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   Thierry Meyssan -نوشتۀ تی يری ميسان

  ترجمه توسط حميد محوی

 ٢٠١٢ دسمبر ٠٢

  در حلب خوش آمديد» منطقۀ آزاد«به 

  سالروز مبارزه عليه خشونت عليه زنان

  

در حلب در حال بنيانگذاری ديکتاتوری مذھبی بر » منطقۀ آزاد«تيبانی لوژيستيک فرانسه، حاکمان نوين به يمن پش

واقعيت خيلی از دور بيانيه ھای تسکين بخش رئيس جمھور نيکال سارکوزی و . اساس الگوی سعودی ھستند

 .نظر می رسده فرانسوآ ھوالند دربارۀ دفاع از آزادی و ارتقاء دموکراسی ب

  ٢٠١٢مبر  نو٢٧)/سوريه(داماس/ۀ ولترشبک

 

  در حلب» کميته برای نظم امر به معروف و نھی از منکر«دفاتر 

در سوريه است و برای آنھا کمک ھای » مناطق آزاد«دولت فرانسه اطمينان داد که در تماس دائمی با نمايندگان 

ر آن است که انقالب توسط اسالم گرايان به لوژستيکی ارسال می دارد، و در عين حال اعالم کرد که دولت فرانسه ب

  .انحراف کشيده نشود
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يد نمايندگان اپوزيسيون بيرونی و درونی قرار گرفته بود، توسط کميتۀ انقالبی ئمورد تأبا اين وجود، اتحاد ملی که 

  ).١(دولت اسالمی بر پا کرده، مردود اعالم شده است» منطقۀ آزاد«حلب که در 

ری خود را به روشنی مطرح نکرد، و در بيانيه ھای منتشر شده از متوقف ساختن پشتيبانی دولت فرانسه موضع گي

برای منطقۀ حلب نشانی ديده نمی شود، اگر چه اين ) »از نوع غير کشنده«بشر دوستانه و نظامی (ھای لوژيستيک 

 ياد می آوريم که فرانسه به. می نامند» توطئۀ غربی«منطقه در دست اسالم گرايانی است که دموکراسی غربی را 

 در پاريس، از چندين ٢٠١٢ جوالی ۶از تشکالت امارات اسالمی در بابا عمر پشتيبانی کرد، و فرانسوآ ھوالند، 

  .نفر از فراريان به گرمی و شکوه خاصی استقبال به عمل آورد

و (محله از حومۀ حلب اظھار نظر دقيق در مورد وضعيت حلب در حال حاضر ممکن نيست، تنھا می دانيم که سه 

، که مردم از امارات )در حمص(خالف بابا عمر . از اين پس در کنترل گروه ھای مسلح است) نه خود شھر حلب

 ةً مقدم. اسالمی فرار کرده بودند، بخشی از ساکنان و باشندگان در محل باقی ماندند و از مقامات جديد پشتيبانی کردند

بعد، . رفته بود، بخشی از جمعيت که تصميم به ماندن گرفتند غالبا ترکمن بودندگزينش بر اساس سنجۀ قومی انجام گ

يعنی (و بی وفاھا ) اسماعيلی ھا. وفی، شيعيان به انضمام دروزھا، علوی ھا صسنی ھای (از دين برگشته ھا 

  .از خانه ھايشان رانده و اموالشان به غنيمت گرفته شد) وفاداران به مسيح و يعنی مسيحيان

طی يک ھفته، زندگی  تازه ای . ان ھای دولتی از بيم جاری شدن خون و تخريب بيشتر از حمله امتناع کرده انديگ

  .سازمان دھی و آغاز شده است

 ٢٢ معروف و نھی از منکر، روز  برای نظم نوين بر اساس امر بهه ایکميت» انقالبی«به ھر صورت، مقامات 

  : خود را منتشر کردند که ما آن را به شکل زير ترجمه کرده ايم  نخستين بيانيۀ قانون گذار٢٠١٢مبر نو

  به نام خداوند بخشندۀ مھربان، «

 ھر شبی ،اغتشاشاتی که ملت اسالمی ما را فراگرفته است، نبايد موجب شگفتی باشد، زيرا با مسائل و آزمايشاتی

گوئی با شتاب و . دوران سختی است. روزھای حساسی را می گذرانيم. که می گذرد تاريکتر از شب گذشته است

بی ھيچ تأملی بازانو زدن در برابر غربی به سوی بدبختی خودشان حرکت می کنند، به سوی پرتگاه می دوند، و 

و . اوج فرھنگ بوده، و رسوم آنھا نيز اساس پيشرفت است...) مسيحيان(فکر می کنند که شيوۀ زندگی بی وفاھا 

شريعت و واقعيات نشان می دھد که اين .  کنند که نظريات آنھا منشأ نور استبی ھيچ تحقيق و بررسی، فکر می

فتواھائی از سوی بزرگترين شيخ ھای ملت ما صادر شده که مبين ھمين امر . ديدگاه موجه نيست و دروغ است

، عبدهللا )۴(، محمئ ابن آۀ اثيمين)٣(، عبدالعزيز بن عبدهللا ال الشيخ)٢(عالمان مقدس عبدالعزيز بن باز. است

  .، عبدهللا ابن غليان و بسياری ديگر)٧(بکر ابو زياد) ۶(، صالح آل الفوزن)۵(ابن جبرين

در ) توسط اسالم(به عنوان مثال، چند زن پرھيزکار به شرافتشان تجاوز شده؟ و چه تعداد دختر جوان آزاد شده 

می خواھد معامله کند، ديگری روی ضعف او خاطر حفظ آبرو ه حوادث جاده ھا مورد اھانت قرار گرفته اند؟ يکی ب

به ويژه وقتی می داند که دختر بيچاره گرفتار شده و ...حساب می کند، سومی می خواھد با احساسات او بازی کند

به ھمين علت شورای نظامی و شورای مدنی موقت ...نمی خواھد شوھرش و يا قيم او از اين موضوع مطلع شود

ضيح داده اند، و تصميم گرفته و از اين پس رانندگی را برای زنان ممنوع اعالم می در حلب به ساکنان حلب تو

و در . ھر فردی که اين قانون را زير پا بگذارد، مجازات خواھد شد تا وقتی که از چنين عملی بازداشته شود. کنند

  ».صورت نياز از زور استفاده خواھيم کرد
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مبر  نو٢۴با وجود اين که . استبر اساس تعابير قرآنی نزد شيوخ سعودی بوده  می بينيم که انگيزۀ تصميمات کامال ً

در فرانسه سالروز خشونت عليه زنان است، وزير حقوق زنان در فرانسه نجاه فالو بلقاسم در مورد اين قوانينی که 

 . گذاشته، ھيچ بيانيه ای منتشر نکردءدر حلب به اجرا

ليسی ايجاد کرده است که ساکنان حلب را به نماز و نھی از منکر يک واحد پاز سوی ديگر، کميتۀ امر به معروف و

  .دعوت  نموده و آنھائی را که از چنين امری سرپيچی کنند، مجازات کند

  .ليس را می بينيم که وظايف اسالمی را به مردم يادآور می شودودر ويدئوی زير پ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SUDdlp5ndd4&list=UU3T

R6S1FgdXmtbBPMvAabYg 

  :پی نوشت 

  ٢٠١٢مبر  نو٢٠، شبکۀ ولتر، »بسيج شده اندگروه ھای مسلح در حلب برای ايجاد دولت اسالمی «)١

او بود که فتوائی مبنی بر . ، شيخ بزرگ قديمی عربستان سعودی)١٩٩٩ – ١٩١٠(عبدالعزيز بن عبد هللا بن باز)٢

وفان ط«ھمين گونه او بود که در عمليات زنان در عربستان سعودی را صادر کرد و به  یی براممنوعيت رانندگ
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او به ويژه به دليل .  عربستان اجازه صادر کرددر شبھه جزيرۀ) مسيحيان(برای استقرار نيروھای بی وفا » صحرا

با اين وجود، وقتی شاھزاده سلطان بن سلمان . شھرت دارد) عکسه و نه ب(نظريۀ گردش خورشيد به دور زمين 

به شکل گذرا، نمی توانم يادآوری نکنم که (بليط ناو فضائی ديسکوری را خريداری کرد، عقيده اش را عوض کرد 

ن بود که شکايت آميز می گفت که در حالت پرواز نمی توانيم به شکل دراز مدت به سوی مکه ھمين شاھزاده سلطا

  ).بايستيم

ھم او بود که فتوای تخريب . عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ در حال حاضر شيخ بزرگ عربستان سعودی است) ٣

ام کليسايھای قديمی عربستان را صادر مقبرۀ سبز پيغمبر اسالم، حضرت محمد و به ھمين ترتيب فتوای  تخريب  تم

.کرد، زيرا از ديدگاه او بت پرستی تلقی می شد   

 [4] Muhammad ibn al Uthaymeen (1925-2001) fut l’un des principaux maîtres salafistes 

d’Arabie saoudite. 

[5] Abdullah Ibn Jibreen (1933-2009), maître saoudien. Il considérait les chiites comme 

des hérétiques et appelait à leur expulsion hors de la terre d’islam. 

[6] Saleh al Fawzan est l’ancien président de la Cour suprême de Justice d’Arabie 

saoudite. 

[7] Bakr abu Zayd est l’ancien Procureur général d’Arabie saoudite. Il est mort en 2008. 

 

  :پی نوشت مترجم 

گزارشات تی يری ميسان در مورد پشتيبانی ھای فرانسه از تروريست ھائی که کشور سوريه را به خاک و خون 

ئز اھميت باشد، زيرا ھمين سياست خارجی که از ھوادارن   برای ما ايرانی ھا بايد دو چندان حاکشيده اند خصوصاً 

شيخ ھای عربستان سعودی پشتيبانی می کند، ھمان سياستی است که از سلطنت طلبان ايرانی و گروه تروريستی 

 سقوط در بربريت و ۀکه مظھر نفی عملکرد زبان و در نتيج( شان ۀمجاھدين خلق  و رئيس جمھور خود برگزيد

ی که در پی تجزيۀ ايران ھستند و احزاب ساختگی ئديگر گروه ھاو ) قھقرائی و استبداد استزمينه ساز سير 

  .پشتيبانی می کند

لترناتيو ا گزارشات و تحليل ھای نشريات انترنتی و محافل به صورت دايملی که من را بر آن داشت تا يکی از دالي

روياروئی با نشريات ھمين اپوزيسيون ھای خائن مانند شبکۀ ولتر و غيره را به فارسی ترجمه و منتشر کنم، 

به مديريت آقای فرھنگ قاسمی گزارشات » جامعۀ رنگين کمان«دموکراتيک بود که حتی در طيف جنبش سبز مانند 

رسانه ھای حاکم در غرب را منتشر می کردند و ھم چناين به ھمين رويه ادامه می دھند، و بر اين اساس از آذر 

 و در اه اصطالح  دانشجويان چپ راديکال و جامعۀ رنگين کمان و غيره در کنار القاعده در ليبيماجدی گرفته تا ب

 نيز شنيديم که می خواھد سوريه قرار گرفتند، و حتی خبردار شديم که مجاھيدن خلق به سوريه نيرو فرستاده و بعداً 

 تحت پوشش و مشاورت ليت ھائی کامالً روشن است که چنين فعا. در نقطه ای از نقاط  مرزی سوريه پايگاه بزند

يک از اين گروه ھا و دار و دسته ھا استقالل واقعی از خودشان  و روشن است که ھيچ. پنتاگون انجام می گيرد

 برای ايرانيان مقيم فرانسه و اين مطالب البته توضيح واضحات است، ولی يادآوری چنين مطالبی خصوصاً . ندارند

زيرا ايرانيان به ھيچ عنوان نبايد اجازه دھند که کشورھای غربی . نظر می رسده ی بديگر کشورھای غربی ضرور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

در امور داخلی شان دخالت کنند، و به ويژه به حمايت از گروه ھای تروريست و مضمحل ادامه دھند، و برای ما 

، اين است که چگونه گردد تنھا پرسشی که برای ھر فردی می تواند در اينجا مطرح. لترناتيوھای اين چنينی بسازندا

می توان با چنين سياست ھائی مبارزه کرد و ما چکونه می توانيم اعتراض خودمان را به گوش کشورھای اروپائی 

مريکائی برسانيم؟ ما چگونه می توانيم در فرانسه يا کشور ميزبان ديگری زندگی کنيم و بپذيريم که مقامات او 

س جمھور و يا دولت موقت درست کرده است؟ و به نام ما به مرز سوريه نيرو کشور ميزبان ما، برای کشور ما رئي

من . دند؟ به ھمان شکلی که برای ما اثر ھنری می سازن را راه اندازی می کن٢می فرستند؟ و يا امثال گوآدالوپ 

 خواھد بود که به  پاسخ در ذھن تمام آنھائی است و ياناً ئمطم. به ھمين شکل بر جا می گذارماينجا اين پرسش را 

سرنوشت خودشان و کشورشان دلبستگی دارند، خودشان را مخاطب اين پرسش احساس می کنند، و سرانجام پاسخ 

راه شوند و چنين جناياتی را به نام آنھا مرتکب جنايت عليه بشريت ھمدر ذھن تمام آنھائی است که نمی خواھند با 

ھمپيمانان تروريستشان در القاعده و کاخ ھای سعودی فاعالن اصلی مريکا و اشوند که امروز کشورھای اروپائی و 

  . آن ھستند

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ دسامبر ١

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/324 

  

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes  

Bienvenue dans la « zone libérée » d’Alep 

par Thierry Meyssan  
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