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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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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھار کيميونگور

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ مارچ ٣٠

  .حملۀ کيميائی عليه منطقۀ وفادار به رژيم: سوريه

  غرب اين اعمال را انکار می کند
 

بريتانيائی ارگان تبليغاتی در جبھۀ طرفدار شورشيان، ديدبان سوريه در سازمان  - یئ رسمی سوريه به گزارش روزنامۀ

 در خان ال عسل، محله ای در جنوب غربی حلب روی داد چ مار١٩حقوق بشر را فراخواند، در اثر حمله ای که روز 

به گفتۀ يکی .  نفر نيز زخمی شده اند٨۶ بر اين عالوه.  نفر از آنھا سربازان دولتی بوده اند١۶ نفر کشته شده اند که ٢۶

. از مقامات بيمارستان، تعداد قربانيان در اثر تنفس گاز سمی توسط ساکنان و سربازان ممکن است سنگينتر شود

  . نفی کنند،کشورھای غربی که از اين شورشيان پشتيبانی کرده اند ترجيح می دھند آنچه را که مثل روز روشن است

، محلۀ خان ال عسل که به وفاداری به رژيم شھرت دارند، به تصرف جبھۀ النصرت درآمد که يکی از شعبات ماه گذشته

  .ز پس گرفته شده بوداالقاعده است، و به تازگی توسط ارتش عرب سوريه ب

  در فلم زير بريگادھای وطن پرست حزب بعث را در باز پس گيری خان ال عسل می بينيد

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1VzvOhvLJ3E 

 دربارۀ باز پس گيری ال عسل را توسط نيروھای دولتی می ٢٠١٣ چ مار١٢در اينجا تصاوير از شبکۀ ال اخباريه 

 بينيد

http://www.youtube.com/watch?v=oJh9T9QAVso&feature=player_embedded 

  

به شکل منطقی، با توجه به نوع حمله و ھدف، نگاه ھا بايد به سوی شورشيان ھدايت شود، تنھا گروھی که می تواند از 

ين است  از اچه دليل بھتر.  بر اين که اکثر قربانيان از وفاداران به رژيم ھستندمضافاً .  بھره برداری کندچنين حمله ای

در نتيجه جبھۀ النصرت می توانست . که وقتی ارتش سوريه اين منطقه را آزاد کرد مردم با شادی از آنھا استقبال کردند

  .از مردن منطقه انتقام بگيرد و انتقام گرفت

  :بر اين، در تصاوير شبکۀ ال اخبار می بينيم که خود قربانيان شورشيان را به اين حمله متھم می دانند عالوه 

  

http://www.youtube.com/watch?v=pmsBt-5V7k0&feature=player_embedded 
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   آزمايش قرارداده و تھديد می کننددورم  راکيميائیزير می بينيم که شورشيان سالح در فلم 

http://www.youtube.com/watch?v=hDtVigGU0U4&feature=player_embedded 

اين تصاوير با دقت .  ھای غربی به تروريستھای مورد عالقۀ شان را ياد آور می شويمدر اينجا خدمات بی شمار رسانه

ئی نمی توانند رابطه ای بين تصاوير و امريکا غربی سانسور شده است، شھروندان اروپائی يا ھایتمام توسط رسانه 

  .حمله به خان ال عسل را متصور شوند

وط می شود، ثابت می کند که رؤسای شورشيان برای استفاده از  مرب٢٠١٣ جنورینی که به ولفيگوھای ت ضبط گفت

  ) ثانيه١٠ و ۵دقيقۀ ( از پيش طرح ريزی کرده بودندکيميائیسالح 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BLAMVtLq2V0 

  ٢٠١٣ چ مار٢۵

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار٢٩

  

  

 

 

 


