
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر  حقوق
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 ٢٠١٣ می ١٨

 ؟!سازمان ديده بان حقوق بشر ھم آدمخواری را محکوم کرد

  )١(»اينفو.آننا نيوز«يری از گزارش با بھره گ

  آدمخواران در جنگ استعماری نيابتی عليه سوريه

لم ويدئوئی پر سر و صدای تصفيه حساب خونين تروريستھای تحت امر غرب امپرياليستی با دنبال انتشار فه ب

اين عمل شنيع را  رسمی، ۀ، با صدور اعالمي٢٠١٣ ماه مه ١٣سربازان سوری، سازمان ديده بان حقوق، بشر روز 

  .کردمحکوم 

 ۀدھد که جالد پس از قتل قربانی، قفس  کشتن پرسنل ارتش سوريه را نشان میۀلم صحنه ھای تکاندھنده از حادثاين ف

  .خورد شکافد و قلب و جگر مقتول را می سينه او را می

 خاص ۀ نمونۀمثابه افت، بانتشار ي» حقيقت سوريه«و » سوريه تيوب« در تارنماھای ءويدئوی بھت آور که ابتدا

خاطر ممانعت از ه  روح بشری، مخرب مبانی، خصوصيات و ارزشھای اخالقی، و ھمچنين، بۀبيرحمی، آزاردھند

رسوائی بيشتر فرماندھان امپرياليست گروھھای تروريست و پيامدھای خطرناک اين عمل شنيع برای افراد عصبی و 

  .ذف شدتأثيرپذير، از بسياری سايتھای اينترنتی ح

 گروھھای مسلح تحت امر دولتھای امپرياليستی ۀپيشتر اين سايتھا بارھا اسنادی در خصوص ماھيت جنايتکاران

ی آنھا، مثل دولت صھيونيستی ترکيه، شيوخ سلفی عربستان سعودی، قطر و ئمريکا و اروپا و نوچه ھای منطقه ا

  .يه اين کشور، مردم و دولت مشروع آن را افشاء کرده اندنظائر آنھا در سوريه انتشار داده و بازيھای کثيف آنھا عل

لم ويدئوئی فضای اينترنتی را چنان تکان داد که حتی سازمان ديده بان حقوق بشر نتوانست مثل ھميشه در مقابل اين ف

 جنايت امپياليستھای غرب سکوت کرده و توحش ھولناک باندھای تروريستی را که به نيابت از سوی جنگ ساالران

البته، سازمان ديده بان حقوق بشر در اين مورد خاص فقط با بيان . غرب در سوريه می جنگند، واژگونه نشان دھد

اصطالح اپوزيسيون ايجاد شائبه نمايد ه که نشد، سعی کرد در مورد تعلق آدمخوار به باندھای مسلح ب وای، وای، اين

ريه، اذھان عمومی را مسموم کرده و آنھا را مسبب آدمخواری ارتش و رژيم سو» خشونت«تا بتواند با تبليغ پيرامون 

  !معرفی کند

که آدمخواری از چھارچوب معياری بشری خارج است، ولی چه انتظاری می توان از جوامع غربی داشت که  با اين

 ۀ بزرگ چربی تبديل شده و ھمۀشوی مغزی در طول ساليان سال، مغز اکثريت آنھا به يک غد و پس از شست
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يميائی عراق را باور کردند و کی در خصوص خطر سالحھای ئعليات ترھات سران دولتھای غربی و ناتوی رسانه ج

، ااين واقعيت را مورد توجه قرار ندادند که منافع حياتی يغماگران غربی با اشغال و تخريب افغانستان، ليبي

  .پيوند مستقيم داردو امروز، سوريه، ... وگسالوی، عراق، مالی، ساحل عاج، سومالی وي

سازمان ديده بان حقوق بشر ضمن چشم پوشی خصلتی بر جنايات بی حد و حصر امپرياليستھای غرب در سوريه و 

، »کتائب عمر الفاروق«که، گروھبندی  اين» بدون پيشداوری«و » بی غرضانه«ديگر کشورھای اشغالی، با اعالم 

، » النصرهةجبھ«، »ارتش آزاد سوريه«يک جريان مستقل است و از ھيچ دولتی تبعيت نمی کند، در واقع، پيشاپيش 

  .جريانھا القاعده و اخوان المسلمين را از اين توحش بری دانست

 غرب در سوريه، دو نکته بسيار مھم را نبايد از گذشته از اين، در رابطه با اين جنايت ھولناک و کليه اقدامات جنائی

  : نظر دور داشت

ه  وجودی غربيھا، بۀ قتل و کشتار انسان، بريدن سر و آدمخواری و اشکال ديگر جنايت عليه بشريت، فلسف- اولۀنکت

ازونی، عام مردم سرزمينھای ات مريکا است که اسالف و اجداد گيوتن دار آنھا برای قتلاخصوص، حاکمان امروزی 

عبارت مشخص تر، آدمخواری و درندگی يک ه ب.  جھان گسترانيدندۀمريکا منتقل کردند و سپس، در ھمااز اروپا به 

نوع خصلت حيوانی است که صرفنظر از تعلق نژادی، ملی، دينی، مذھبی و اعتقادی آدمخوار، فقط و فقط از تربيت 

  .)٢(تواند سر بزند مريکائی میايافتگان مکتب 

 -ی در طول بيش از دو سال پس از آغاز جنگ استعماریئ مبلغان دولتھای امپرياليستی و ناتوی رسانه -دوم ۀنکت

جنگ «، »بحران سوريه«نيابتی عليه کشور، مردم و دولت سوريه، توانستند اين جنگ تجاوزکارانه را تحت عناوين 

؟ کدام جنگ داخلی؟ نکدام بحرا. ومی تلقين نمايندو يا ترھاتی شبيه به اين ادعاھای واھی به افکار عم» داخلی سوريه

 در مثالً . ، اعتقادی جنگجويان، بلکه، منافع طرفين جنگ تعيين می کندا نه تابعيت يا تعلق ملی، نژادیماھيت جنگھا ر

 اتحاد شوروی در ۀو مدافعان سرمايه داری تبععدالت اجتماعی جنگ جھانی دوم، بسياری از تروتسکيتھا، مخالفان 

ولذا، . گاه، ھيچ کسی جرأت نکرد ماھيت آن را تغيير دھد ولی ھيچ. بھه فاشيسم جھانی عليه کشور شوراھا جنگيدندج

 ً  اقتصادی -  يک جنگ تمام عيار استعماری ناشی از بحران مالیآنچه که امروز در سوريه در جريان است، ماھيتا

يه نيز، اين مھم نيست که تروريستھا و آدمخواران در جنگ عليه استقالل و تماميت سور. جھان سرمايه داری است

 شوند، از کجا حمايت و پشتيبانی می بلکه، مھم اين است که آنھا از کجا فرماندھی می. بومی ھستند يا خارجی و اجير

شود و در راه تأمين منافع نامقدس  شوند، نيازھای مالی، لجستکی، تجھيزات و ادوات جنگی آنھا از کجا تأمين می

 نيابتی عليه سوريه نيز ھمانند ھمه جنگھای - واقعيت جنگ استعماری. ام دولتھا و مافياھای جھانی می جنگندکد

روشن تر از آن است که بتوان مورد ... ، مالی واويژه در عراق، يوگسالوی، افغانستان، ليبيه امپرياليستھای غرب، ب

  .ترديد قرار داد
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