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  Bloc-Notes de Jean-Pierre Dubois - پی ير دوبوآ-يادداشت ھای ژان

  حميد محوی: برگردان و ديباچه از
 ٢٠١۴ جون ٢٢

  

 :ديباچه 

رای انعکاس محتوای نشريات آلترناتيو اروپائی فرانسه زبان در انترنت، و به تالش من در گاھنامۀ ھنر و مبارزه ب 

ھمين گونه در چھار چوب گسترش ميان فرھنگی ايران و فرانسه می باشد، که البته خارج از وادی قدرت ھا و خارج از 

که مدتی » پوتی بالنکيست «اين بار از سايت . پنتاگونی تحقق می يابد -وادی تروريسم فرھنگی اپوزيسيون ھای ايرانی

مقاله اگر . ٢٠١٤ جنوری ٢٤» فبيوس خطر تروريسم را نمی بيند«. است به آن سر نزده بودم، يک مقاله انتخاب کردم

) »استعمار در آسيا«بخوانيد ( و تغذيۀ گزارشات رويدادھای معاصر فنظر می رسد ولی برای آرشيه چه قديمی ب

 بر اين که آگاھی به اين قدمت مقاله چيزی از تازگی موضوع نمی کاھد، مضافاً عالوه بر . نظر می رسده مناسب ب

 و ھر کجا که تروريسم اسالمی در اتحاد با امپرياليسم جيممحتوای اين گزارش به ويژه برای ايرانيان مقيم فرانسه يا بل

 دلم نمی  چون که اصالً  خيلی نگران ھستممن خودم شخصاً . نظر می رسده جھانی فعال می باشد، خيلی ضروری ب

.  در باد تاب می خورد»برهللا اک« شدۀ خودم را آويزان بر درختھای شانزه ليزه ببينم که با ندای هخواھد که سر بريد

متأسفانه مھاجرت با اين ھمه بی پولی به يک کشور غير اسالمی که مثل فرانسه در اتحاد با تروريسم اسالمی نباشد نيز 

 از نخستين قربانيان امارات اسالمی ر نتيجه به دليل ايرانی بودن، پيش از مسيحيان فرانسه، احتماالً د. برايم ممکن نيست

اجر   مسيحی نزد هللا و در دين مبين اسالم ٧٠کشتن يک ايرانی تبار نزد مسلمانان معادل کشتن . در فرانسه خواھم بود

انی پنتاگونی يا مدافعان حقوق بشر مطرح نمی شود، زيرا اين نوع مطالب از سوی محافل اپوزيسيون اير. و پاداش دارد

آنھا متحدان ھمين مبارزان اسالمی ھستند و خسارتی نخواھند ديد و ايرانيانی که در امارات اسالمی در فرانسه کشته 

مپانی و يا خواھند شد به قطع يقين با ھمکاری مستقيم و يا غير مستقيم مدافعان حقوق بشر مانند عبدالکريم الھيجی و ک

 .اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی در فرانسه شناسائی و سپس با تيغ اسالم ذبح اسالمی خواھند شد

  پاريس/حميد محوی

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ جون ٢١

  

 فبيوس خطر تروريسم را نمی بيند
ی مملوک، يکی از فرماندھان نرال علجاسپانيا به دمشق رفته اند تا با  مطلع شديم که اعضای سرويس مخفی اخيراً 

اسپانيا در مورد تعدادی از شھروندانش اظھار نگرانی کرده است، زيرا اين افراد : دستگاه امنيتی سوريه مالقات کنند 
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سرويس مخفی اسپانيا يک : به سوريه رفته اند تا به شبھه نظاميان اسالمگرای وابسته به القاعده در سوريه بپيوندند 

 .ارز در مادريد را شناسائی و متوقف کرده استشبکۀ استخدام مب

 نخستين کشور اروپائی بود که به دليل رفتن تعدادی از شھروندانش به سوريه، که برخی از آنھا ھنوز جيمپيش از اين، بل

  .به سن قانونی نرسيده بودند، اظھار نگرانی کرد

بزرگترين «او از : ابھی را بازشناسی کرده است  پديدۀ مشدر فرانسه، مانوئل والس، وزير امور داخلی ما، اخيراً 

 دارد که اروپائی ھا به دليل ماد کرده است، عالوه بر اين او بيي» خطری که در سال ھای آينده بايد با آن روياروئی کنيم

  .گسترش اين پديده غافلگير شوند و رويدادھا از حد پيشبينی آنھا فراتر رود

 فرانسوی و يا مقيم فرانسه که کمابيش در اعمال تروريستی در سوريه دست داشته اند را ٧٠٠ھای فرانسوی سرويس 

  . نفر از آنھا کشته شده اند٢١شناسائی کرده است که 

خود گرفت، و بيش از پيش موضوع افراد کم سن و سال که ھنوز به ه در ھفته ھای گذشته، اين پديده شتاب بيشتری ب

مصاحبه با پدر يکی از ) ١)(ال دپش ميدی(در يکی از نشريات استانی در فرانسه . نرسيده اند را مطرح کردسن قانونی 

  .اين کودکانی که به سوريه گسيل شده اند را منتشر کرده بود

ول ؤاروپائی تسھيل شده زيرا با مسبايد يادآوری کنيم که طی سه سال گذشته سرباز گيری با تبليغات دولت و رسانه ھای 

درستی وانان به صف پيوسته می توانند بجلوه دادن دولت سوريه و بشار اسد به عنوان تنھا عامل جنگ افروزی، ج

  ... اعتقاد بيشتری داشته باشند،راھی که انتخاب کرده اند

 وزير ويدر گردھمآئی ژن:  تنھا فردی است که از خطر در کمين نشسته اظھار نگرانی نمی کند لوران فبيوسگويا که  

بی آن که داليلی واقعی » کلمۀ تروريسم را در سخنرانی تکرار کنيم«امور خارجۀ ما اعالم کرد موضوع اين نيست که 

  .»را مورد تحليل قرار دھيم، در نتيجه امکانات واقعی برای مبارزه عليه آن

داشته است، »  جنايتکارانه در گسترش تروريسم«وليت بزرگی ؤيه مساو تا جائی پيش می رود که می گويد دولت سور

در حالی که تمام جھان می دانند که شبھه نظاميان وابسته به القاعده توسط سرويس ھای قطری و عربستان سعودی، دو 

  .کشور متحد فرانسه در منطقه، آنھا را تأمين مالی کرده و به سوريه فرستاده اند

پس » جھاد طلبان« خواھد بود و چه خواھد کرد، وقتی که  کجافبيوس: چنين روشی در نفی واقعيت، نگران کننده است 

  از خدمت در سوريه به فرانسه بازگردند و بخواھند به جھادشان ادامه دھند ؟

   )٢(ول ولی نه گناھکار ؟ ؤمس

  

غير   شھروند٤٥آزاد سازی دھکدۀ صدد توسط ارتش دولتی سوريه، مراسم به خاک سپاری  پس از : ٢٠١٣بر واکت

  .نظامی مسيحی که توسط تروريست ھا کشته شده بودند
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1)      La Dépêche du Midi 

گناھکار  ولی  دانسته ولؤ را مسلوران فبيوسدادگاه است که در مورد فروش خون آلوده،  اشاره به رأی: مترجم ) ٢

  »لوران فبيوس و دادگستری«مراحعه شود به . ندانسته بود

http://www.afgazad.com/Hoghogh-Bashar/052614-T-HM-Loran-Fabuoss-Wa-

Dadgostary.pdf 

 

 ٢٠١٤  جنوری٢٤ 

 

 آدرس مقالۀ اصلی

LE PETIT BLANQUISTE 

Fabius ignore le danger terroriste 

http://lepetitblanquiste.hautetfort.com/archive/2014/01/23/fabius-ignore-le-danger-terroriste-

5279753.html 

  

  


