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  :ّحقيقت سری اين است 
  .ی می کننداياالت متحده و ھم پيمانانش از القاعده پشتيبان

  .پاشی می کندوسيعی پيرامون نبرد حلب سمتبليغات 

  .ناميده اند» مبارزان آزادی « تروريست ھا را 

 

از يکسو، و ) روسيه، ايران و حزب هللا(ک حلب بين ارتش سوريه و ھمپيمانان اين کشور ستراتيژي نبرد حبوحۀدر ب

مانند جبھۀ النصره، جيش االسالم، احرار الشام و دولت عربستان سعودی، ترکيه و ناتو که از گروه ھای تروريست 

 .رو ھستيمه اسالمی پشتيبانی می کنند از سوی ديگر، با  تبليغات وسيع و فشرده ای روب

دھا خمپاره روی حلب، دومين شھر سوريه شليک کردند شدت ص، وقتی گروه ھای مسلح اپريلنبردھا در پايان ماه  

  ).که مطابق خواست و انتظار مردم بود(يز واکنش نشان داد بيشتری يافت و ارتش سوريه ن

رسانه ھای غربی اعالم کردند که شھروندان حلب زير تھديد ارتش سوريه به سر می برند، در حالی که منابع سوری 

  . کندشھروندانی را نشان داد که ھدف حملۀ خمپاره بودند و خواستار مداخلۀ ارتش شدند تا گروه ھای تروريست را خنثی
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 ، ناتو و اسرائيل از جبھۀ النصره پشتيبانی می کنندامريکااياالت متحدۀ 

 شبه نظاميان استفاده می کند تا با دروغپردازی واشنگتن برای کسب اعتبار اخالقی از سازمانھای غير دولتی نزديک به

  . ارتش سوريه را به حمله به شھروندان سوری متھم کند

 و يا به بيان ديگر دفاع (The White Helmets)(، کاله سفيد ھا  )ONG(در نخستين رديف سازمانھای غير دولتی 

 سوريه و روسيه تبديل شده و گزارش داده است غير نظامی سوريه را می بينيم که به منبع اصلی صدور اتھامات عليه

بيمارستان : مراجعه شود به مقالۀ : مترجم ( .ًکه بيمارستانھا در حملۀ ھوائی سوريه و روسيه عمدا ھدف گرفته شده اند

  )حلب ھفت ماه پيش تخريب شده بود

دعا می کنند که مستقل ھستند، ولی در واقع يکی از ابداعات وال استريت ھستند و به مديريت يکی کاله سفيد ھا گرچه ا

 اداره و امور مالی آن نيز با مشارکت دولت James le Mesurierنام جيمز لو ميسورير ه از سربازان قديمی بريتانيا ب

 شورای از جانبريستی جبھه النصره تعلق دارد که گروه کاله سفيد ھا در عين حال به گروه ترو.  تأمين می شودامريکا

  .امنيت سازمان ملل متحد به مثابه گروه تروريستی به ثبت رسيده است

ھر گونه حمله به جبھۀ النصره به مثابه حمله عليه شھروندان غير نظامی و درمانگاه، يا عليه کارمندان بھداشت و 

 نيز صدق می کند که درمانگاه ھای جبھۀ (MSF)ان بدون مرز ھمين موضوع در بارۀ پزشک. لقی می شودتاورژانس 

در بخش ھائی از خاک سوريه که در تصرف تروريست ھا واقع شده تأمين مالی ) ًغالبا از داوطلبان خارجی(النصره را 

  .می کنند

سفيد، القاعدۀ سفيد کاله « لم کوتاه مستند زير عنوان در کشتارھای شقاوتبار را در يک فاين پيوندھا، از جمله شرکت 

  :لينک ويدئو . توسط استيو عزالدين به دقت نشان داده شده است» شده

«Les Casques blancs, Al-Qaïda liftés », par Steve EZZEDDINE : 

https://youtu.be/8aAaReVn2I4 

 حال در يک سری مقاله به وسيلۀ روزنامه نگار تجسسی ونسا بيلیاطالعات کلی دربارۀ کاله سفيدھا در عين 

Vanessa  Beeley در ) ٢٠١۵مبر سپت (کاله سفيد ھا مزدوران مسلح و تبليغاتچی ھای نوين:  توضيح داده شده است

Century Wire st21 le   
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ًاخيرا تناقض بين سياست و کارکرد اياالت متحده وقتی آشکار شد که رائد صالح مدير کاله سفيدھا برای دريافت جايزۀ 

 را نداند، و به استانبول بازگردانده امريکات متحدۀ  ورود به اياالۀبشر دوستانه به اياالت متحده رفته بود ولی به او اجاز

 .جو کنيم و بی گمان علت اين رويداد را بايد در پيوندھای آشکار رائد صالح با جبھۀ النصره جست. شد

 Joe Biden و معاون رئيس جمھور جو بايدن Martin Dempseyئی مارتين دامپسی امريکافرمانده ارتش، ژنرال 

 اياالت متحده، عربستان سعودی، ترکيه و قطر امور مالی دولت کاف کردند که ھم پيمانان نزدي اعتر٢٠١۴در سال 

اسالمی عراق و شام را به عھده دارند و به ھمين گونه ديگر گروه ھای مسلحی که در پی سرنگونی بشار اسد ھستند از 

  .پشتيبانی مالی آنھا برخوردارند

  

 ضميمه

،  اردوی تبليغاتی اتحاديۀ نظامی »برای درک حقيقت دربارۀ سوريه«زير عنوان  که پروفسور تيم آندرسون در کتابی

بيانيۀ منتشر .  غرب و به ھمين گونه سازمانھای غير دولتی دروغين را به وسيلۀ رسانه ھای غربی بررسی کرده است

  شده از سوی شبکۀ دروغين جامعۀ مدنی در سوريه 

Pour apprendre la vérité sur la Syrie, livre du professeur Tim Anderson (cliquez sur l’image 

تقلبی نمی پذيرد که مبارزان اين شبکۀ . کمی دورتر متن بيانيۀ شبکۀ دروغين جامعۀ مدنی سوريه را خواھيد يافت

مخالف رژيم سوريه در سطح گسترده به تشکيالت القاعده و ديگر شبکه ھای آن تعلق دارند و از سوی اياالت متحده، 

 . ناتو و اسرائيل پشتيبانی می شوند

 می جنگند که نيروھای دولت سوريه به پشتيبانی روسيه، ايران و حزب هللا در عمليات گسترده ای عليه تروريست ھائی

  .از سوی اياالت متحده و ناتو پشتيبانی می شوند

  چه کسانی خود را جامعۀ بين المللی ناميده اند ؟

ًلمان بی آن که از عربستان سعودی و ترکيه ياد کنيم که از دو سال پيش دائما ا، بريتانيا، فرانسه، امريکااياالت متحدۀ 

 .بمباران کرده اندسوريه را به نام مجوز دروغين بشر دوستانه 

 را منعکس می کنند و بر اساس ھمين وابستگی بشار اسد را به امريکااين سازمانھای غير دولتی که سياست خارجی 

  .جنايت عليه بشريت متھم می دانند، نمايندگان جامعۀ مدنی سوريه نيستند

  :مدارک بی شماری جنايتکاران را معرفی می کند 

  عليه دولت اسالمی در عراق و شام صورت گرفته، در واقع و به ويژه امريکاياالت متحدۀ بمبارانھائی که از سوی ا) ١

  .غير نظاميان و زير بناھای مدنی و مناطق مسکونی را ھدف گرفته است

ِئی ناتو و امريکاجناياتی که شبکه ھای وابسته به دولت اسالمی عراق و شام مرتکب شده اند از سوی اتحاديۀ ) ٢

ًاخيرا، . مزدوران مسلح اين اتحاديه که در صفوف گروه ھای تروريستی  دست به عمليات می زنند پشتيبانی شده اند

  .گسيل کرده است» مبارزان آزادی « اياالت متحده نيروھای ويژه اش را برای تضمين آموزش 

  )٢٠١۶ ی م١ميشل شوسو دوسکی، ناشر، مرکز مطالعات جھانی سازی، (

* * *  

 »گروه جامعۀ مدنی « متن سازمان غير دولتی دروغين 

  »ما رفتيم تا زير چشمان جھانيان بميريم « 
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ھفتۀ گذشته، رژيم اسد و ھم پيمانانش به بمبارانھای خود وسعت . ساکنان حلب به حمايت جامعۀ جھانی نيازمند است

 نفر غير ٢٠٠تخريب کردندو در اين بمبارانھای سنگين بيشتری دادند و خانه ھای غير نظاميان و بيمارستانھای حلب را 

ًما به نام جامعۀ مدنی سوريه و گروه ھای بشر دوستانه، قويا قتل شھروندان سوری را محکوم می . نظامی کشته شدند

، بدون حمايت جامعۀ بين المللی و اقدامات عينی برای متوقف کردن بمباران حلب. کنيم و خواستار حفاظت مدنی ھستيم

ً نفر در آن زندگی می کنند، احتماال ممکن است که حلب کامال تخريب شود و ساکنان اين ٢۵٠٠٠٠يعنی جائی که ھنوز  ً

  . شھر نيز کشته شوند

، اپريل ٢٧در حلب، روز چھارشنبه .  دقيقه يک سوری کشته شده است٢۵بر اساس ترک مخاصمات سوريھا، در ھر 

 بيمار و پزشک کشته شدند، از جمله تنھا پزشک کودک که در حلب باقی ۵٠کم پس از بمباران بيمارستان قدس، دست 

بيمارستان حلب ھفت ماه پيش برای کشف اين دروغ مراجعه شود به : مترجم (، Dr WASSIM مانده بود، دکتر واسيم

  )تخريب شده بود

ھا در حملۀ ھوائی رژيم در اتارب در غرب » کاله سفيد« ، پنج مددکار از گروه اپريل ٢۵ در دو روز پيش از اين،

اين حمله کمی بعد از حملۀ ھوائی روسھا به وقوع پيوست که طی آن ده غير نظامی در حلب . منطقۀ حلب کشته شدند

، در اين حمالت نيز ده ھا نفر کشته يک ھفتۀ پيش، رژيم به بازار معره نعمان در استان ادلب حمله کرد. کشته شدند

  .شدند، تعاد بسياری از آنھا زن و کودک بودند

 ھای بھداشتی، مدرسه و بازار را تخريب می کند، و دستگاهًرژيم عمدا غير نظاميان و بيمارستانھا را ھدف می گيرد، و 

 عالوه بر اين، رژيم آنانی را که نمی .بر اساس چنين روشھائی می خواھد مقاومت مردم را در اين بمبارانھا خنثی کند

يگاه ھای اسد شھرھا را در سراسر کشور به محاصره پا. تواند از طريق بمباران بکشد، به گرسنگی محکوم می کند

شھرھا ادامه می دھند، و با کار بست روش تحميل گرسنگی، توقيف کاالھای بھداشتی و کاروان ھای کمک رسانی 

لال يگانه منطقه در .  شھر در سوريه در محاصره به سر می برد١٨بيش از .  می کنندمردم را به محاصره محکوم

طی ماه ھا ما از جامعۀ بين الملل درخواست کرديم که از . ديرالزور است که از طريق چتر کمک دريافت می کند

ام درخواستھای ما بی طريق ھوا با چتر برای ما در مناطق محاصره شده کمک بفرستند، حتا در حمص و حما، ولی تم

  .پاسخ ماند

ما . ما نمی فھيم چرا به مرگ محکوم شده ايم، در حالی که جامعۀ بين الملل با اقدامات عينی می تواند از ما حمايت کند

يت خود قرار دھد و برای قطع بمباران در سراسر سوريه وجامعۀ بين الملل را فرامی خوانيم که حمايت از ما را در اول

  .بيش از اين نبايد تلفات بدھيم. به ما کمک کنيد که کشورمان سوريه را نجات دھيم. نداقدام کن

  امضا کنندگان

Signataires 

· Syrian Center for Media and Freedom of Expression · Independent Doctors 

Association · (Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression · Médecins 

indépendants Association) 

 Baytna Syria · Union of Syrian Civil Society Organizations · Zaytoon · Peace 

and Justice for Syria · 

(Baytna Syrie · Union des organisations de la société civile syrienne · Zaytoon · Paix 

et Justice pour la Syrie ) 
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 Dr Amer Masri · Alaa Basatneh· SAY · Zaad · Syrian Welsh Society · Rethink 

Rebuild Society · (Dr Amer Masri · Alaa Basatneh · SAY · Zaad · Gallois Société 

syrienne · Repenser Reconstruire la Société ) 

 Syria Solidarity UK · Scotland4Syria · Help4Syria · Syrian Society in 

Nottinghamshire · (Syrie Solidarité UK · Scotland4Syria · Help4Syria · Société 

syrienne dans le Nottinghamshire) 

 Syrian Platform for Peace · Kurds House · (Plate-forme syrienne pour la paix · 

Kurdes Maison) 
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