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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ولتر شبکۀ گزارش به

  محوی حميد :برگردان از

 ٢٠١٢ مارچ ٠۴

 

   مأمور نظامی خود١٨فرانسه برای بازپس گيری 

 با سوريه مذاکره می کند

 

  

 تی يری ميسان در مصاحبه ای با شبکۀ تلويزيونی روسيه مطالبی را دربارۀ زندانی شدن ده ھا ٢٠١٢ بروری ف١٣

، شمار بروری ف٢٦يد کند که به تاريخ ئی تواند تأامروز شبکۀ ولتر م. نظامی فرانسوی توسط سوريه مطرح کرد

 . نفر رسيده است١٨زندانيان فرانسوی در سوريه به 

اگر پاريس بپذيرد که آنھا را برای مأموريت فرستاده بوده، در اين صورت آنھا به عنوان اسير جنگی بازشناسی شده 

را برای مأموريت فرستاده بوده، در اين يد نکند که آنھا پاريس تأئولی اگر . و منشور ژنو شامل حال آنھا خواھد شد

صورت به عنوان افراد خارجی که مرتکب جنايت شده اند در سوريه محاکمه شده و محکوميت به مرگ در انتظار 

 . آنھا خواھد بود

 .فدراسيون روسيه، امارات متحدۀ عربی و سلطان عمان: فرانسه از سه جانب با سوريه وارد مذاکره شده است 
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کوفی عنان نيز به عنوان ميانجی گر سازمان ملل متحد و اتحاديه . سه، اريک شواليه، فورا به دمشق رفتسفير فران

با آگاھی به کاربرد و اھميت چنين رويدادی در مجاورت انتخابات رياست جمھوری در . عرب فراخوانده شده است

 اين اساس هب. ن خبری خودداری کنندفرانسه، دمشق از رسانه ھای رسمی خواسته است که موقتا از انتشار چني

 .له، دست باال را در اختيار داشته باشد انتخاب حل و فصل مخفيانۀ اين مسأدمشق می خواھد با

 اساس قوانين نوين خيلی زود به آزادی هبا پذيرش خصوصيت استثنائی اين وضعيت، روزنامه نگاران سوريه که ب

اگر . ی که دوباره به بھانۀ امنيت ملّی مطرح گرديده، شاکی ھستندمحدوديت ھائبيان عادت کرده بودند، از چنين 

مذاکرات به شکل سّری برگزار شود، فرانسه بايد مخفيانه خسارات جنگی را با پول نقد و يا امتيازات اقتصادی 

 .بپردازد که فوق العاده سنگين به نظر می رسد

 سرکوزی و آلن سه می تواند خسارات کمتری بپردازد، ولی نيکال شود، فرانءاگر اين موضوع به شکل رسمی افشا

ی افکار عمومی ھم وطنانشان نيز باشند، و اردوی آنھا شانس انتخاباتی خود را از دست خواھد ژوپه بايد پاسخ گو

 .) قانون اساسی٦٨ و ٣٥مادۀ (داد، و رئيس جمھور حتی در خطر محاکمه در برابر ديوان عالی قرار خواھد گرفت

پيش آمد، کشتی غرق ) جنگجوی رنگين کمان(» ريمبو واريو« در مورد کشتی به نام ١٩٨٥له ای که در سال مسأ

 ميليون دالر خسارت به زالند جديد، و ٧شد و يک نفر نيز کشته شد، فرانسه رسما درخواست بخشايش کرد، و 

در عين حال جواز وارد کردن گوسفند  پاريس. پرداخت کرد» گرين پيس«به ھشت ميليون و شانزده ھزار دالر 

در مقابل، دو مأمور فرانسوی که . زالند جديد را صادر کرد و بعضا مجبور شد توليد گوسفند خود را نيز متوقف کند

 .  آزاد شدند،به اسارت درآمده بودند

 ٣٠٠٠ست کم ول اين جنگ بوده و منجر به کشته شدن دسوريه، فرانسه و ھم پيمانانش مسؤدر جنگ سّری عليه 

 شھروند غير نظامی شده است، و عالوه بر اين بايد خسارات اقتصادی و تخريب ١۵٠٠سرباز ارتش سوريه و 

 . ميليارد دالر می باشد٣ساختمان ھا و زير بناھای کشور را نيز به آن اضافه کرد که بالغ بر 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٢ چ مار٢
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