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 Political سياسی

  
 )روزنامه نگار( ژولين تی - ) تاريخ شناس(پل اريک بالنرو 

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ دسمبر ٢۶

  

 :آپوکاليپس فرانسه 
 کرده استتروريست ھائی که فرانسه از آنھا پشتيبانی 

  چه کسانی ھستند؟
١ 

  

منتشر )١(» آپوکاليپس فرانس«متن حاضر در واقع ويدئونامۀ يکی از ويدئوھائی است که سايت  :  برگردانندهپيشگفتار

مطالب اين ويدئو به نوعی مرور و خالصه .  در سايت مرکز مطالعات جھانی سازی کشف کردمءمن آن را ابتداکرده و 

 ترجمه و منتشر کرده بودم، و به ھمين علت آن را ترجمه انظرم رسيد که در گذشته دربارۀ جنگ ليبيه ای از مطالبی ب

ايجاد شده و در ) روزنامه نگار( ژولين تی -)  شناستاريخ( توسط پل اريک بالنرو ،آپوکاليپس فرانس سايت . کردم

 و نمی دانم دوستانی که در ايران. معرفی طرح انتشاراتی خودشان قول داده اند که مطالبشان داغ و انفجاری باشد

حدس بزنيد در پايان اين قطعه می خوانيد، می توانيد که  ھمان گونه ؟ ھستند آيا می توانند ويدئو را ببينند يا نهافغانستان

ولی . که اين دو نيکوکار فرانسوی تعدادی ويدئو تھيه کرده اند، و ويدئوی حاضر در واقع بخشی از يک مجموعه است

 از اين جھت که بايد از روی نوار صوتی ترجمه کنم و به اين نمی دانم فرصت ترجمۀ آن را داشته باشم يا نه؟ خصوصاً 

ست که بايد اوجود نداشته باشد ولی موضوعی ايد ضرورتی برای يادآوری ش. شکل کار ترجمه کمی مشکلتر خواھد بود

 و رويدادھای آن، مناسبات غرب امپرياليست با متحدانی ا مطرح کنيم و آن ھم اين است که با مرور جنگ ليبيصراحتاً 

بوده، و نبايد مانند القاعده، در رابطه با جنگ در سوريه و رويدادھای خونبار عراق ھمچنان جزء گزارشات روز 

به عبارت ديگر من فکر می کنم که ما ايرانی ھا بايد . فرد استه تصور کنيم که چنين مواردی منزوی و يا منحصر ب

 چنين رويدادھا و به ويژه مناسبات و اتحاد اياالت متحده و کشورھای اروپائی با تمايالت افراطی اسالمگرا مانند دائماً 

ايرانی و سازمان ھای ديگر مانند مدافعان حقوق بشر و غيره در رابطۀ مفصلی قرار دھيم القاعده را با اپوزيسيون ھای 
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و به مبارزات و افشاگری ھايمان عليه امپرياليسم جھانی و اپوزيسيون ھای خائن و مزدور به عنوان . و نتيجه گيری کنيم

 .يمنوک نيزۀ طبقۀ حاکم ايران، طبقۀ بورژوازی کمپرادور قاطعيت بيشتری ببخش

 پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه/حميد محوی

 :آپوکاليپس فرانسه 
 تروريست ھائی که فرانسه از آنھا پشتيبانی کرده است

 چه کسانی ھستند؟
١ 

 و در کشورھای ديگر، دولت ھای غربی و به ويژه فرانسه در گسترش ادر اين ويدئو خواھيم ديد که چگونه در ليبي

 و به ھمين گونه رئيس جمھور سوريه بشار   ھشدارھای معمر قذافیءابتدا. ه استاصول گرايان اسالمی شرکت داشت

االسد را ياد آور می شويم، که ھر يک به سھم خود القاعده را به عنوان عامل ناآرامی ھا در کشورشان متھم دانسته 

ا نيز به عنوان پشتيبان  و سوريه ھر يک به سھم خود ھمواره کشورھای غربی راعالوه بر اين رھبران ليبي. بودند

 .القاعده معرفی کرده اند

مريکا تأمين مالی می شود، و توسط ابپردازيم که توسط دولت ) ١(حال به موضوع بنياد ملی برای گسترش دموکراسی 

ولی الن .  بنيانگذاری شد، و ھدف رسمی آن گسترش دموکراسی در سطح جھانی است١٩٨٢رونالد ريگان طی سال 

 اعالم کرد که بسياری از  ١٩٩١ی از بنيانگذاران آن، طی مصاحبه ای در واشينگتن پست به سال واينشتاين يک

طی .  سال پيش به شکل مخفيانه توسط سازمان سيا انجام می شد٢۵کارھائی که در اين چھار چوب انجام می گيرد، 

اين سازمان ھا فعاليت بسيار ناچيزی  بنياد ملی برای گسترش دموکراسی از سه سازمان پشتيبانی می کرد، اجنگ ليبي

ولی با تحقيقات . در انترنت داشتند، در نتيجه خيلی مشکل بود که بتوانيم در مورد اين سازمان ھا کسب اطالع کنيم

انجمن : زمان عبارتند از سامختلف در کشورھای غربی، پی بردم که ھر سه سازمان در لندن به ثبت رسيده اند، اين سه 

، پس از کشف وضعيت اين سه سازمان و بخشی از )٢( شفاف ای، ليبيا، اخبار ليبياانسانی و سياسی ليبيگسترش امور 

و آنچه را که . منابع مالی آنھا، موفق شدم که نام افرادی را که مديريت اين سازمان ھا را به عھده داشتند شناسائی کنم

مديريت اين سازمان ھا را به عھده داشتند، افرادی بودند که  خيلی نگران کننده است، زيرا افرادی که کشف کردم واقعاً 

 - در غاريان١٩۴۶متواد )(٣(نخستين فرد الشميس آشور. ليس بين المللی قرار داشتندواز سوی ديگر تحت پی گرد پ

 به عنوان باً  سال است که در انگلستان زندگی می کند، او را غال٣٠و حدود ) با مليت مضاعف ليبيائی و بريتانيائی. اليبي

الشميس آشور با شورای دولت موقت .  در تبعيد در دوران رژيم قذافی معرفی می کننداروزنامه نگار اپوزيسيون ليبي

چتام « در گردھمآئی توسط ٢٠١١ جون ٨ و دولت ھای غربی ھمکاری ھای تنگانگی داشت، به عنوان مثال اليبي

 پشتيبانی می کند، با وصف بايد دانست که به  اعالم کرد از شورای ملی موقت کامالً بريتانيائی، او صراحتاً » ھاووس

موازات چنين فعاليت ھائی او با گروه مبارزان اسالمی در رابطه است، ولی شگفت آورتر از ھمه اين است که الشميس 

  : به نقل می گويم ليس بين المللی بوده، و در اينجا مشخصاً وت تعقيب پحاشور ت

متھم به جرم ھائی است که در آن مواد منفجره و اسلحه به کار رفته است، و جای بسی شگفتی است که اين وجھه از  «

شخصيت اين فرد ھيچ گاه مورد توجه دولت ھای غربی نبوده، و با وجود مجوز برای بازداشت او، اين فرد با دولت 

الشميس آشور در عين حال بنيانگذار جبھۀ . ی داشته استبريتانيا و اياالت متحده در رابطۀ تنگاتنگ بوده و ھمکار

) ۴(» پی ير پيان«.  به عھده داشته است١٩٨۵ بوده و مديريت آن را نيز طی سال ١٩٨١ در سال اآزادی ملی برای ليبي

  جبھۀ آزادی ملی را به عنوان يک گروه مخالف عليه قذافی ،٢٠٠١منتشر شده در سال » فريقائیاتوطئۀ «در کتاب 

 روشنگر ماھيت و اھداف ،می کند که از پشتيبانی سازمان سيا برخوردار بوده است، يعنی موردی که می تواندمعرفی 

اين شخص نيز ) مليت ليبيائی. اليبي-  در بنغازی١٩۴۶متولد (ان ضدومين فرد، ابو زا کوک علی رم. داين گروه باش
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ابو زا کوک علی . ل اسناد و مدارک و کاربرد آن استليس بين الملل تحت تعقيب است و جرم او نيز جعوتوسط پ

 جبھۀ آزادی ملی بوده، و در رابطه با بنياد ملی برای گسترش دمکراسی در جھان  ان نيز يکی از بنيانگذارانضرم

ئز اين جوا. ، او را در ميز گرد برای تفويض جوائز می بينيم)٢٣ و ٣ دقيقۀ - در ويدئو او را می بينيد(خيلی فعال است 

. توسط بنياد ملی برای گسترش دموکراسی به افرادی که از طيف مدافعان حقوق بشر برگزيده شده اند اھداء می گردد

می بينيم که شاکی اصلی عليه رژيم سوريه در سازمان ملل ) ۵(وان زيادهضن روز گردھمآئی او را در کنار رادر آ

 .متحد است

سازمان ھای غير دولتی که در رأس آنھا افرادی را می گمارد و تأمين مالی  آنبه طور مختصر و مفيد، اياالت متحده به 

در . ليس بين الملل بوده اند و با چيزی که تروريسم اسالمی می ناميم نيز رابطه داشته اندو تحت تعقيب پ می کند که

در اين مورد . ند و مخلوط کنندنتيجه نبايد تعجب کنيم که رسانه ھای غربی تروريسم را با مدافع حقوق بشر اشتباه بگير

که من )  در ويدئو۶٣ و ٣دقيقۀ ( گوش کنيم  ٢٠١١ گست ا٢١ به تاريخ ابه حرف ھای يکی از مقامات اطالعاتی ليبي

بايد دانست که حرفھای . لم برداری کردمآنجا حضور داشتم و از اين صحنه فنيز به عنوان روزنامه نگار آن روز در 

 سانسور شد و منعکس  در حضور رسانه ھای بين المللی از سوی رسانه ھای غربی کامالً ابياين مأمور اطالعاتی لي

به عنوان رئيس سرويس ھای اطالعاتی ، مناسبات بسيار خوبی با سرويس ھای اطالعاتی تمام کشورھای «: نگرديد 

در تمام جھان به ما اعالم . رديم يکپارچه با ھم کار کمبر ما به شکل کامالً  سپت١١ويژه پس از واقعۀ جھان دارم، به 

ھمکاران من، رؤسای . و ما به آن باور کرديم. کردند که جنگ عليه تروريسم آغاز شده و ما ھمه بايد در آن شرکت کنيم

آنھائی که عمليات نظامی . خوبی می دانند که من از چه چيزی حرف می زنمه سرويس ھای اطالعاتی در تمام جھان ب

رھبران غربی وقتی به مردم خودشان می گويند که در .  ھدايت می کننداز اعضای القاعده ھستندابيناتو را در خاک لي

 می جنگند، و از ادر واقع آنھا در کنار تروريست ھا عليه مردم ليبي. حال مبارزه عليه تروريسم ھستند، دروغ می گويند

 ».دستورات القاعده پيروی می کنند

 در دوران قذافی بيش از پيش برای ما به اثبات می رسد و ھرج و ا اطالعاتی ليبيامروز حرفھای رئيس سرويس ھای

 حاصل پشتيبانی ھا و ھمکاری فرانسه و اياالت متحده و کشورھای ديگر است که گروه ھای امرج کنونی در ليبي

مسلمانان نيز به سھم خود حتی جامعۀ بين المللی . اسالمگرای افراطی را مسلح کرده واز آنھا پشتيبانی به عمل آوردند

 .قربانی اين تروريسم است

در نتيجه بايد بپرسيم که فرانسه در چه راھی گام برمی دارد، آيا می تواند ھمچنان به حمايت از افرادی ادامه دھد که 

زمان ليس بين المللی به اتھام تروريسم تحت پی گرد قانونی ھستند؟ در دومين بخش از اين ويدئو به نقش ساوتوسط پ

 .ھای غير دولتی در جنگ افروزی خواھيم پرداخت

  

1)NED : National Endowment for Democracy 

2) Libyan Human and political dev forum, Akhbar Libya, Transparency Libua 

3)ALSHAMIS ASHOUR 

4)Pierre Péan. Manipulation Africaine – Qui sont les coupables de l’attentat du vol UTA 

772 ? 

5)Radwan Ziadeh 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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 ٢٠١٣مبر  دس٢۵

APOCALYPSE FRANCE 

france-ocalypseap/com.kisskissbankbank.www://http 

   

 ٢٠١٣مبر  دس٢۴مرکز مطالعات جھانی سازی 

-a-france-la-que-terroristes-ces-sont-qui-france-apocalypse/ca.mondialisation.www://http

5362660/soutenus 

 


