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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 

  ٢٠١٧ اپريل ١٠

  اتحاديۀ اروپا اسد را مقصر دانست
  .ده اندتعداد زيادی کشته ش* از قرار معلوم با تھاجم گاز سمی: سوريه

  اتھامات عليه دولت سوريه با وجود نبودن مدارک

  
  .ًبه روز سه شنبه عکسی از ظاھرا قربانيان توسط گاز سمی را نشان می دھد" کيزيون"نمايندگی دفتر  خبر رسانی 

Foto: Uncredited/Qasioun News Agency/AP/dpa 

 ۵٨الاقل " ديده بان حقوق بشر سوريه"ح مخالف به گفتۀ جنا" ادليب"شيخون در شمال غرب واليت " خان"در شھر 

" کونتری"اين نھاد يک مؤسسۀ شخصی است، که محل اقامت خود را در شھر . انسان در حملۀ گاز سمی به قتل رسيدند

  . نقل قول می کنند وال خوشی  از مطالب آن استقبالانگلستان دارد و رسانه ھائی غربی به کم

زيرا آنھا خود . ًی کنند که معلوماتھای اين نھاد قاعدتا قابل بازبينی و کنترول ، نيستندبعضی اوقات آنھا ھم اعتراف م

  . استناد می ورزند" فعاالن"ھميشه به يک منبع گمنام زير نام 

تا به حال  مشخص نبود که آيا  حمله توسط پرواز جيت ھای " گروه ديده بان"بعد از اعالم . اين مرتبه ھم ھمينطور است

به اساس . انه تکذيب کرده اندم مسکو و دمشق در اين فاصله اتھامات را مصم.رت گرفته و يا روسيهوريه صوجنگی س

نيروی مسلح سوريه ھيچ گاھی گاز سمی را مورد استفاده قرار نمی : نمايندۀ نظامی سوريه چنين گفت" رويتر"گفتۀ 
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نبه شنان وزارت دفاع روسيه به روز سه ھمچ. ھد مانددھد، اين امر ھم در گذشته چنين بوده و در آينده نيز چنين خوا

  . ھيچ گونه پروازی نداشته و جائی را بمباردمان نيز ننموده استوی ھوائی روسيه در محل مورد نظرنيراعالم نمود که 

سؤال اين که مقصر کی ھست " Federica Mogherini فريدريکا موگرينی"برای مأمور امور خارجی اتحاديۀ اروپا  

ينی در مقابل موگر.  ه دولت بشار اسد می نمايدًال مطرح نيست، زيرا نامبرده از ھمان آغاز مسؤوليت را متوجاص

وی ضمن صحبت . ناميد" وحشتناک و نفرت انگيز"خبرنگاران،  گزارش در زمينۀ حملۀ احتمالی به روز سه شنبه را 

وکسل برگزار شده بود گفت، يک نکته قابل در کنفرانس کمک به سوريه که روز سه شنبه و چھار شنبه در بر

اسد است به خاطری " رژيم"به عھدۀ " ًاحتماال"پاسخگوئی به اين اقدام . يادآوريست که اوضاع ھنور ھم ھيجانی است

کشور ھای بريتانيا و ". مردم خود را حمايت کند و نه اين که آنھا را ھدف حمله قرار بدھد"که وی مسؤوليت دارد تا 

وزير خارجۀ بريتانيا "  Boris Johnson بوريس جانسن"ھمچنان . جلسۀ فوق العادۀ ملل متحد را مطالبه کردندفرانسه  

  .به حمله است) جوبگوی(ادعا نمود، البته که دمشق مسؤول 

 نگرانی خود را Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW)سازمان منع تسليحات کيميائی 

که متخصصان ما  در حال حاضر :  اين نھاد تذکر دادۀھاک نمايند دن به روز سه شنبه در شھر. ابراز نموددر اين ميان 

چه استفاده از سالح . ھمه را جمع آوری، تحليل و موشگافی خواھند نمود ،تمام معلومات ھائی را که قابل  دسترسی اند

  .باشد کيميائی در ھر حالت و تحت ھر شرايطی قابل محکوم کردن می 

  

  :افزوده* 

  !خوانندگان گرانقدر

 حين تبليغات انتخاباتی "دونالد ترمپ" رئيس جمھور امريکا بود، "اوباما"طوری که ھمه به خاطر داريم، زمانی که 

وی تأکيد می نمود .  را بار ھا مورد انتقاد قرار می داد"اوباما"رياست جمھوری امريکا، سياست خارجی مداخله گرانۀ 

که دخالت در امور   آن معطوف بدارد و نه اينمردم دشواريھایامريکا بايد تمرکز خود را بر کشور امريکا و که دولت 

  .ديگر کشور ھا نمايد

حاال که وی به حيث رئيس جمھور امريکا به قدرت رسانده شده است، ديده می شود که وی نمی تواند خارج از دائرۀ 

 ،رياليستی گره خوردهپ با سيستم ام"ترمپ"از يک جانب تار و پود . مل کندتجاوزات و جنايات سيستم امپرياليستی ع

دۀ سيستم سرمايه داری است و از جانب ديگر مجبور است تا به ھمان سياستھای خارجی سيستم روی زاده و پرو

 نه تنھا "بوش" به سياستھای جنايتکارانۀ "اوباما" ادامه بدھد، ھمانطوری که "اوباما"امپرياليستی و رژيم جنايتکار 

گوی سبقت را در تجاوزات و مداخالت و ...ادامه داد بلکه با گسترش جنايات در کشور ما افغانستان، عراق، سوريه و 

  .نيز ربودنابودی خلقھای جھان از رئيس جمھور بوش 

شور ھای غربی ھمه بشار اسد را مسؤول  گاز سمی، مخالفان دولت سوريه، امريکا و کرھائیبعد از حملۀ ھوائی و 

  ".اعمال وحشيانۀ اسد تحمل نخواھد شد" چنانچه ترمپ در برابر مطبوعات اظھار نمود. حملۀ مواد کيميائی می دانند

که تا به حال معلوم نيست که در عقب چنين جنايتی کدام کشور  رسانه ھای جيره خوار کشور ھای امپرياليستی در حالی

ی صورت گرفته تا مطابق به آن  امريکا و کشور تاقًصال نه مدارکی وجود دارد و نه ھم در زمينه تحقينھفته است، ا

زورگوئی و ديده درائی دولت ھای امپرياليستی از حد . ھای غربی  رژيم اسد را محکوم نمايند، شروع به تبليغات نمودند

متھم می کنند که  است، زوربه اصطالح زبان ه آنھا رئيس جمھور يک کشور مستقل را با يک زبان ک. گذشته است

که جنايات رؤسای جمھور کشور ھای امپرياليستی در افغانستان، عراق،  در حالی. مرتکب جنايت فاحشی شده است
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نه تنھا با مدارک بلکه ھر روز به چشم مشاھده می شوند و با تمام وجود لمس می گردند که خلقھا به خاک ... سوريه و 

نمی  گاه يکديگر را متھم به جنايات و کشت و کشتار انده می شوند و کشور ھا دگرگون می گردند، مگر ھيچخون  کش و

 ۀسياست امريکا و اتحاديۀ اروپا در قبال اسد به حيث رئيس جمھور سوريه بايد طوری تغيير خورده باشد که ھم. کنند

ملل متحد را مجبور به صدور قطعنامه می خواھند تا ھا حتا آن. دولتھا دوباره می خواھند تا رژيم اسد را سرنگون نمايند

 .نمايندو وضع تحريم عليه دولت سوريه 

که رژيم اسد با حمايت نظامی و اقتصادی روسيه قادر شده است تا  موضوع سؤال برانگيز است، از يک جانب در حالی

باشد و از جانب ديگر در صورتی که اسد حاکميت خود را مستحکم نمايد و کشور سوريه را تحت کنترول خود داشته 

موفق به استحاکم رياست جمھوری خود نمی شد، پس چرا کشور ھای اتحاديۀ اروپا کنفرانس کمک ھای خود را به 

اری کنفرانس کمک ھای اتحاديۀ اروپا به غير از رژيم اسد به کدام رژيم زسوريه آغاز نمودند؟ مگر آيا ھدف از برگ

لذا در چنين موقعيتی است که نه روسيه با موفقيت نظاميی که در سوريه به دست آورده . اند باشدديگر در سوريه می تو

و نه ھم اسد با استحکام رژيم خود حاضر می شوند تا خلق سوريه را با گاز کيميائی کشنده مورد حمله قرار بدھند و 

  . د تحريک نمايندباعث بدنامی  ميان خلق  سوريه گردند و آنھا  را بدون دليل عليه خو

طوری که می دانيم، در کنار امپرياليسم جنايتگستر امريکا دستھای دولتھای غربی تا مرفق به خون خلق سوريه آغشته 

کن حاال که به ل. ی و دربدری خلق آن گرديده اندگرگونی کشور سوريه و آورگداست و بدون استثناء ھمۀ آنھا باعث 

 امريکا با راکت ھای کروز پايگاه ھای ھوائی دولت سوريه را مورد حمالت قرار  نيروی ھوائی"دونالد ترمپ"دستور 

جھت فريب خلقھا اعالم می دارد که ما از " فون دی الين"داده اند، بعضی از دولتھای غربی نخست وزير دفاع المان 

در حق خلق سوريه شده ايم و به اين معنا که ما به حد کافی مرتکب جنايت .  حملۀ نظامی به سوريه خود داری می کنيم

  .از اين به بعد حاضر نيستيم  تا کشور مقتدر نظامی روسيه را به حيث دشمن در خانۀ خود داشته باشيم

 به فرمان  ًناگفته نماند که تقريبا دو روز بعد از حمالت ھوائی راکت ھای کروز امريکا عليه سوريه ديده می شود که

 جيت جنگی  که می توانند از عرشۀ آن پرواز نمايند، در مقابل ٨۵ھز با گنجايش  کشتی ھای جنگی مج"دونالد ترمپ"

پس ديده می شود که بمباردمان سوريه توسط راکت ھای کروز تھديدی است . شبه جزيرۀ کوريای شمالی اعزام شده اند

به معنای  اوزکارانۀ امپرياليزم ناگفته نبايد گذاشت که انتقاد از سياست ھای تج.عليه کوريای شمالی، ايران و ونزيويال

 اين. نبايد باور کرد" ساخت امپرياليزم"دفاع از اسد و رژيمش نمی باشد، بلکه اساس مسأله اين است که به بھانه ھای 

  .معلوم خواھد شدبيشتر در ميسر خطرناکی  حرکت می کند، در آينده "ترمپ"که 
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