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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

  
  از جمھوری آبخاز» آننا نيوز«تيم گزارشگران 

 شيری. م. ا:  ازگزارشبرگردان درآمد و 
 ٢٠١٢ دسمبر ٢٨

 سوريه از چشم شاھد عينی
  :درآمد

) انيميشن(لم کارتونیياليستی، بی شباھت به حکايت يک فان دمکراسی و حقوق بشر امپرحکايت ما و مدافعان و ھوادار

لم، دخترک تصاوير اشياء مختلف در اين ف. گربه سخن گفتن بياموزدنيست که در آن، دختر بچه ای سعی می کند به يک 

اما واکنش گربه .  را تکرار کندءیرا در جلو چشم گربه قرار می دھد و ھر بار از گربه می خواھد ھمراه او نام آن ش

  !»مـيـو«: از پيش معلوم است

...........  

 اتحاد شوروی تحميل کردند، پاسخ ۀجا مانده ھر قدر گفته شد که اين چه دمکراسی بود که غربی ھا بر ويرانه ھای ب

  ! »حقوق بشر«، »دمکراسی«: شنيديم

ما علت خصومت .  سياسی جھان پاک کرده اندۀآن را از نقش. تاين کشور ديگر نيس. اتحاد شوروی به جھنم. گفتيم باشد

دشمنی شما با آن بر سر مالکيت اجتماعی بر زمين و ابزار توليد و لغو . شما با اين کشور بر باد رفته را می فھميم

ه ليسم غرب ببود که امپريا» حقوق بشر«و » دمکراسی«اما حاال سؤال می شود که اين چه . استثمار انسان از انسان بود

، يوگسالوی مثله شده و بسيار احساب قتل عام ميليونی مردم و ويرانی زير ساختھاِ، به افغانستان، عراق، سومالی، ليبي

  .بود» حقوق بشر«، »دمکراسی«کشورھای ديگر به ارمغان آورد، پاسخ ما باز ھم 

ر و محل مصرف آنھا پرسيده الحساب و کتاب د ھزاران فقره اسناد و مدارک منتشره پيرامون چاپ بی ۀوقتی که در بار

می شود و نشان داده می شود که چگونه صرف تشکيل، آموزش و تسليح سازمانھا و گروھھای تروريستی می شود، 

ھزينه ھای نجومی اشغال و ويرانی کشورھا را تأمين می کند، اقتصاد جھان را به ورشکستگی می کشاند، فقر، 

: معمول است» ميو«  اقتصادی در پی می آورد، جواب ھمان -  مشکالت اجتماعیگرسنگی، بيکاری و ھزاران

  !»حقوق بشر«، »دمکراسی«

با ھدف امتناع از استرداد مريکا اصھيونيست » بانکسترھای«ھنگامی که به اين موضوع اشاره می شود که اگر 

با انفجار در يک نيروگاه می زنند، لمان به ھر کاری دست ااندوخته ھای طالی کشور دوست و متحد سنتی خود مثل 

لمان را در آب غرق می ابرق، خانه ھای ميليونھا نفر را در تاريکی فرومی برند، ھمان انبار محل نگھداری طالی 

دنبال توطئه چينی و بھانه سازی برای شعله ور ساختن آتش جنگ، امروز در سوريه، ديروز در ه چرا که بکنند، 

مريکا اھمچنين، اگر صاحبان سرمايه ھای مالی ! وفردا در کشورھای ديگر نباشد...  وای، ليبيافغانستان، عراق، سومال

اندوخته ھا و ثروتھای کشورھای » ۀفاتح«می کنند، چرا که » مالخور«لمان را به ھمين راحتی اذخيره ھای طالی 
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» حقوق بشر«، »دمکراسی «، ھيچ واکنشی غير از کلمات نخنمایوابسته و اشغالی را از پيش نخوانده باشند

  .امپرياليستی شنيده نمی شود

بمباران تظاھرات مسالمت «کو آن سالحھای کشتار جمعی عراق؟ کو آن شواھد و اسناد : ھر گاه که پرسيده می شود

توسط نيروی ھوائی قذافی؟ کجاست آن عدالت ديوان کيفری بين المللی؟ سخنسرائيھا و فلسفه بافی ھای » آميز مردم

  . امپرياليستی گوش آدم را کر می کند» حقوق بشر«، »دمکراسی«مون پيرا

اگر (اين چه دمکراسی است که دولتھای ماقبل تاريخ کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس : در پاسخ اين پرسش

ياليستی به ھمراه دولت اخوان المسلمينی ترکيه و دولتھای فوق ارتجاعی غرب امپر) بتوان آنھا را دولت و کشور ناميد

تروريسم بين المللی را آموزش داده، تسليح می کنند و برای جنگ عليه کشور مختلف و از جمله امروز عليه مردم 

پاسخ جديدی جز تکرار کلمات ... تعيين می کنند و» قانونی«سوريه می فرستند، برای مردم کشورھای مختلف دولت 

  .شنيده نمی شود» حقوق بشر«، »دمکراسی«

مورد » حقوق بشر«و » دمکراسی«از بسياری سؤالھای ديگر، فعال اين پرسش را مطرح می کنيم که آن با صرفنظر 

» ميو«نظر شما چيست که به کشتار جمعی انسانھا در زير بمبارانھای قوای امپرياليستی توجه ندارد، تا ببينيم باز ھم 

  .خواھيم شنيد يا پاسخی درخور

از سوريه، جا دارد اين سؤال را ھم در » آننا نيوز« گزارش تيم گزارشگر ۀترجم، ضمن تقديم »حکايت«در پايان اين 

چه فکر می کنيد؟ آيا در صورت سقوط : مقابل مدافعان و ھواداران دمکراسی و حقوق بشر امپرياليستی مطرح کنيم

 اين کشور، با دست تروريسم بين الملل تحت امر امپرياليسم غرب، دمکراسی تحميلی بهه دولت قانونی سوريه ب

چه تفاوتھائی خواھد داشت؟ آيا حاضريد ھمين ... ، سومالی، مصر، يمن وادمکراسی کنونی در افغانستان، عراق ليبي

  نسخه را برای ايران ما ھم تجويز کنند؟ 

  مترجم

***  

 خارجی عليه اين کشور افزايش ۀمنظور توجيه حمله به تناسب موفقيتھای ارتش سوريه در جبھه ھا، شدت تحريکات ب

. حساب می آيده يميائی، موضوع اصلی تحريکات تا روز امروزی بک تبليغات پيرامون کاربرد تسليحات. می يابد

 ۀدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، لول) مريکاا پيشين ۀوزير خارج(موقع خود، کولين پاول ه فراموش نمی کنيم که ب

 ۀ ديگری داير بر استفادۀاينک افسان.  نظامی عليه عراق در دست تکان دادۀ شروع حملرا برای» گرد سفيدی«محتوی 

ه نظاميان سوريه، بی ھيچ در ھمين حال، خود شب. عليه تروريستھا ساخته می شود» گازھای ناشناخته«ارتش سوريه از 

 روی آزمايشات فعالً . ر می دھنديميائی را در شبکه ھای اينترنتی انتشاکشرمی، فلم آزمايشات خود در زمينه مواد 

اما چه کسی می داند که . آنھا را با نوعی آشغال مسموم کردند» مبارزان راه دمکراسی«خرگوشھای انجام شده که 

با اين وجود، ارتش سوريه، تا کنون به اطالعاتی دست يافته است که نشان می . حوادث در چه سمتی پيش خواھد رفت

  .ريا پاشيده اندا به ددھند تروريستھا نوعی سمّ 

مريکا نيروھای ا که رسانه ھای جمعی سمی تر بودن گازھا را در سوريه مزمزه می کنند، فرانسه و بدين ترتيب، فعالً 

 اين کشورھا در نزديکی مرز اردن با ۀواحدھای نظامی ويژ. زمينی خود را در مرزھای سوريه مستقر می سازند

مريکا در ميان ای »دلتا «ۀر لژيون خارجی فرانسه، و ھمچنين، نيروھای ويژسخن از حضو. سوريه موضع گرفته اند

 جدی در سوريه به چه عملياتی دست ۀ ويژه در صورت وقوع ھر گونه حادثواحد ھایله که اين أدرک اين مس. است

پيش در که واقعيت حضور پرسنل اين واحدھای متجاوز از يک سال و نيم  خصوص اينه ب. خواھند زد، مشکل نيست

نيکوالی «و » آزوف«خوشبختانه روسيه نيز با اعزام کشتی ھای جنگی . سوريه را نبايد از نظر دور داشت
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 تفنگداران دريائی عمليات ويژه و يکسری ماشين و ادوات جنگی در عرشه از بندر واحد ھایحامل » فيلچنکوف

 ترتيب، اگر چنانچه اتفاقی بيفتد، چيزی از ديده ھا بدين. نوواراسيسک به بندر تارتوس در سوريه، دين خود را ادا کرد

  .پنھان نخواھد ماند

که سياستمداران فعال جزئيات ژئوپليتيک خود را تنظيم می کنند، جنگ درسوريه کمافی السابق ادامه دارد و ھمه  با اين

ش سوريه موفق شدند  اخير نيروھای ارتۀدر طول چند ھفت. نشانه ھا از پيروزيھای ارتش دولتی حکايت می کنند

اردوگاه يرموک، محل اسکان آوارگان فلسطينی را از وجود باندھای مسلح کامال پاکسازی کرده، گروھھای بزرگ 

تروريستی را در اطراف دمشق نابود ساخته يا محاصره نمايند و ھمچنين از شھر حماه که تروريستھا قصد داشتند به ھر 

تلفات شبه نظاميان در طول ھفته ھای اخير سر به ھزاران نفر می زند . فاع کنندقيمتی آن را به تصرف خود درآورند، د

وضوح ه  سوريه بۀبدين ترتيب، نشانه ھای تحول بنيادی در مناقش. مراتب بسيار کمتر استه و تلفات ارتش سوريه ب

سالحھای کشتار «رامون منشاء اصلی تحريکات پي. ديده می شود و خود اين واقعيت ھم بسياريھا را نگران کرده است

  . برخی کشورھا پيرامون مرزھای سوريه نيز ھمين واقعيت استۀ ويژواحد ھایو ھمچنين، تجمع » جمعی صدام حسن

 اخير شاھد درگيريھای شديد بين ارتش ۀمبر بار ديگر از شھر داريا در اطراف دمشق، که طی سه ھفت دس٢۴ما در 

ساختمان .  عملياتی ارتش سوريه تا خط مقدم جبھه رفتيمۀ ھمراه با واحدھای ويژ.سوريه با تروريستھا بود، بازديد کرديم

. مدرسه ای را به ما نشان دادند که چند ساعت قبل از ديدار ما، نيروھای دولتی تروريستھا را از آنجا بيرون رانده بودند

ما داروھا و تجھيزات .  می کرده اندعنوان بيمارستان و مرکز فرماندھی خود استفادهه شبه نظاميان از اين مدرسه ب

در اتاق مختلف اين مدرسه را به چشم خود »  النصرهةجبھ«پزشکی رھا شده در کف اتاقھا و ھمچنين ديوارنوشته ھای 

ما . در سوريه است که اين محل را تصرف کرده بود» القاعده«اين سازمان تروريستی، يکی از واحدھای . ديديم

 معلوم بود که ساکنان، شھر را بسيار کامالً .  در داريا بازديد کنيمرخی خانه ھای متروکوفق شديم از بھمچنين م

بسياری از خانه ھا را جمع و جور شده ديديم که ساکنانش نتوانسته بودند حتی چمدانھای خود . شتابزده ترک کرده بودند

  ...اھد چنين مناظر بسيار غم انگيزی بوديمو ما ش. عکسھای بسياری در کف اتاقھا پخش و پال بودند. را ھمراه ببرند

تازگی برای تقويت ه آندری کوزمينوف که ب.  ناگوار ديگری نيز بوديمۀسفانه، شاھد يک حادثأدر راه بازگشت نيز، مت

آندری، مثل يک مرد جنگی، کاله .  اولين گزارش جنگی خود آسيب ديدۀتيم خبرنگاری ما به سوريه آمده بود، ھنگام تھي

 تک ۀدر نتيجه، ھدف گلول.  درگيری رفتۀ ضد گلوله را شايسته ترسوھا حساب کرد و بدون ھمراه به منطقۀ جليقخود و

   ... بخيه برداشت١۵تيرانداز قرار گرفت و از ناحيه سر زخمی شد که 

http://anna-news.info/node/9384 
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