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 Human rights بشر حقوق

 
  پروفسور ميشل شوسودوسکی:يسندهنو

حميد محوی: برگردان از  
٢٠١٢ دسمبر ٢٢  

:يميائی سوريه کسريال سالح ھای   

اتو ؟فاجعۀ بشری سازمان يافته توسط اياالت متحده و ن  

 

 

يميائی در سوريه با الھام از گفتمان سالح ھای کشتار جمعی در کمورد تھديد فرضی سالح ھای ترفند تبليغاتی در 

  .انبارھای صدام حسين به شکل فزاينده ای از چند ماه پيش به اينسو ادامه داشته است

می » ناکام«و » نا اميد«االسد رسانه ھای غربی ھمصدا و بی ھيچ مدرکی اعالم کردند که رئيس جمھور بشار 

ھفتۀ گذشته، نمايندگان اياالت متحده در مصاحبه با . کار ببرده  مرگبار بکيميائیخواھد عليه ملت خودش سالح ھای 

 گاز سمی که روی –نورو توکسيک (ارتش سوريه بمبھائی را با گاز سمی «اعالم کردند که ] ان بی سی نيوز[

  .» مسلح کرده  و در انتظار آخرين دستورات بشار االسد به سر می برند)سيستم عصبی تأثير مخرب دارد

در حال حاضر دولت ھای غربی رئيس جمھور سوريه را متھم کرده اند که در پی تدارک و سازماندھی يک طرح 

موجی از گزارشات تحريف شده . کار شدنده طی اين مدت، رسانه ھا نيز با سرعت باال دست ب. شيطانی می باشد

طوری که ماه ھای پيش از حمله به ه دربارۀ سالح ھای کشتار جمعی در ستون ھای خبری شبکه ھا پخش شد، ب

  . را تداعی می کرد٢٠٠٣ چعراق در مار

رژيم رئيس جمھور سوريه بشار االسد  به «سازشکاری رسانه ھا که شاھد توسعۀ آن ھستيم، بر اين اساس است که 

موظف است تا برای جلوگيری از مصيبت فاجعۀ انسانی به کمک مردم » ين المللجامعۀ ب«و » پايان کارش رسيده

  .سوريه بشتابد
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 کيميائیغرب بيش از پيش از سوريه می ترسد، زيرا به عنوان آخرين حرکت نا اميدانه ممکن است از سالح ھای «

  »استفاده کند

کار ه  برای بکيميائیده سازی سالح ھای گزارشات اخير نشان می دھد که دولت سوريه محاصره شده و در پی آما

  .است] عليه ملت سوريه[بستن آن 

  . کشته، رويدادھای سوريه می تواند به اوج خونبار خود برسد۴٠٠٠٠پس از دو سال جنگ داخلی و 

  )٢٠٠٣(در مقايسه با عراق ) ٢٠١٢(سوريه 

 

  

د کرده اند ئي در عراق را نشان داده  و تأمنتقدان ضد جنگ به شگل گسترده تشابھات ترفند سالح ھای کشتار جمعی

تھديد فرضی سپس به . ت بود از متھم ساختن دولت صدام حسين به ذخيره سازی سالح ھای کشتار جمعیرکه عبا

 . به کار بسته شد٢٠٠٣ چعنوان توجيه حمله به عراق در مار

گی بازشناسی شد و رئيس جمھور پس از حمله،، ترفند سالح ھای کشتار جمعی در عراق به عنوان افسانۀ ساخت

 اسقف دموند توتو اخيراً . بوده است» اشتباه بزرگی«بوش و نخست وزير تونی بلر اعتراف کردند که . جرج دابليو

صاحب جايزۀ نوبل صلح اعالم کرد که تونی بلر و بوش دروغگو بايد در ديوان بين المللی کيفری الھه محاکمه 

  .شوند

  

.  در کنتراست با مورد تاريخی مشابه در عراق قرار می گيردکشتار جمعی در سوريه فوراً سريال تخيلی سالح ھای 

بررسی طرح .  بھانه ساز آن باشدکيميائیست که سالح ا عليه سوريه هجنگ تمام عيار بشردوستان» توجيه«ھدف 

چه پوزيسيون نسبت به آناز نيروھای اھای نظامی متفقين و به ھمينگونه خصوصيت پشتيبانی اياالت متحده و ناتو 

  .کار برده شد رويکرد متفاوتی را نشان می دھده  ب٢٠١١ ا  و ليبي٢٠٠٣عليه عراق 
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شوک و «در واقع ھدف ابليس نمائی بشار االسد است، ولی ھدف در اين مرحله اعالم جنگ تمام عيار از نوع 

زيرا در شرايط حاضر، .  خواھد بود مستلزم اردوی ھوائی تمام عيارتعليه سوريه نيست که در اين صور» بھت

سوريه سامانۀ پدافند ھوائی خيلی مدرنی در اختيار دارد، و به . نظر می رسده چنين طرحی بسيار مخاطره آميز ب

و عالوه بر اين دارای نيروی زمينی قابل مالحظه ای می ) تصوير را ببينيد(موشکھای روسی اسکاندر مجھز است 

نجامد که يک پايگاه دريائی در  می تواند به واکنش روسيه نيز بيی غرب در عين حالعمليات نظامی از سو. باشد

از سوی ديگر، نيروھای ايرانی، پاسداران انقالب در . شھر بندری طرطوس در جنوب سوريه در اختيار دارد

  .سوريه مستقر ھستند و مشاوران نظامی روس در فرماسيون ارتش سوريه شرکت دارد

 را از ۶- ٧مريکا در ترکيه، سوريه موشکھای اسکاندر، ماخ اخ به استقرار موشکھای پاتريوت ساخت ، در پاساخيراً 

  )برای آشنائی بيشتر به فيلم منتشر شده در يوتوب نگاه کنيد: مترجم . (روسيه دريافت کرد که از آن برتر است

http://www.youtube.com/watch?v=F5zCzPzCiCE  

را در اختيار داشت که نسبت به مدل جديد توان کمتری دارد، و به ھمين » اسکاندر « نوع ديگری ازسوريه قبالً 

  )تصاوير زير را ببينيد.(را نيز در اختيار داشت»  ام٢پچورا «ترتيب سامانۀ موشکی ضد ھوائی 

  

  تشريح 

 که برای تخريب  ام سامانۀ پدافند ھوائی روس و مجھز به پرتاب شوندۀ زمين به ھوای کوتاه برد است٢ –پچورا 

  .ھواپيما، موشکھای کروز، ھليکوپتر تھاجمی و اھداف ديگر در زمين يا در ارتفاع پائين و متوسط به کار می رود

  

 فيلم يوتوب

http://www.youtube.com/watch?v=C7U56BOfv7Q&feature=player_embedded  

   ام در سوريه٢سامانۀ پدافند ھوائی زمين به ھوای روس، پچورا 

  

  )نامتعارف(نگ غير رسمی ج

در اين مرحله، با وجود برتری نظامی اياالت متحده و ناتو، به داليلی که پيش از اين بر شمرديم، عمليات نظامی 

گزارشات . ولی جنگ نامتعارف به عنوان شيوۀ مطلوب مطرح خواھد بود. منظم يا متعارف امکان پذير نيست

 ناتو به پشتيبانی از نيروھای شورشی تکيه دارد و عبارت است از د کرده است که عمليات نظامیئيمتعددی تأ
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بخشی از اين طرح که به . ساختار فرماندھی، سامانه ھای ارتباطاتی، استخدام، آموزش و گسيل سالح ھای مدرنتر

  .انجام گرفته است» مرسونری«آموزش شورشيان مرتبط می باشد، توسط شرکت ھای خصوصی 

ن شده و پشتيبانی از شورشيان به ييمی توانند اردوی بمباران ھوائی محدودی را برای اھداف تعبا اين وجود احتماال 

 با وجود اين عمليات قطعاً .  گذارندء ذخيره شده در انبارھای بتون آرمه ای، به اجراکيميائیبھانۀ وجود سالح ھای 

  .توان دفاع ھوائی سوريه مخاطره آميز خواھد بود

  

» پشتيبانی دريائی و ھوائی و عالوه بر اين يک فرماسيون نظامی برای اپوزيسيون«نگ شده با برنامۀ نظامی ھمآھ

 هدر لندن بود که به رياست ژنرال سر ديويد جولين ريچارد، فرماند» نيمه مخفی«از دستورات روز گردھمآئی 

  .مرکز فرماندھی دفاع بريتانيا برگزار شد

، اتحاديۀ امارات عرب و اياالت متحده در اين گردھمآئی در لندن شرکت رؤسای نظامی فرانسه، ترکيه، اردن، قطر

  . ولی ھيچ بيانيه ای منتشر نشد. کردند

 (Voir Felicity Arbuthnot,  Secret Meetings in London Plotting to Wage War on Syria 

without UN Authorization, Global Research, 11 décembre 2012.) 

پشتيبانی از ساختار فرماندھی نظامی منسجم ) ٢٠١٢مبر  دس١٠(ی پشت درھای بسته در لندن ھدف از اين گردھمآئ

، چنين امری موج عمالً . يون بود تا صفوف شورشيان را عليه  نيروھای دولتی متحد سازدبرای نيروھای اپوزيس

تازه ای از سربازان مزدور را تحت نظارت نيروھای ويژۀ غربی که از ھم اکنون در خاک سوريه ھستند ضروری 

  .خواھد ساخت

 

  ارکستراسيون يک فاجعۀ انسانی؟

ولی بايد بپرسيم که نسبت اين مانور با . لۀ بسيار مھمی استأ مسده و ناتوعنصر متشکل در مانور اياالت متح

   سوريه کدام است؟کيميائیموضوع سالح ھای 

 که سوريه در اختيار دارد واکنش کيميائیدر حال حاضر، پيمان نظامی غرب نمی خواھد در رابطه با سالح ھای 

 شورشيان مخالف رژيم را آموزش می دھد که ندازد، بلکه بطريق اولینشان دھد و جنگ تمام عيار راه بينظامی 

  . استفاده کنندکيميائیبتوانند از سالح ھای 
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د شده، و از ھم اکنون شرکت ھای خصوصی کارشناس فعاليتھايشان را آغاز کرده ئياين برنامۀ تشکيالت نظامی تأ

امنيتی و تأمين نفرات اين شرکت ھای خصوصی که به شکل پيمان کار برای پنتاگون کار می کنند، خدمات . اند

  .را به عھده دارند) مرسونر(نظامی مزدور 

يکی از نمايندگان و تعدادی از ديپلماتھای عالی رتبۀ اياالت متحده در مصاحبه با سی ان ان اظھار داشتند که «

ذخيرۀ اياالت متحده و برخی از ھم پيمانان اروپائی آنھا برای آموزش شورشيان سوريه در چشم انداز حفاظت از 

مبر  دس٩گزارش سی ان ان، (ه می کنند  در سوريه، از پيمان کاران در زمينۀ دفاع استفادکيميائیسالح ھای 

٢٠١٢.(  

 به طرح نظامی تعلق داشته، و به اين معنا که وضعيتی ايجاد شود که تروريست ھا در جبھۀ سناريوی ھيوالئی کامالً 

  . در اختيار داشته باشندکيميائیش دفاع سالح اپوزيسيون به مشاورت پيمان کاران غربی در بخ

  

بر اين اساس، رئيس جمھور اوباما اعالم کرد .  نيستکيميائیمنظور تمرين آموزشی در چھار چوب منع گسترش 

بخواھيد از سالح ھای ) يعنی دولت سوريه(» شما«اگر » ول خواھيد بودؤشما مس« که ) خطاب به دولت سوريه(

د، اين عمليات سّری چنين سالح ھائی را به پشتيبانی اياالت متحده و ناتو در اختيار تروريستھا  استفاده کنيکيميائی

يکی از مؤثرترين گروه ھای ) تصوير باال را ببينيد(قرارداده است، يعنی مأموران ما در شبکۀ القاعده که النصرت 

در چرخش وضعيت، . ن شرکت دارندمبارز آن است و توسط غرب تأمين مالی شده و سربازان مزدور نيز در آ

 در فھرست سازمان ھای تحت سر پرستی اياالت متحده، اخيراً » مأموران اطالعاتی«جبھۀ النصرت، يکی از 

 .تروريستی در وزارت امور خارجۀ اياالت متحده به ثبت رسيد

ه افتاده به پرواز غرب ادعا می کند که برای نجات مردم سوريه که زندگی شان از سوی بشار االسد به مخاطر

در واقع، نه تنھا ھم پيمانان نظامی غرب از تروريست ھا به انضمام جبھۀ النصرت پشتيبانی می کنند، . درآمده است

و نيروھائی قرار داده اند که به شکل نيابتی برای آنھا می » اپوزيسيون« نيز در اختيار شورشيان کيميائیسالح ھای 

  .جنگند

ريوی ھيوالئی چنين است که تروريست ھائی که در جبھۀ اپوزيسيون به خدمت اياالت مرحلۀ بعدی در اين سنا

کار ببرند، يعنی واقعه ای که می ه  عليه شھروندان بکيميائیمتحده و ناتو درآمده اند، می توانند از اين سالح ھای 

  .تواند به فاجعۀ انسانی در تمام کشور دامن بزند
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 مردم سوريه را تھديد می کند؟ دولت سوری بشار االسد يا چه کسی واقعاً  : در نتيجه پرسش کلی تر چنين است

 اسرائيل که نيروھای تروريست اپوزيسيون را استخدام کرده و آموزش داده – ناتو –اتحاديۀ نظامی اياالت متحده 

  اند؟

   

   سوريهکيميائینگاھی به تاريخ بھانۀ سالح ھای 

گروه ھای «، پنتاگون اعالم کرد که گستدر آغاز ا.  گذشته شروع شد سوری از سالکيميائیسريال سالح ھای 

را به ھدف تخريب سالح ھای کشتار جمعی سوری به سوريه اعزام » کوچک مجھز از نيروھای عمليات ويژه

  .خواھد کرد

.   در دستور روز نبودھيچ حملۀ ھوائی. وارد عمل خواھند شد» حملۀ ھوائی دقيق« ھای ويژه به پشتيبانی واحداين 

اعالم کرد، که بی گمان »  که در ھوا پخش شود ، بی آنکيميائیتخريب سالح ھای «پنتاگون ھدف حمالت دقيق را 

  ...وليتی خطرناک خواھد بودؤمس

موضوع طنز آميز چنين است که در آغاز اين طرح ماکياولی، ورود به خاک سوريه و عمليات ھوائی نيروھای 

نيّت اعالم شده از چنين عملياتی حفاظت از .  عکسه بکامالً . تحده، ھدفش حمله به رژيم سوريه نبودويژۀ اياالت م

  .بود و نه برای مقابله با نيروھای دولتی» اپوزيسيون«شھروندان عليه شورشيان 

 کند، مطرح  قصد دارد به شھروندان سوری حملهکيميائیھيچ اتھامی عليه بشار االسد مبنی بر اين که با سالح ھای 

به گفتۀ پنتاگون، با چنين عملياتی ھدف اين بود که اطمينان حاصل کنند که سالح ھای کشتار جمعی سوريه . نشده بود

دست شورشيان جھاد ه که گويا بدون محافظت در پناھگاھھای بتونی ارتش سوريه در سر تا سر کشور ذخيره شده، ب

  :دفت ني،طلبی که عليه نيروھای دولتی می جنگند

طرح ھای پنتاگون بيشتر روی حفاظت يا تخريب ذخيرۀ سوريه که بدون حفاظت رھا شده تکيه داشت و اظھار 

دست مبارزان شورشی يا شبھه نظاميان وابسته به القاعده يا ه نگرانی از اين بابت اعالم شده بود که اين ذخيره ھا ب

  .فتدزب هللا يا گروه ھای ديگر نيح

طرفدار «دست مبارزان آزادی ه مدعی بود که سالح ھای کشتار جمعی ممکن است ب گستپنتاگون در ماه ا

مثل ترکيه، قطر، : فتد، که توسط تعدادی از متحدان اياالت متحده استخدام و تأمين مالی شده اند بي» دموکراسی

  .عربستان سعودی، در پيوند با واشينگتن و مرکز فرماندھی ناتو در بروکسل

 او از تھديد تروريستی حرف می زد و گستماه ا. اع لئون پانتا دروغ ھای خودش را نفی می کرددر واقع، وزير دف

ت مبارزان آزادی در سوريه نه تنھا از يواشينگتن به قطع يقين می داند که اکثر. حاال بشار االسد را متھم می داند

ارند که نامشان در فھرست سازمان مزدوران خارجی تشکيل شده، بلکه به گروه ھای اسالمگرای افراطی تعلق د

  .ھای تروريستی در وزارت امور خارجۀ ايالت متحده به ثبت رسيده است

  . در سوريه، اسرائيل با ناتو و پنتاگون ھمکاری داردکيميائیدر عمليات سالح ھای 

  

  کيميائیمتشکل ساختن تروريست ھا برای استفاده از سالح ھای 

به شکلی که پنتاگون در (فتد ني» به دستان بد سرشت «کيميائیاست که اين سالح ھای  می خواگر دولت اوباما حقيقتاً 

را آموزش می دھد که کنترل ذخائر سالح ھای » شورشيان اپوزيسيون سوريه«، پس چرا ) ادعا می کردگستماه ا
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و مبارزان وابسته به شبکۀ عھده بگيرند، و با آگاھی به اين امر که غالبا از سلفی گرايان ه  دولت سوريه را بکيميائی

  القاعده ھستند؟

 در اردن و ترکيه انجام می گيرد و کيميائیبر اساس گزارشات منابع آگاه، آموزش و تشکالت در زمينۀ سالح ھای 

بر اساس گزارشات يکی از نمايندگان رسمی، برخی . حفاظت ذخائر و کار با مواد و انبار اسلحه را در بر می گيرد

  .ان در سوريه ھستند و با شورشيان برای نظارت بر چند انبار کار می کننداز مقاطعه کار

مليت مقاطعه کاران و مستشاران اعالم نشد، با اين وجود نمايندگان اظھار داشته اند که نبايد تصور کرد که ھمۀ 

  )٢٠١٢مبر  دس٩سی ان ان (. مريکائی ھستنداآنھا 

 بخش دفاع معرفی نشده است، ولی بيانيه ھای رسمی نشان می دھد که البته در اين گزارشات ھويت پيمان کاران در

  :آنھا به شکل تنگاتنگ با پنتاگون قرارداد بسته اند 

خدمت گرفتن پيمان کاران در زمينۀ دفاع و برای آموزش شورشيان سوريه در زمينۀ ه تصميم اياالت متحده برای ب

و اگر به دعاوی واشينگتن فکر کنم که روی . وليت استؤس خطرناک بوده و حاکی از نبود مکيميائیسالح ھای 

تأکيد داشته است که تنھا به ) خليج فارس: مترجم (کمکھا و اسلحه از سوی متحدانش بين کشورھای عربی خليج 

، ولی با )اگر چنين شورشيانی وجود خارجی داشته باشد(و معتبر تحويل داده شود) الئيک(شورشيان غير مذھبی 

  .تايج عملی می بينيم که واشينگتن به ھيچ عنوان قادر به کنترل چنين امری نبوده استتوجه به ن

از سوی ديگر اين موضوع اتھامات اخير وزير امور خارجۀ سوريه را به شکل برجسته تری مطرح ساخت که 

از ] واھی[ استفادۀ  آن اياالت متحده را متھم کرد که عليه رژيم سوريه به توطئه چينی دست زده و در موردمبنایبر

  . دولت سوريه را سرزنش کرده استکيميائی و يا آماده سازی برای جنگ کيميائیسالح ھای 

ما به شکل جدی بيم داريم که برخی کشورھا عالوه بر . گزارشاتی که رسانه ھا پخش می کنند موجب نگرانی است«

ند، و بعد به دولت سوريه اتھام بزنند که از چنين  مجھز کنکيميائیپشتيبانی از تروريستھا، آنھا را به سالح ھای 

  .»سالح ھائی استفاده کرده است

معنای واقعی اين عمليات ھيوالئی سّری کدام است؟ آيا اين : پرسش اساسی که در اينجا بايد مطرح کنيم، چنين است 

 کيميائی استفاده از سالح ھای عملياتی که اياالت متحده و ناتو در پی انجام آن می باشد، می خواھد از دستيابی و

  را تشويق کند؟  و يا آندتوسط ارتش آزاد سوريه جلوگير

آيا در اين .  را آموزش می دھندکيميائید می کند که اياالت متحده و ناتو طرز کار با سالح ھای ئيگزارش زير تأ

چه روی می دھد آيا  ضرورت خاصی دارد؟ به عبارت ديگر، آنکيميائینوع آموزش تخصصی کار با محصوالت 

 و آموزش طرز کار با کيميائیچنين است که  از طريق پيمان کاران در زمينۀ دفاع، اتحاد نظامی غرب سالح ھای 

  آن را در اختيار تروريستھا قرار می دھد؟ 

است، با آگاھی به اين امر که بخش مھمی از شورشيان سوريه متشکل از جھاد طلبان و گروه ھای وابسته به القاعده 

.  عليه مردم سوريه نخواھد بودکيميائیدر نتيجه به ھيچ عنوان شيوۀ مناسبی برای جلوگيری از استفادۀ سالح ھای 

 آموزش ديده اند، کيميائیبرای کار برد سالح ھای » اپوزيسيون«عالوه بر اين، بسياری از شورشيانی که در جبھۀ 

ان سوری به ويژه قتل عام در شھر حوله را مرتکب شده و ھمان افرادی ھستند که جنايات متعددی عليه شھروند

  .مدارک آن نيز موجود است

که گروه ھای تروريست پس از تحت ) ٢٠١٢مبر  دس٨پرس تی وی، (شنبه اعالم کرد وزير امور خارجه روز 

  .کار ببرنده  را عليه مردم بکيميائیممکن است سالح ھای ) در حلب(کنترل گرفتن کارخانۀ کلور سمی 
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 نيازی به کنترل ذخائر دولتی کيميائیبايد يادآوری کنيم که نيروھای اپوزيسيون برای سوء استفاده از سالح ھای 

چنين سالح ھائی از ذخائر غربی در اختيارشان قرار گرفته و می توانند به راحتی آن را در اختيار . ندارند

  . شرکت دارندکيميائیينۀ سالح آزمايشگاھھائی قرار دھند که در برنامۀ آموزش تخصصی در زم

 و دخالت شرکت ھای خصوصی مرسونر که با ناتو و پنتاگون کيميائیروشن است که آموزش کاربرد سالح ھای 

 توسط نيروھای کيميائیقرارداد بسته اند موجب افزايش خطر می شود، و زمينه  را برای استفاده از سالح ھای 

  .نجامدد به فاجعۀ انسانی در سطح ملی بي تواناپوزيسيون مساعد ساخته و در نتيجه می

در نظر )  دسامبر گزارش شد١٠که (در لندن » نيمه مخفی«اتحاديۀ اياالت متحده و ناتو با اين وجود در گردھمآئی 

نيروھای ويژه با شورشيان کار می کنند و عمليات را عليه . ندارد که روی خاک سوريه نيروی نظامی پياده کند

  .تی به پيش می برندنيروھای دول

يکی از در اين شرايط، . در نبود عمليات نظامی در اشکال رسمی و متعارف، تکيه روی جنگ نامتعارف است

که روی ميز گذاشته شده، فراھم آوردن وضعيتی است که تروريسھا به سالح ھای ] ھيوالئی[گزينش «چندين 

  .عۀ انسانی را در تمام سوريه دامن بزند، يعنی واقعه ای که می تواند فاج»دست بيابند «کيميائی

 ءدر حالی که چنين گزينشی نيازی به مداخلۀ نظامی اياالت متحده و ناتو نخواھد داشت، و در صورتی که به اجرا

گذاشته شود، فاجعۀ انسانی زمينه را برای سقوط دولت سوريه فراھم خواھد ساخت، يعنی آنچه را که مدتھای مديد 

  .»ر رژيمييتغ «:منتظر آن بودند 

انتخاب ستراتژيک اتحاديۀ نظامی غرب نشان می دھد که .  يا عراق به گزينش ھای فعلی تعلق ندارداالگوھای ليبي

  . سناريوی احتمالی فاجعۀ انسانی است

 به کيميائیی، رئيس جمھور بشار االسد به دليل استفاده از سالح ھای ئدر منطق تبليغات جنگی و تحريف رسانه 

ول مرگ شھروندان معرفی خواھد شد و پيامد اين موضوع نيز به مداخلۀ نظامی اياالت متحده و ناتو ؤس معنوان

  .خواھد انجاميد

ما بر اين باور نيستيم که چنين گزينشی به شکل اجتناب ناپذير تحقق خواھد يافت، ولی در برنامۀ اياالت متحده و 

 که می تواند کيميائیت از گزينش شورشيان مسلح به سالح ھای ناتو چشم انداز مشخصی را می بينيم که عبارت اس

  .نجامدبه فاجعۀ انسانی بي

 به خاک سپرده شده چگونه می توانيم اطمينان حاصل کنيم که اين گزينش ھيوالئی و دھشتناک حذف شده و کامالً 

  است؟

ه جنگی که اياالت متحده، ناتو  افکار عمومی بايد علي. ی مطرح شودئچنين پرسشی بايد در ابعاد گستردۀ رسانه 

  .اسرائيل تدارک ديده اند بسيج شود

  . کنيدءپيش از ھمه دروغ سالح ھای کشتار جمعی را افشا

  .با سازشکاری ھای رسانه ھای حاکم مخالفت کنيد

  . کنيدء در سوريه را افشاکيميائیدروغ ساختگی طرح گسترش سالح ھای 

  .شر کنيداين گزارشات را در سر تا سر جھان منت

  .با جنايتکارانی که در مقامات باال حکم می رانند مقابله کنيد. بحث را به ميدان عمومی ببريد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٢ دسامبر ٢١
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