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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights حقوق بشر

 
   نويسنده و روزنامه نگار اردنی ساکن عمان-ناھض حتر
   حميد محوی:برگردان

  ٢٠١٣ دسمبر ٢١
 

  .»عدرا«کشتاری به نام : سوريه 

  

  تا رسيدن به آنسوی ساحل

  تا خنديدن به قاتالن

  تا دويدن به سوی زن

  او فرصت زيستن داشت

  بوريس ويان» فراری« 

   

ی از کارخانه ھای شھر کوچک کارگری عدرا او مھندس بود و در يک.  است»نيظر حسن مھالن«اھل سوريه و نامش 

دلم می خواست . او به اتفاق ھمسرش ميسون و چھار فرزندشان در يک مسکن اجتماعی زندگی می کردند. کار می کرد

آنھائی که داستان قھرمانی آنھا را تعريف کرده اند، خودشان را معرفی کردند تا نامشان برای ھميشه در قلب ما حک 

  .می شد

اروئی با حضور ناگھانی پانزده ھيوالی وھابی از شبکه ھای اطالعاتی سعودی در مسکن محقرشان، زن و در روي

حرکتی در حد شرافت انسانی در برخورد با ...شوھر با ھم تصميم می گيرند که به ھمراه فرزندانشان خودکشی کنند

  ! می بايستی وجدان جھانيان را بيدار سازدبربريت که معموالً 

ود که در مورد سرنوشتی که انتظارشان را می کشيد دچار توھم شوند و حدس و گمان بن خانواده، ھيچ نيازی نبرای اي

شکستن در ورودی، سالح سردی که خون از آن .  رويدادھای تکراری سوريه استۀبزنند، زيرا چنين صحنه ای از جمل

 از »نيظر«سر : وت ھای جزئی قابل پيشبينی بود سرنوشت آنھا با تفا...جاری می شود، غريزۀ آدم کشی افسارگسيخته

  بدنش جدا خواھد شد تنھا به اين علت که به قوم علوی ھا تعلق دارد، پيش از يا بعد از تجاوز به ھمسرش؟
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فتند که خاندان می شوند، وقتی در دام قاتالنی بي به روشنی می دانست که او و خانواده اش با چه خطری مواجه »نيظر«

او مصمم بود که چنين . رای تصفيۀ قومی دمشق و حومۀ آن از علوی ھا، دروزھا و مسيحيان فرستاده استآل سعود ب

 شھيد   از يک سرباز سوریهاو از تجھيزات بازماند. خطری را تحمل نکند و از پيش به طرح خاصی فکر کرده بود

  . ضامن نارنجک ھا را بکشدبرای او تنھا کافی بود که. شده چھار نارنجک جمع آوری و نگھداشته بود

 او و ھمسرش و چھار فرزندشان و ھشت نفر از ھيوالھائی که تشنۀ خون آنھا بودند به  انفجار نارجک ھا موجب شد که

ا مرگ خود خواسته، او زندگی را قربانی ب. او در يک لحظۀ کوتاه رفت، با شھامت و سری افراشته. ھالکت برسند

ش را که آن ھمه دوست می داشت و اين چنين بود که حتی يک ثانيه تسليم تھديد کرد، زندگی خودش و خانواده ا

در غير اين صورت، چه معنائی به زندگی اش می بخشيد که اين گونه توسط ھيوالھائی با . خنجرھای وھابی نشد

 و صلح آميز ظاھری انسانی ولی تھی از انسانيت به تسخير درآمده بود؟ اين ھيوالھائی که در شھر کوچک کارگری

  !شان را به ضرب غارت، تجاوز، تخريب، آتش زدن خانه ھا و کشتار قومی تضمين کنند عدرا پراکنده شدند تا پيروزی

ن ھاپادشا«، و زمان آن فرارسيده است که بگوئيم که )٢)(١(اين است يکی از داستا نھای کشتاری به نام عدرا 

زمان آن فرا رسيده است تا بگوئيم که اگر در اين جھان ! ه عھده داردوليت چنين کشتارھائی را بؤ سعودی مس»عربستان

اندکی وجدان آگاه و عدالت باقی مانده، پادشاه عربستان سعودی و کاروان شاھزاده ھا، شيخ ھا، و با آنھا حاکمان قطر، و 

ه شوند، و دھھا جنايت مشابه به خاطر اين جنايت محاکمه به ھمين گونه رھبران ترکيه بايد در دادگاه جزائی بين المللی ب

اند، به انضمام استفاده از آن که توسط شبھه نظاميانی که توسط آنھا تأمين مالی و مسلح شده و به سوريه فرستاده شده 

  .يميائی که عين جنايت عليه بشريت استکسالح 

: ائی که متحمل شده است اقدام کند خاطر تمام اين بی عدالتی ھه د که بن حق داردر غير اين صورت، مردم سوريه کامالً 

تمام ھستی کشور را به مخاطره انداخته که ھزاران کشته، غارت تمام اموالشان، تخريب زيربناھايشان، و تروريسمی 

  ...است

برای رسانه ھای سوری زمان آن فرا رسيده است تا رويدادھا را به شکلی که ھستند روايت کنند، و فھرست کشتارھا را 

ت شقاوتی که در کار بوده به زبان بياورند و از زبان رسمی و خود داری ھای سياسی اجتناب کنند، و واقعيت در تمامي

حقيقت انکار ناپذير اين است که عربستان در سوريه آتش جنگ . شنيع را به شکلی که ھست به آگاھی عمومی برسانند

  .ده استرا بر پا کرده و به تخريب گستردۀ کشور و تصفيۀ قومی دامن ز

، ارتش ملی سوريه مقاومت می کند و به پيش می رود، ولی ھيچ ارتشی در جھان نمی تواند مردم سوريه را در مطمئناً 

سراسر کشور محافظت کند به ويژه در مناطقی که ھنوز تحت تصرف مھاجمان وھابی وابسته به شبکه ھای القاعده به 

کمک فوری به تمام جھان بفرستد، و ما ھمگی بايد گفتار حاکم را از ھم اکنون، سوريه بايد درخواست . سر می برد

 کنيم که سعی دارد اين جنگ را به عنوان يک جنگ خانگی بين اپوزيسيون و رژيم معرفی کند، در حالی که ءافشا

  ! »جنگ برای تصفيۀ قومی توسط عربستان سعودی عليه سوريه«: واقعيت چيز ديگری است 

 که برای ی در رابطه با جنگ- که آزادی فکری شان را حفظ کرده اند - که مخالفان ميھن دوست زمان آن فرارسيده است 

قتل عام قومی توسط عربستان سعودی عليه سوريه سازماندھی شده، موضع خودشان را روشن کنند و بين شھروند 

در سوريه، مدت . ان تفکيک قائل شوند، و بی اتالف وقت به جبھۀ ميھن دوستان عليه بربريت بپيوندندسوری و خائن

ر و تحول در قدرت بلکه ضرورت فوری ييھای مديد است که موضوع اصلی به ھيچ عنوان نه اصالحات است و نه تغ

  .ھمانا مقابله با بربريت است

اندکی ھوش و خرد برايشان باقی مانده در لبنان، عراق، اردن، فلسطين و زمان آن فرا رسيده است که آنھائی که ھنوز 

زمان آن فرا رسيده است که از حساب و کتاب ھای سياسی روزمره . در تمام جھان عرب از نتايج سوريه عبرت بگيرند
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آماده است تا بشريت و نازل فاصله بگيرند زيرا شمشير ھای وھابی، سلفی، تکفيری از نيام ھايشان بيرون کشيده شده و 

آنھا با کشتار علوی ھا، مسيحی ھا، دروزھا، اسماعيلی ھا و ديگران . را در سوريه و سرزمين ھای ديگر تھديد کند

سپس به سراغ سنی ھائی خواھند آمد که رويکرد مذھبی آنھا را ...آغاز کردند، و سپس به سراغ الئيک ھا خواھند آمد

سپس به سراغ ...خواھند آمد که کراوات می زنند و ريش ھايشان را می تراشندبه سراغ سنی ھائی ...نمی پذيرند

سپس به سراغ آنھائی خواھند رفت که به قانونيت بريدن کراوات ...بريگادھائی خوانند رفت که به شبکۀ آنھا تعلق ندارد

  ! بی پايان است، گيرددور باطل جھنمی و کشتارھائی که به طريق اولی با سالح سرد صورت می...اعتراض می کنند

يتی قطع نظر کنند و به خطراتی زمان آن فرار رسيده که رھبران اياالت متحده و اروپا از منافع شرکت ھای چند مل

 پول و دالرنديشند که کشورھايشان را تھديد می کند، خطراتی که از وقتی که اين ھيوالھا را از بند آزاد کرده و با پتروبي

  . کرده اند تمام تمدن بشری را به مخاطره انداخته انداسلحه برايشان تأمين

ی با ئ القاعده - سعودی -  تکفيری -  سلفی -ھيوالی وھابی . ھيوالئی که درندگی آن ھزار بار بيشتر از نازی ھا است

خی نازيسمی در حال زوال از ديدگاه تاري! نازيسمی بدون مغز. تمام اختالفات داخلی، نازيسم قرن بيست و يکم است

سياسی و فرھنگی که عليه منطقۀ ما آزاد شده و توسط امپرياليسم تالمودی تغذيه می شود و توسط شبکه ھای گوناگون 

  !اسالمگرا-مسيحی و اکنون يھودی -  صھيونيسم، يھودی-يھودی: اين امپرياليسم تالمودی آلت دست قرار می گيرد 

  !نديشيم بي، نيظر حسن مھالن مھندس سوری برای ما بر جا گذاشتهزمان آن فرا رسيده تا کمی تأمل کنيم و به پيغامی که

  ناھض حتر 

١٦/١٢/٢٠١٣     

  اخبار-ال: مقالۀ اصلی  

197097/node/com.akhbar-al.www:// https  

  

  عدرا به نمايش می گذارند تروريست ھا سر می برند و در خيابان ھای شھر کارگری: در عکس باال : يادداشت 

   دقيقه٢٩ و ١٨ساعت /٢٠١٣مبر  دس١٧

35753/news-important/politics/org.elmarada.www:// http  

 کيلومتری شمال شرقی ٢٠ در »عدرا«گروه ھای تکفيريست حملۀ خشونت باری را عليه شھروندان شھر کارگری 

بر . قتل رسانده اندرا از خانه ھايشان رانده و ده ھا نفر از آنھا را با سالح سرد به آن و ساکنان . دمشق آغاز کرده اند

  ... نفر فراتر رفته است١٠٠اساس آخرين گزارشات تعداد قربانيان از حد 
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و از ] رھبری زھران الوشجبھۀ اسالمگرا به [» سالمجبھۀ اال« نفر مسلح از ١٥٠٠قريبا بازماندگان می گويند که ت

ين بھانه که به زور مجبور به نقل مکان و به ھمين گونه صدھا نفر که از پيش از مناطق ھمسايه به ا» نصرتجبھۀ ال«

مھاجمان اھالی و . حمله کردند...شده اند نفوذ کرده بودند، به ژاندارمری ملی، بيمارستان شھرداری، نانپزی صنعتی

صدھا نفر را سر بريدند و سرھای بريده را روی ستون ھای ...کارمندان دولتی را يا تيرباران کردند و يا با دشنه کشتند

بازماندگان از کشتاری حرف می زنند که در شقاوت سرآمد تمام کشتارھای ديگر بوده .  تجاری آويزان کردندميدان

  ...است

عمليات بريدن سر علوی ھا و فرزندان ابن آل القامی در شھر « زير عنوان عکسی که در اين مقاله منتشر شده مقدماً 

 انحرافی است زيرا تمام موضوعی که کامالً . شر شده استالمی در عراق و سوريه منتساتوسط دولت » کارگری عدرا

 که توسط رسانه ھای »عدرا«سوری ھا بی ھيچ تفکيکی ھدف قرار گرفته شده بودند، ھويت قربانيان شھر کوچک 

ز اين که بگويند تنھا علوی ھا و شيعيان ھدف گرفته شده بودند، تنھا يکی ا. محلی اعالم شده اين واقعيت را ثابت می کند

در اين رابطه بايد يادآور شويم که .  که سرانجام در جنگ مذھبی در سوريه توفيق داشته است :اھداف را نشان می دھد 

 و ھمچنان با آگاھی کامل از ماجرا در گرديد توسط ھيچ سازمان بين المللی محکوم ن،اين کشتار مانند کشتارھای ديگر

  .س آگاھی نداشتن از واقعيت ناممکن استاز اين پ. دروغ پردازيھايشان پافشاری کردند

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  دس٢٠

  ٢٠١٣مبر  دس١٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و : منطقه 

   ناتو- جنايت عليه بشريت، جنگ اياالت متحده : مضمون 

  سوريه: تحليل 

5362048/adra-nomme-massacre-un-syrie/ca.mondialisation.www://http  

 


