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نمايش رياکارانۀ دولت فرانسه
دولت فرانسه در چھار چوب مبارزه عليه تروريسم
ديودونه بازيگر تئآتر فرانسوی را به جرم تشويق تروريسم دادگاھی کرد
در حالی که دولت فرانسه از آغاز بلوای سوريه برای به اصطالح انقالبی ھای دموکراتيک در سوريه کارشناس
نظامی اطالعاتی می فرستاد ،و از آغاز تا ھمين امروز از تروريست ھا در سوريه و پيش از اينھا در ليبيا پشتيبانی
کرده است و در حالی که سرويس ھای اطالعاتی کشورھای اروپائی در انتقال  ٣٠٠٠تا  ٥٠٠٠تروريست به
سوريه نظارت داشته و تسھيالتی برای سفر آنھا به سوريه تدارک ديده بودند تا کشتن را بياموزند و بکشند و سر
ببرند )و با استعمال مواد مخدر ساخت امريکا از آدميت تھی شوند( و کشوری را به خاک و خون بکشند .خبر
گزاری فرانسه  AFPدر غروب  ١٤جنوری  ٢٠١٥اعالم کرد که ديو دونه  Dieudonnéبازيگر کمدی و طنز
فرانسوی را که دولت فرانسه او را از مدتھا پيش از زندگی ھنری محروم کرده بود ،امروز به جرم تشويق تروريسم
دادگاھی می کند .چون که به مصداق شعار »من شارلی ھستم« در فيس بوک نوشته بوده است که » من شارلی
کوليبالی ھستم« ،کوليبالی نام تروريستی است که چھار يھودی را در فروشگاه کاشر در حومۀ پاريس به قتل
رساند .بی گمان دادگاھی کردن ديودونه در چھار چوب مبارزه عليه تروريسم نمايش راياکارانه ای بيش به نظر نمی
رسد و بيشتر به رپرتوآر تحريف افکار عمومی شباھت دارد.
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ديودونه
در حالی که ديودونه اطمينان داد که در راه پيمائی برای اتحاد با قربانيان شارلی ھبدو شرکت کرده است .بر اساس
توضيحات ديودونه او اين احساس را داشته که با او مثل يک تروريست رفتار می کنند و به ھمين علت دو نام را با
ھم ترکيب کرده است ،نام قربانی و تروريست.
جرم او در مورد تشويق تروريسم می تواند به  ٥سال زندان و  ٧٥٠٠٠يورو جريمۀ نقدی بينجامد .مجازات می
تواند حتی تا ھفت سال و  ١٠٠٠٠٠يورو افزايش يابد.
برگرفته از :
Justice: Dieudonné renvoyé en correctionnelle pour apologie du terrorisme
گاھنامۀ ھنر و مبارزه
 ١٥جنوری ٢٠١٥
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