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1. Дана 30. августа 2011. године Викиликс је објавио поверљиву депешу
Амбасаде САД у Паризу, која је настала 06. децембра 2006. године1 (у
даљем тексту: Депеша). Депеша носи наслов: „Састанак од 1. децембра
представника Министарства одбране САД Еделмана са Шираковим
саветником за спољну политику Гордо – Монтањом“. Делегацију САД у
којој су били Данијел Фата (Daniel Fata) заменик помоћника министра
одбране, војни аташе, заменик шефа дипломатске мисије и записничар,
предводио је подсекретар за одбрану Ерик Еделман (Eric Edelman). 2 Сусрет
је превасходно био посвећен питањима везаним за Сирију и Либан, док је
Морис Гордо Монтањ - Maurice Gourdault-Montagne (у даљем тексту: МГМ)
представљен као француски пандан, саветника за безбедност председника
САД.3 МГМ је предводио високу француску делегацију коју су чинили
Dominique Boche саветник председника Ширака за Блиски Исток, адмирал
Edouard Guillaud саветник француског председника за војна питања и
Laurent Bili саветник за статешка питања.4 Депеша је хитно достављена
министу спољних послова САД.
2. Иако су на састанку главне теме биле Блиски Исток и односи Европске
уније и Турске, МГМ је изненада поменуо проф. др Војислава Шешеља. У
Депеши се каже следеће: „Осврћући се на ситуацију у Србији, МГМ је рекао
морамо да учинимо све што можемо како би спречили да вођа Српске
радикалне странке (оптужен за ратне злочине) Војислав Шешељ буде
изабран за председника.“5 МГМ је додао да ће Француска на ЕУ самиту
настојати да се споразум о стабилизацији и придруживању прошири на
Србију.6
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3. МГМ је на овај начин показао колики значај за Француску има др Шешељ,
јер је његово име поменуо усред разговора о Блиском Истоку, али је и
открио намере француске државе да спречи лидера радикала да дође на
власт. МГМ је такав став изнео као високи званичник Француске на
званичном састанку. Његове речи очигледно расветљавају званичну
француску политику која проф. др Војислава Шешеља види као непријатеља
и жели да онемогући његов долазак на власт у Србији. Изгледа да је по том
питању постигнут консензус између великих западних сила које су
извршивши злочин против мира разбиле СФРЈ, а затим створиле МКСЈ да
пресуђује Србима. Онда је то и разлог због којег суђење др Шешељу пред
Међународним кривичним судом у Хагу (у даљем тексту: МКСЈ) траје већ
девету годину, а да је тек завршена половина првостепеног поступка.
4. Према јавно објављеним подацима бивших званичника МКСЈ, британска и
америчка обавештајна служба утичу на рад тужилаштва и других органа
МКСЈ.7 Међутим и неке приватне групе утичу на рад МКСЈ.
5. Председавајући судија Жан–Клод Антонети је крајем прошле године
одлично приметио да је суђење проф. др Војиславу Шешељу оборило
светски рекорд по трајању.
6. МГМ је заузимао високе позиције у француској власти годинама. Он је
након дугогодишњег рада у министарству спољних послова постао шеф
кабинета премијера Алена Жипеа, а затим и високи саветник председника
Француске. Као представник своје државе одржавао је контакте на највишем
нивоу са високим званичницима САД. Још током 2004. године МГМ је
остварио тесну сарадњу са Кондолизом Рајс, у то време саветником за
безбедност председника САД.8 Како би унапредили „транс-Атлантске
односе“ и усагласили политику у различитим деловима света, њих двоје су
се састајали барем два пута месечно.9 Док се први састанак одиграо у
Вашингтону на највишем нивоу у склопу истих активности организовани су
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пратећи састанци у Паризу. У главном граду Француске Jean-Louis Gergorin
бивши француски дипломата, а тада главни стратег Европске компаније за
безбедност – EADS, организовао је састанак заједно са Центром за
стратешке и међународне студије (САД) CSIS.10 Од стране САД у Паризу су
биле

препознатљиве

фигуре

попут

Хенрија

Кисинџера,

Збигњева

Брежинског и Роберта Блеквила.11 Према мишљењу неких стручњака
Француска је на тај начин постала инструмент Англо – Америчке политике.
Збигњев Брежински је пре свих познат по својим антисрпским и антируским
ставовима. Подржавао је агресију на СРЈ, док је у својим књигама предлагао
поделу Русије на три дела.12 Са друге стране чињеница да се компанија
EADS налази у читавом овом описаном процесу, говоре о умешаности
наведене групе у производњу и продају наоружања. EADS зарађује од
ратова широм света. Они учествују у производњи ракета, борбених авиона и
хеликоптера. Међутим EADS производи делове за стратешко наоружање,
као и забрањене касетне бомбе, док су његови званичници били умешани у
скандале са подмићивањем у Јужној Африци.13 Поред тога поменути
француски дипломата Jean-Louis Gergorin је исто као и МГМ под истрагом
око истих или сличних ствари.
7. Повезаност МГМ са оваквом групом и његове изјаве пренете у Депеши о др
Шешељу отварају питања о умешаности француске и америчке владе, али и
приватних група које зарађују од ратова широм света, у закулисне радње
око рада МКСЈ и суђења председнику Српске радикалне странке. Како је
МГМ јасно подвукао њихов циљ је да проф. др Војислав Шешељ никад не
дође на власт у Србији. Да ли онда извршиоци злочина против мира и
трговци оружјем желе смрт др Шешеља? Да ли они преко полуга у нпр.
тужилаштву одуговлаче његов процес? Изгледа да је неко смислио начин
како да више година држи у затвору др Шешеља и на томе профитира.
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8. Чињеница је да поступак против проф. др Војислава Шешеља траје
неприхватљиво дуго. Такође је чињеница да се активностима које описује
МГМ у Депеши нарушава интегритет процеса и права др Шешеља.
Очигледно је да тужилаштво и моћне западне земље злоупотребљавају
поступак против др Шешеља како би спречили његов повратак у Србију и
победу на изборима.
9. Горе изнете чињенице су веома важне и Претресно веће III мора озбиљно да
их узме у разматрање јер се описаним радњама крше основна права др
Шешеља гарантована највишим међународним стандардима, али и
прописима на основу којих ради МКСЈ.

„Број речи: 904“
Проф. др. Војислав Шешељ
(Урадио члан Стручног тима Борис Алексић)
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