
 

 از اشرف به لیبرتی

 از سازمان ملل به پارک آریانا

 

 !! "ملّی" از یک تلویزیون حتّی پخش نشدخبری که 

 

آبان  ۳۲یعنی برابر با   ۳۱۹۳نوامبر  ۹۱به تاریخ  در اخبار مربوط شنبه ۳در روز "  تریبون دو ژنو"روزنامه 

 : نشر دادخود  خبری را با عنوان زیر  ۹۲در صفحه  ۹۳۱۳

 

سرزنش  آو را (Pagani)آقای پاگان. یرون می اندازدتظاهر کنندگان را ب (Maudet)دهموآقای 

 .می کند

 

زدیکی سازمان ملل برپا ی را که توّسط مخالفان ایرانی در نهائپلیس دیروز صبح زود چادر

 .از جا برداشت کرده بودند،

 

پیر  نفرات سپیده دمدیروز .(مراجعه شودمبر نوا ۹۱به روزنامه )اجازه تظاهرات آنها جمعه به سر رسیده بود

در نزدیکی  کمیته خانواده های ساکنان کمپ اشرف را که یئچادرها (ژنو)رئیس سازمان امنیت موده

روز است که این اعتصابیون خواهان آزادی  ۹۱این چادرهه .ملل برقرار کرده بودند جمع آوری کردندسازمان 

 (روز جمع آوری چادرها)در آن روز.،بلکه یک پایگاه لجستیک هم بودهگروگانها را نه تنها در خود جای داده 

اعتصاب کنندگان چند لحظه بعد به محل .ست پلیس بردندتنها یک نفر در محل حضور داشته که او را به پ

 .حاظر شدند

اعضای این کمیته مجاهدین خلق .سال ونیم است که در ژنو دست به تظاهرات زده است ۳این کمیته 

آنها در کمپ اشرف در عراق مستقر . بعد از سقوط شاه از ایران فرار کرده اند ۹۱۹۱هستند که در سال 

وپناهندگان کمپ اشرف .به حکومت ایران نزدیک شده  پس از مرگ صدّام حسین،حکومت عراق لذا.شدند

 .گهان خود را در زمین دشمن دیدندنا

حمایت مجدد خود را پس از این جریان در محل حضور پیدا کرد تا  رمی پاگانی مشاور اداری شهر ژنو،آقای 

قوّه مجریه از چهار شنبه محلی برای استقرار آنها در پارک آریانا او اطمینان داده که .از آنها اعالم  کند

ایشان،همکار  او آقای گیوم بارازن مسئول محیط زیست شهر،مسئول نسبت به گفته .تعیین کرده

آقای ."جایگزینی اعتصابیون است،امّا این فرد مسئله را پیگیری نکرده است جهت رسیدگی به این پرونده

وی اضافه کرد که .خشمناک استجهت بیرون راندن این نفرات  انی همجنین  از دست آقای پیر مودهپاگ

برید : به قتل می رسند و دفتر کنوانسیون ژنو اینگونه با آنها رفتار می کند ( ات اشرف استمنظور نفر)آنها 

نسبت به این شیوه منظور طعنه زدن آقای پاگانی به پلیس )!" جمع نشید،چیز قابل توّجهی وجود ندارد 

 (رفتار است

اآلن :" (او می گوید)آقای لوران فورستیه،سخنگوی دادستان استان ،سعی در آرام کردن مسئله دارد

ماه ونیم است که  ۳سالهاست که نمایندگان این کمیته بطور مدام جلو سازمان ملل تظاهرات می کنند و

بطور دائم این محل را اشغال کرده اند،ما تا حاال از خود نسبت به اینها نرمش نشان داده ایم،ولی حدّ 

 ."ومرزی وجود دارد

 ؟ ( سئوال خبر نگار)بجا خواهند شدآیا این کمیته به پارک آریانا جا 

 .آنها در جواب این سئوال مارا به سراغ آقای گیوم بارازن می فرستند،او از دیروز دست نیافتنی است

 

 دو دستگیری

 "علیه پلیس آمیز خشونتعمل " دو نفر به علّتسخنگوی پلیس آقای سیلون گیوم ژانتی اعالم کرد که 

کافکائیان ) kafkaïenneاین دستگیری دیروز ظهر به دنبال یک صحنه .گرفتندقرار بازداشت تحت  دستگیر و

( به کار برده می شود حرکات غیر منطقی ونامعقول وغیر قابل فهم،اصطالحی که در زبان فرانسه برای 

 .انجام شد



 (له ستاره دار از برگردان خبر استاین جم) جریان به شکل زیر توضیح داده شده است*

 

به دنبال این اتّفاق آمبوالنسی .رسیدن خبرنگاران یکی از اعتصاب کنندگان ناگهان دچار بدحالی شدپس از 

اصطالح بیمار سوار آمبوالنس شد،در  کنترل کارت شناسائی این نفر بهس جهت یک پلی.درخواست شد

جوم برده و س هنفرات اعتصاب غذا کننده با انرژی به سمت پلی.جیغ دلخراشی کشید بیماراین حین نفر 

 !"فاشیست"فریاد زدند

 .فرد دیگری بدون هیچ دلیل روشنی خود را به وسط خیابان انداخت و باعث اختالل در ترافیک شد

 

 (Laure Gabus)لر گبوس

 

 .اضافه شده  "برگردان خبر"جمالت قرمز  جهت روشن شدن جمالت فرانسوی توّسط *

 

 : نقشه محل در پائین ضمیمه شده است+  اصل خیر بریده شده از روزنامه

 

 

 

 
 ترجمه جمله زیر تصویر : 

جمع کرده،اعتصاب غذا کنندگان کمیته اشرف دوباره با اینکه پلیس دیروز صبح چادرهای آنها را 

 .برگشته بودند

 



 
 

 

 

 از اشرف به لیبرتی

 به پارک آریانااز سازمان ملل 

 

 

آیا این حرکات در شهر به اصطالح سمبل دفاع از حقوق بشر به همان اندازه حرکات مالکی، 

واندی ساله رژیم خمینی نیست ونباید افشاء  ۰۳خودشیرینی در مقابل حکومت بی آینده 

 شود ؟

 

 

 

 ت اخالقی  -م

 ۹۳۱۳آبن  ۳۱

 ۳۱۹۳نوامبر  ۳۱

 

 

 سازمان ملل،

 محل فعلی

پارک 

ریانا محل آ

 پیشنهادی


