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 parThierry Meyssan -تی يری ميسان 

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۴ دسمبر ١۶

 

 مبر سپت١١رد که القاعده در سوء قصد گزارش کنگره تأئيد ک

 دخالت نداشته است

Le rapport du Congrès sur la torture confirme qu’al-Qaïda n’est pas impliqué dans les 

attentats du 11-Septembre 

سازمان   توسط   با انتشار گزيده ای از پروندۀ محرمانه در رابطه با اعمال شکنجۀ مخفيانهامريکات اطالعاتی سنای أھي

 صفحه از اين گزارشات ٥٢٥تی يری ميسان با خواندن  .ده برداشتسيا، در واقع از يک سازمان تبھکارانۀ وسيع پر

 .د بسياری از نظرياتی که طی سال ھا مطرح کرده بود به مدارک رسمی تازه ای دست يافتئيبرای تأ

  )سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر .

  

  اطالعيۀ گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 روانکاو فرانسوی که دربارۀ موضوع شگفت انگيز بستری  ميلرژک الن حاوی متنی از يک پيغام الکترونيکديشب 

در تيمارستان يا بازداشت ايشان در يکی از تيمارستان ھای ) از معدود روانکاوان ايرانی (ميترا کديورشدن خانم دکتر 

انه ھای نوين، متأسفانه مثل ھميشه به شکل متناقضی با وجود تمام پيشرفت ھای فنی در زمينۀ رس. ايران دريافت کردم 

در فرصت ھای آينده تالش خواھم کرد که ھر مطلبی . ما در غالب موارد ھمچنان از چگونگی ماجراھا بی اطالع ھستيم

احتماالً دوستانی که اطالعات بيشتری در اختيار دارند می توانند به . که در اين زمينه منتشر شده به فارسی ترجمه کنم

  .ما در اين مورد ياری رسانند

 که يکی از آنھا دوست خليفۀ امارات برنارد ھانری لوی و لوران فبيوسولی در اينجا بايد يادآور شوم که حضور 

از . آماده باش دريافت کرده اند) ؟(، گويا در رابطه با ماجرای شگفت انگيز ااسالمی در شامات است و ديگری فاتح ليبي

 را که در وضعيتی مشابه ميترا کديوری اسارت خانم دکتر نگاه من، حضور اين دو شخصيت سياسی فرانسه، ماجرا

آيا کامالً اتفاقی بوده که چنين واقعه ای . گوآنتانامو به سر می برد کمی شگفت انگيزتر از چيزی که ھست جلوه می دھد

می گری در مورد شيوه ھای شکنجه توسط سازمان سيا روی داده است ؟ چرا جمھوری اسالءۀ افشاحبوحمشخصاً در ب

نمی دانيم . به سراغ يک روانکاو رفته است ؟ گويا که افراد ديگری نيز از محفل فرويديست ھای ايرانی دستگير شده اند

 مخاطبانی در ميترا کديورولی اين گونه که از نوشته ھا بر می آيد، گويا که خانم دکتر . دقيقاً چه اتفاقی افتاده است
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بايد در انتظار گزارشات بعدی . ر اطالعی ھست فعالً از سوی آنھا منتشر می شود که ھژک الن ميلرفرانسه دارد، مانند 

  .باقی بمانيم

  حميد محوی

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١۴مبر  دس١۵

  


