و گفته ھای مقامات فرانسوی را 

تمامی آن چه را که شنيده ايم مونتاژی ساختگی بوده و ھدفش نيز در اين دوره از انتخابات رياست جمھوری جذب 

  .افکار عمومی بوده است

در افغانستان، در مورد محمد مراح از سفرھايش نوشتند و به ويژه سفر او به اسرائيل، آموزش ھای نظامی اش 

تمامی اين موارد يک به يک زير ...پاسپورت فرانسوی و پاسپورت الجزايری، منابع مالی او، سالح ھايش، مرگش

  .حتی کشتارھای تولوز و مونتوبان که او را به آن متھم می دانند. عالمت سؤال رفته است

ابه به مدت بيست دقيقه در اختيار دارد که  خانم زاھيه مختاری وکيل دعاوی از جانب پدر محمد مراح دو ويدئو مش

در اين ويدئو محمد مراح به مخاطب خود در سرويس . قرار است آن را در اختيار دستگاه قضايی فرانسه بگذارد
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سالح ھای کشف : به گفتۀ وکيل دعاوی . »!چرا می خواھيد مرا بکشيد؟ من بی گناه ھستم«: اطالعاتی می گويد 

  .الئم و نشانه ھای ساختگی بوده اندشده در آپارتمان او ع

روزنامه نگار الجزايری رامدان بالمری از روزنامۀ االخبار، از اين نيز فراتر رفته و با اشاره به مناسبات محمد 

راستی محمد مراح قاتل کودکان يھودی و خاخام يھودی و ه مراح با سرويس اطالعاتی فرانسه،  می پرسد آيا ب

   مونتوبان بوده است؟ چتربازان  در تولوز و

اين روزنامه نگار، به عنوان مثال، يکی از برادران محمد مراح را مطرح می کند، که به شکل قانونی با يک زن 

يھودی ازدواج کرده است، و يکی از خواھرانش نيز با يک مرد يھودی زندگی می کند که ھنوز با ھم ازدواج نکرده 

  .اند

ا در قتل سه کودک يھودی و خاخام دچار ترديد می سازد، زيرا در اين صورت چنين موضوعی اتھام محمد مراح ر

 نزديک ترين افراد را به قتل ءی از اين دست، ابتدائع از شرافت خانوادگی و انگيزه ھامتھم می توانست برای دفا

ی توانست ھمسر ويا م. رساند زيرا اسالم ازدواج با مرد غير مسلمان را برای زنان مسلمان ممنوع دانسته است

  .برادرش را بکشد

اشته و روی بوده، خالکوبی دگزارشات اوليه نيز از شاھدان عينی به نقل آورده اند که قاتل فردی قوی ھيکل 

  .و ھيچ يک از اين موارد با خصوصيات محمد مراح تطبيق نمی کند. صورتش جای جراحت ديده شده است

  

(1) Un français d’origine maghrébine avait recruté Mohamed Merah dans les  

renseignements, par Ramdane Belamri (El Khabar – 1/4/12)  

http://fr.elkhabar.com/?Un-francais-d-origine-maghrebine   

(2) Montauban. Militaires exécutés. Témoin, elle a « vu le visage du tueur » (La Dépèche -

18/3/12)  

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/18/1309048-montauban-militaires-executes-a-

montauban-temoin-elle-a-vu-le-visage-du-tueur.html  

Gilles Munier est un collaborateur régulier de Mondialisation.ca.  Articles de Gilles 

Munier publiés par Mondialisation.ca 

  

 :متن ھای ترجمه و منتشر شده مرتبط به موضوع در گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

دو نظامی ) :  ٢٠١٢ مارچ ١۵به گزارش خبر گزاری فرانسه (ترجمه، گردآوری و تفسير توسط حميد محوی) ١

و . و نفر سوم به شدت زخمی شده است. وبان به قتل رسيدند و نفر سوم به شدت زخمی شده استفرانسوی در مونت

  ٢٠١٢ مارچ ١٧. شمار قربانيان نظامی در خاک فرانسه از چھار روز پيش به چھار نفر رسيد

زير جراحات عمليات روانشناسانۀ سرويس ھای اطالعات و عمليات : تروريسم در فرانسه: نوشتۀ کورت نيمو )٢

  ٢٠١٢ مارچ ٢٣. پرچم دروغين

 ٢٣. کشتار در تواوز و مونتوبان. تأمالت و مسائلی چند دربارۀ محمد مراح، در جريان حوادث اخير فرانسه )٣

  ٢٠١٢ مارچ
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ی ئليس فرانسه در رويارووتروريسم، سرويس اطالعاتی و سياست پ: ماجرای محمد مراح : نوشتۀ آلکس النتيه  )۴

 ٢٠١٢ مارچ ٢۴.  تيراندازی مسلحانهمسلحانه با متھم به

 تحليل جامعه شناختی و روانشناختی از موردی مشابه  در رابطه با موضوع) ۵

  

  ٢٠١٢ مارچ ٢۶/ گاھنامۀ ھنر و مبارزه

     کلود پای پسيکوز نزد آندرس برينگ برويک- نوشتۀ ژان

  »جنگ تمدن ھا«پديدۀ 

Mondialisation.ca, Le 2 avril 2012 

france-irak-actualite.com  

  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٢ اپريل ٣

   

 

  

 

 


