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  مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود

  منږخو. و: ، برگردان از متن فرانسوی٢٠١٢مارچ  ٢٧، مورخ چاپ سویس دقیقھ ٢٠برگرفتھ از تارنمای روزنامھ خیابانی 

  

ت منیادستگاه خدمات محمد مراح، قاتل موتور سایکل سوار، با تفاھم و حمایت دی جی اس ای یا 

استفاده میکرد بھ افغانستان و اسراییل سفر نموده  اجنت خبر چین ثبھ حیفرانسھ کھ از او  خارجی

 .بود

  

 

نقل قول شده » بر تصاویر مکثی«از جانب تارنمای ، کھ »ایل فوگلیو«روزنامھ ایتالیایی  گزارشبھ 

با کفالت اداره عمومی  ٢٠١٠است، محمد مراح قاتل ھفت تن در جنوب غرب فرانسھ، در سپتامبر 

نخست بھ در بدل تحویل اطالعات بھ دستگاه استخبارات فرانسھ ) دی جی اس ای(امنیت خارجی 

 .اسراییل و سپس بھ افغانستان فرستاده شده بود

اجنت خارجی فرانسھ در بخش جاسوسی و مبارزه با تروریزم از او بھ حیث  تمنیاخدمات آژانس 

آزادی عمل در برابر اطالعات با : اشتتوافقنامھ یی وجود دزمینھ  یندرحتا . استفاده مینمود اطالعاتی

  .اھمیت

از طریق پل آلن بی کھ اردن را با  ٢٠١٠بر اساس منابع امنیتی اسراییلی، محمد مراح در سپتامبر 

او  .نوار غربی وصل میکند و زیر کنترول اسراییل قرار دارد، بھ اسراییل مواصلت نموده بود
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سیاحت اسراییلی داخل شده و پس از سپری  اجازه نامھ با فرانسھ  شھروندانیکجا با دیگر توانستھ بود 

پس از این اقامت در اسراییل، قاتل موتور  .نمودن سھ روز از راه ھمان پل آلن بی دوباره برگشتھ بود

  .از آنجا بھ افغانستان پرواز نمود بھ اردن برگشت و سایکل سوار

  

  نفوذ شبکھ جھادی

  

یک شبکھ بود کھ  موضوعبا ھدف اثبات این  او بھ اسراییل زیر پوشش خدمات امنیتی فرانسھ، سفر

از جانب روزنامھ ایتالیایی ھیچ اثبات رسمی  .پاسپورت اروپایی مرز را عبور کند میتواند با جھادی

در عین حال یک نوع تائید غیر مستقیم در اخبار ولی روزنامھ مذکور . در زمینھ ارایھ نشده است

د را تداعی داربر منابع شین بت یا خدمات امنیتی اسراییل استناد  کھ» ھاآرتص«اسراییلی بنام 

  .مینماید

کھ از جانب رییس خدمات امنیتی  یمراح در مناطق فلسطین گذرمشاھده میکند کھ » ایل فوگلیو«

حتا دستگیری قاتل موتور سایکل . ده استنارد سکارچینی پیشنھاد شده بود، افشا نشفرانسھ آقای بر

  .ھیچ نشانھ یی بجا نگذاشتھ است ،لیم بخاطر حمل یک کاردسوار در اورش

کھ با حمایت استخبارات،  تائید کردفلسطین در محضر آژانس اسوشیتد پرس  مخفیخدمات  بھ ھر حال

در کمپ ھای آموزشی جھادی فرانسھ عالقمند جابجا سازی جوانانی با مشخصات مراح جانب 

  .و افغانستان بوده است پاکستان

 چاپ تولوز» شپلھ د«روزنامھ روز سھ شنبھ ایف بونھ، آمر سابق خدمات مخفی فرانسھ، از طریق 

ی کھ آن چنان«. این قاتل در رده ھای شبکھ ھای مخفی داخلی تعجب کرد  اجنتوریاز نقش احتمالی 

واضحا با دی سی آر آی  پسربچھ، این دریافتیمبرنارد سکارچینی  شخصاز ورای اعالمیھ ھای 

 بھ اوپس  .در استخبارات داخلی یک اجنت داشتھ است سکارچینیابطی برقرار نموده بود، یعنی رو

با مشاھده این ھمکاری با ... یدیا ھر چی کھ مسما مینمایافسر خبرچین را  او ید،گذاراجنت مینام 

  .»دعجب شمتدرین مورد میتوان  ولی، دپیش برو ندمن نمیدانم این روابط تا کجا میتوانستاستخبارات 

او  با محمد مراح، کھ ٢٤و یک خبرنگار کانال فرانس  فرانسھ بھ عقیده کلود گیآن وزیر امور داخلھ

وضع اسفبار فلسطینی  شنیع خویشبرای توجیھ اجرای عمل میتوانست  قاتل، ده بودی حرف زتیلفون

  .را دلیل بیاورد ھای تحت اشغال اسراییل
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  :یادداشت مترجم

  

قتل ھای تولوز در ھفتھ گذشتھ را در جنوب فرانسھ ھمھ شنیدیم و گذشتیم، اما برای  خواننده عزیز، خبر

  :دریافت نمودمستدل و مستند سواالت آتی باید جواب 

دخیل اسراییل بطور مستقیم یا غیر مستقیم  ھای فرانسھ ودر قتل اطفال یھودی در خاک امن فرانسھ آیا دست -

  یا خیر؟ اند

  یکماه و اندی قبل از انتخابات ریاست جمھوری فرانسھ بوقوع پیوستند؟این حوادث چرا درست  -

این قاتل عرب تبار برای چھ منظور و با کدام پول و سازماندھی، از جانب کی بھ اسراییل و بعد بھ  -

  افغانستان فرستاده شد؟

دارد؟ اگر بلی، قوای آیا غیر از خاک پاکستان، در افغانستان نیز ھنوز کمپ ھای تربیت تروریست ھا وجود  -

  آیساف برای چی در آن کشور بسر میبرد و بدرد چی میخورد؟

آیا ما در جھانی زنده گی میکنیم کھ دنیای استخبارات کامال جدا از دنیای واقعی کھ میلیارد ھا انسان با  -

  باورھای ساده خویش در آن زیست دارند، است؟

  تی غربی بشکل حاضر تا کدام اندازه قابل باور اند؟افشای این حقایق از طریق رسانھ ھای مطبوعا -

حقیقت  ٣٠٠آیا اخطاپوت مافیای جھانی بر ھمھ عرصھ ھای زنده گی بشری چنگ انداختھ است و آیا کمیتھ  -

  دارد؟ اگر بلی، مرکز فرماندھی آن در کجاست؟

  چی باید کرد؟: سوال اخیر -
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