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 نوشتۀ ژان ماری شوويه

حميد محوی:برگردان از   

٢٠١٢اول اکتوبر   

 پوسی رايوت يا بازگشت جنگ سرد

 

 به را به عھده دارند، دربارۀ فھرستیپوسی رايوت وکالی روس که دفاع : نوشت » ايزوستيا«روز دوشنبه روزنامۀ 

که اين فھرست حاوی اسامی کارمندان دولتی روس است . ھمين نام در اياالت متحده در حال مذاکره ھستند

وليت رسيدگی به ماجرای گروه پانک، و محاکمۀ سه نفر از اعضای آن را به جرم اعمال خشوت آميز به عھده مسؤ

 .داشته اند

فھرست پوسی رايوت، اشخاصی را « پانک اعالم کرد که مارک فيگوئين، وکيل نادژا تولوکونيکوا يکی از دختران

بر اساس فھرست پوسی رايوت، از اين پس افراد نام . معرفی می کند که حقوق بشر را در روسيه زير پا گذاشته اند

 »برده، نمی توانند برای تفريح به کشورھای غربی مسافرت کنند

ی که در اظھار داشت که قضات و دادستان ھائمشابه در اروپا، وکيل نادژا تولوکونيکوا پس از اعالم انتشار پروندۀ 

دادگاه شرکت داشته اند، و حتی روزنامه نگارانی که وقايع را با نظريات از پيش ساخته پوشش داده اند، در فھرست 

 . ھستند

 که پوسی رايوت ھا مريکائی در سازمان عفو بين المللا در اياالت متحده با نمايندگان وکالی پوسی رايوت ھا اخيراً 

آنتن ھای روس و بريتانيائی در سازمان عفو بين الملل از . را زندانيان عقيدتی اعالم کرده بودند، مالقات داشتند

 .اقدامات مدافعان دختران پانک روسی بی اطالع ھستند
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اکاترينا ساموتسويچ  ماريا آلخينا، –گذشته، دادگاه مسکو سه نفر از پنج نفر اعضای گروه پوسی رايوت   گست ا١٧

، به دليل اعمال اھانت آميز در کليسای مسيح نجات دھنده در مسکو، بروری ف٢١روز را  –و نادژا تولوکونيکوا 

ھنگام دعا به سبک پانکی، . مکان بسيار مقدس برای مراسم مذھبی ارتدکس روس، به دو سال زندان محکوم کرد

يک ويدئو در . »پوتين را سرنگون کند«مريم مقدس می خواستند که زنان جوان حرفھای اھانت آميز می زدند و از 

  .مورد کنسرت آنھا در کليسا، در انترنت منتشر شده است

http://www.youtube.com/watch?v=Yr0jNui5Qw8  

را که عليه گروھی از ) ١(»فھرست ماگنيتسکی«مريکا طرح قانون ا گذشته، کميتۀ امور مالی در سنای جوالیدر 

 روسی که در اين فھرست به ثبت رسيده اند به باور واشينگتن مقامات. بود تأئيد کردمقامات رسمی روسيه تھيه شده 

 .در مرگ سرگئی ماگنيستگی، وکيل دادگستری دست داشته اند

ريا [ا تھيه شود، پوسی رايوت در اياالت متحده عليه روس ھوکالی دختران پانک می خواھند فھرستی به نام 

 ]٢٠١٢مبر  سپت٢٤نووستيف 

گزارشات نشان می دھد که اردوی به پا شده در سطح بين المللی پيرامون موضوع پوسی رايوت، به ھمين سادگی 

 .روسی فراتر رفته است» پانک ھای«نيز نبوده، و کامال از اعتراضات 

مان عفو بين الملل، موضع گيری رسمی اياالت متحده و پارلمان اروپا، و اکنون اقدامات وکالی بسيج رسانه ھا، ساز

و به ھمين مناسبت، .  به راه افتاده استجديدی» ماشين جنگ سرد«دختران پانک روسی کمابيش نشان می دھد که 

.  موضوع پوسی رايوت پرداخته اند به انتشار، که با نظريات از پيش تعيين شدهیعليه آزادی بيان روزنامه نگاران

 !که به سوی سانسور سرازير می شود» برای آزادی«تناقض مبارزه 

 پراودا ؟! الو _ 

 به گوشم! بله _ 

 !شما در فھرست سياه ھستيد . اينجا سی آی ای_ 

  

:پی نوشت مترجم   

 

Sergueï Magnitski. ١(  

http://fr.rian.ru/images/18944/76/189447693.jpg 
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از . يد کردکرات ھا و ليبرال ھا اروپا را تأئميسيون امور خارجۀ پارلمان اروپا روز پنجشنبه گزارش اتحاديۀ دموک

 . ويزا داده نخواھد شد،اين پس به مقامات روسی که در جريان مرگ سرگئی ماگنيتسکی دست داشته اند

 )20/09/2012( 

 در اثر ٢٠٠٩مبر ير شده بوده، در نوستبرد مالی دستگسرگئی ماگنيتسکی وکيل دادگستری، به جرم تبانی در د

  .سکتۀ قلبی در زندان مسکو می ميرد

http://fr.rian.ru/world/20120920/196096906.html 

  

  

 فھرست سياه آنھائی که 

 پوسی رايوت ھا را محکوم دانسته 

 يا مورد انتقاد قرارداده اند ؟

]پوسی رايوت يا بازگشت جنگ سرد[  

  ماری شوويهنوشتۀ ژان

٢٠١٢مبر  سپت٢۵مرکز مطالعات جھانی سازی،   

روسيه، کنفدراسيون کشورھای مستقل: منطقه   

قانون و عدالت: مضمون   

٢٠١٢مبر  سپت٢٩/پاريس/ھنامۀ ھنر و مبارزهگا  

 محوی حميد توسط ترجمه

  
http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2012/09/Pussy-Riot-400x226.jpg  

 


