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  حميد محوی: برگرداننده از متن ويديو

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢١
 

 لوموند روزنامۀ فرانسوی و تحريف رويدادھای جنگ در سوريه
  »لوموند ارقام را تحريف کرده است«

  

  Investig’Action -٢٠١۵بر و اکت١٧سيون انويستيگ آک

گروه بندی ارقام منتشر شده در مورد قربانيان جنگ در سوريه توسط  Bahar Kimyongürبھار کيميونگور

  .روزنامۀ لوموند را مورد بررسی قرار داده است

يان جنگ در سوريه روزنامۀ لوموند ارقامی را بر اساس گزارشات شبکۀ حقوق بشر سوريه در مورد جدول بندی قربان

د قربانيان توسط ص ، ھشتاد در ٢٠١۵ت گس و ا٢٠١۴ت گسبر اساس گمانه زنی اين شبکه بين ا. منتشر کرده است

  .نيروھای دولتی کشته شده اند

  :لينک مقالۀ در روزنامۀ لوموند 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/08/en-syrie-qui-de-l-ei-ou-du-regime-

de-bachar-al-assad-a-fait-le-plus-de-victimes_4748890_4355770.html 

  

   ترکيه تبار توسط انوستيگ آکسيونجيمی با بھار کيميونگور روزنامه نگار بلمتن مصاحبه

  چه کسانی پشت شبکۀ حقوق بشر سوريه ھستند ؟

يعنی اخوان (شبکۀ حقوق بشر سوريه تا حدودی رقيب ديدبان حقوق بشر سوريه است که بيشتر شناخته شده می باشد 

ن شبکه به اتحاد ملی سوريه يعنی به اپوزيسيون فرامرزی نزديک اي). المسلمين که مرکزشان نيز در لندن واقع شده

ھست و از سوی وزارت امور خارجۀ فرانسه و سرويس ھای اطالعاتی فرانسوی و بريتانيائی و به ھمين گونه از سوی 

ه توسط آنھا دين ساالران خليج فارس پشتيبانی می شود، در نتيجه نمی توانيم اعتبار چندانی برای اين نوع تابلوھائی ک

 کشته در ٢۵٠٠٠٠ خود را منتشر کرد و در اين ترازنامه ٢٠١۵ت گساين شبکه تراز نامۀ ا.  قائل شويم،منتشر می شود

 عضو سرويس ھای امنيتی سوريه و اعضای حزب هللا که برای پشتيبانی از ارتش ٩۴٠٠٠. سوريه را اعالم کرده است

بايد يادآوری کنيم که ارتش سوريه از .  طرفداری می کنند"اسد"وريه آمده اند و به ھمين گونه عضو دفاع ملی که از س

شھروندان غير نظامی تشکيل شده که برای دفاع لباس نظامی به تن می کنند تا از محله و يا دانشگاه و غيره دفاع کنند، 
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در نتيجه وقتی ترازنامه را از اين ديدگاه مورد . يه بسيج می شوندبه عبارت ديگر تمام مردم سوريه در ارتش سور

بررسی قرار دھيم می بينيم که نخستين قربانيان بين طرفداران دولت سوريه بوده اند، و جھاد طلبان در رتبۀ دوم قرار 

  .  کشته٧٢٠٠٠و غير نظاميان . می گيرند

د سرباز سوری صچند ...  در رقه"اسد"ضع نيروھای طرفدار  دو حملۀ داعش عليه موا٢٠١۴ت گسبه ياد می آورم در ا

 سرباز ٣٠٠به اين ترتيب .  به اسارت گرفته شدند و تمامی آنھا يکی پس از ديگری از دم تيغ گذشتند"اسد"طرفدار 

 بودند، بھای گزافی "اسد"يکی از قبايل سنی مذھب نيز که جزء طرفداران . سوری تنھا طی يک عمليات کشته شدند

 در دو حمله، ولی اين ارقام در ھيچ "اسد"بيش از دو ھزار کشته بين طرفداران .  پرداختند"اسد"رای طرفداريشان از ب

کشته می شوند ولی در ... ده ھا نفر زير شليک خمپاره در دمشق و در شھرھا و روستاھا. کجا انعکاس نيافته است

در سراسر سوريه اين غير نظاميان ھستند که زير شليک چيزی . رسانه ھا ھيچ گزارشی دربارۀ اين قربانيان نمی بينيم

ولی در مورد اين غير نظاميان سکوت می کنند، گوئی بين غير نظاميان .  می ميرند،ناميده اند» آتش شيطان«که آن را 

  .طرفدار اسد و ديگران تفاوتی وجود دارد که شايستۀ خبر رسانی ھای رايج نيست

  

  ه در روزنامۀ لوموند کدام است ؟ھدف از انتشار آن مقال

و . از ديدگاه من، اين نوع مقاالت به اين ھدف منتشر می شود که فرانسه را برای حمله به ارتش سوريه تشويق کند

  .روشن است که با افزايش وسعت جنگ نيست که مشکالت برطرف خواھد شد

  

  :لينک منبع 

http://www.michelcollon.info/Syrie-Le-Monde-manipule-les.html?lang=fr 

  

  

 

 


