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 فرانسه سانسور نظامی برقرار کرده است
 

 

 

وسط شبکۀ ولتر منتشر  گزارشاتی را که دو ھفتۀ پيش ت٢٠١٢ چ مار٣تلويزيون رسمی سوريه در اواسط روز شنبه 

 مأمور فرانسوی را در حمص به اسارت درآورد، و نوزدھمين مأمور ١٨ارتش ملی سوريه : يد کرد شده بود، تأئ

 .دستگير شد) منطقه ای در نزديکی مرز ترکيه(فرانسوی نيز در عزوز 

يد چنين گزارشی به اين معنا است که مذاکرات بين پاريس و دمشق با شکست مواجه شده، و سوريه بر آن است تأئ

 .تا با علنی ساختن چنين رويدادی فرانسه را تحت فشار قرار دھد

 ، گزارشات ما به شکل گسترده در رسانه ھای بين المللی مورد بررسی و تفسير قرار گرفته است،بروری ف١٤از 

 .موضوع دشواری ھای رسانه ھای فرانسوی در مورد چنين رويداد حساسی قابل درک است. ولی به جز فرانسه
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يد کرده ومعترف ھستند که چھار مأمور ترکيه نيز با آنھا بوده  مأمور فرانسوی را تأئ١٩ دستگيری نشريات ترکيه

کشيدن تمام نيروھايش به ازای باز پس گيری  تعھداتی را مبنی بر بيرون بروری ف٧است، در حالی که آنکارا در 

 . زندانی پذيرفته بود٤٩

گوی بين وزير امور خارجۀ فرانسه و ھم کار سعودی او  و مانار، محمد ديرار جامو از گفت-در تلويزيون لبنانی، ال

سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود اظھار تأسف کرد که شاھزاده . در حاشيۀ کنفرانس تونس گزارش داده است

آلن ژوپه به او پاسخ می گويد . فرانسه شورای ملی سوريه را به عنوان نمايندۀ رسمی سوريه بازشناسی نکرده است

 »اگر اين کار را انجام دھم، چه کسی سربازان ما را آزاد خواھد کرد؟«: که 

اين خبر در که ه ھنوز در اين مورد سکوتشان را ادامه دادند، در حالی به ھر جھت، امروز صبح نشريات فرانس

در .  سانسور نظامی در نشريات است–چنين رفتاری حاکی از برقراری حکومت نظامی . ھمه جا منتشر شده است

چند دھۀ بعد نيم قرن پيش از اين، چنين اقداماتی طی جنگ الجزاير به جريان امپرياليست اجازه داد که رويدادھا تنھا 

 ).١٩٦١بر و اکت١٧به عنوان مثال، قتل عام الجزايری ھا در پاريس، روز (در فرانسه به آ گاھی عمومی برسد

پرسشی که در اين جا بايد مطرح کنيم، اين است که آيا رئيس جمھور سرکوزی به دليل منافع ملی يا به داليل 

 که بر اساس اتناب از گزارش خبر جنگ سّری عليه ليبيشخصی اين سانسور نظامی را برقرار کرده است، يعنی اج

 .نقض قانون اساسی فرانسه انجام گرفته است

 . رئيس جمھور ديگری را انتخاب خواھند کرد٢٠١٢ می ٦ و اپريل ٢٢احتماال فرانسوی ھا در دور اّول و دّوم در 
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٢ چ مار٧

 گزارش توسط شبکۀ ولتر
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