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  )ی سازیمرکز مطالعات جھان(par Silvia Cattori  نوشتۀ سيلويا کاتوری

  توسط حميد محویویترجمه از فرانس

  فبروری٠٩

  

 اوباما و سرکوزی

 متھم به جنايت عليه بشريت

 

 ) قربانيان بمباران محلۀ خالديه در حمص٢٠١٢ فوريه ۴. تصوير از لوموند(

 . که در وحشت سازمان يافته توسط گروه ھای مسلح به سر می بردحمص، شھری
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يکی از اھالی شھر حمص که در ھمان محله ای زندگی می کند که گزارشگر فرانسوی ژيل ژکيه و ھشت نفر از 

وقتی با او حرف می .  کشته شدند، با ما حرف می زند٢٠١٢ جنوری ١١رفداران دولت بشار اسد در آن به تاريخ ط

وحشت زده از مرگی که در اطراف خانۀ او پرسه می . زديم، صدای انفجار بمب در اطراف خانۀ او شنيده می شد

 .زد، با صدای بم و به سختی با ما حرف می زد

آن . ما به صداقت او باور داريم. ين کارمند اداره، پدر دو فرزند بی پيرايه با ما حرف می زدما فکر می کنيم که ا

ی که در سوريه مداخله کرده اند، و رسانه ھا کامال متفاوت مقامات سياسی کشورھائچه او می گفت، با گفته ھای 

تش سوريه، و شکنجۀ کودکان و است، و آن چه رسانه ھا در مورد تخريب شھر و کشتار مردم توسط نيروھای ار

 .تجاوز به دختران جوان و کشتار عمدی شھروندان می گويند واقعيت ندارد

چين و روسيه با وتو کردن قطعنامه ای که غربی ھا و کشورھای عرب ھم پيمان در خليج پيشنھاد کرده بودند، نشان 

ولی از وقتی که شورای امنيت در . رده اند دروغ عظيم بی اطالع نيستند و گول نخوۀداد که از دامنۀ اين رسان

جامعۀ « تشکيل داد، گروه ھای مسلح با توجه به اطمينانی که از پشتيبانی ھای به اصطالح جلسهسازمان ملل متحد 

 .دارند وحشی گری ھايشان را دو برابر افزايش داده اند» بين المللی

يد گفتۀ مبارزان تأئبه ) ١(س خبری فرانسه، خالد سو بيه، روزنامه نگار آژانفبروری ۴در مقالۀ : سليويا کاتوری 

شبانه، نيروھای رژيم با خمپاره و تانک چندين محله که شورشيان در آن مستقر بوده اند را بمباران «کرده است که 

اد شورای ملی سوريه تعد» .کرده است، مثل بابا امرو، باب دريب، باب سبا، بايادا، ويدی عربا و به ويژه خالديه

 ٣آيا شما اين گزارشاتی که مربوط به شب .  نفر و صدھا نفر را نيز زخمی اعالم کرده است٢۶٠قربانيان را 

 يد می کنيد؟ می باشد را تأئ٢٠١٢فبروری  ۴ تا فبروری

ه تيراندازی ھای آنھا در محلۀ ما منجر ب...آنھا تنھا می خواھند بکشند...آنھا از ھمه سو تيراندازی می کنند: پاسخ 

می شنويد؟ آنھا ھمين . آنھا ھستند که تيراندازی و بمباران می کنند)...محلۀ ھادارا( نفر از نظاميان شد ٢٠کشته شدن 

آنھا به سوی علوی ھا و سنی ھا که کنترل .  محلۀ ما را بمباران می کنندفبروریحاال در يازده و چھل دقيقه ، پنج 

 .نند تيراندازی می ک،محله ھا را به عھده دارند
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 منظورتان چه کسانی است؟» آنھا«يد ، وقتی می گوئ»آنھا«يد می گوئ: سيلويا کاتوری 

 .منظورم مخالفان مسلح بشار است: پاسخ 

يده شده بود ايستاده بودند که ما اينجا تصاوير مخالفان را ديديم که جلوی اجسادی که در کفن پوش: سيلويا کاتوری 

 اساس گفتۀ شما اين ھا اجساد شھروندان و نظاميان ارتش سوريه بودند که هب. دندی در محلۀ خالديه کشته شده بوگوئ

 توسط گروه ھای مسلح کشته شده بودند؟

بين اجساد، از اھالی محلۀ ما افرادی را که خيلی وقت پيش از اين ربوده . آنھا اين افراد را کشته بودند. بله: پاسخ 

 . شروع شداپريلی از ماه آدم ربائ. ا ربودندھا رآنھا خيلی ). ٢(شده بودند، ديده اند

آيا بين اجساد، جسد افرادی که شما می شناختيد ديده شده است؟ وزير امور خارجۀ فرانسه، آلن : سيلويا کاتوری 

 ... کودک در حمص مطالبی گفته است١٠٠ژوپه، دربارۀ مرگ 

روی بدن آنھا . از مردان ربوده شده را ديده اندوالدينی که محلۀ ما زندگی می کنند، بين اجساد بيست نفر : پاسخ 

بين اجساد مردانی که پيش از اين . بين اجساد، زن و بچه نديدند.  جسد ھا را نديدندۀنشان شکنجه ديده شده، ولی ھم

. ی که مربوط به پيش از مرگ آنھا بودهه روی بدنشان بوده يعنی نشانه ھائربوده شده بودند ديده شده که نشان شکنج

ی ھستند که ربوده شده بودند و در ھمان ھائافرادی که اجساد را ديده بودند، به من اطمينان دادند که اين مردان 

 . بمباران کشته نشده اند

  چند نفر توسط گروه ھای مسلح ربوده شده اند؟اپريلآيا می دانيد از ماه : سيلويا کاتوری 

آنھا او را پانزده روز پيش . يکی از آنھا پسر عموی من است. شدندولی خيلی ھا ناپديد ...دقيقا نمی دانيم: پاسخ 

 و عمو بوده ماما شاھد ناپديد شدن پسر و پدر و خانواده ھای بسياری. از آن تاريخ ھيچ خبری از او نداريم. ربودند

ی، برادر يکی ربائآدم يک نمونۀ اخير اين گونه .  نفر تخمين بزنيم۴٠٠تعداد ربوده شدگان را می توانيم حدود . اند

 شپيخانواده اش چھار روز .  خارج شده بود، ولی ديگر او را نديدندجنوری ٢۴او با اتومبيل روز . از دوستانم بود

خانواده اش در حال جمع کردن . با او به وسيلۀ تلفن حرف زده بودند، ربايندگان برای آزادی او پول می خواستند

 ... پول وسط راه گم می شود و شخص ميانجی نيز وسط راه به قتل می رسدگاھی اتفاق می افتد که...پول ھستند

با شنيدن حرفھای ...ولی، اين جا می گويند که اين ارتش سوريه است که کودکان را شکنجه می کند: سيلويا کاتوری 

 ی می زند؟به آدم ربائشما خواھند گفت که شايد اين ارتش سوريه است که دست 

مخالفان مسلح ھستند که . ين حرفھا با واقعيتی که ما از نزديک می بينيم تطبيق نمی کندھيچ يک از ا: پاسخ 

ی می زنند، آنھا ھستند که کودکان را می کشند و شکنجه می کنند و بعد ما محاصره می کنند و دست به آدم ربائ

تخريب، مرگ و .  می دھندآنھا جناياتشان را به ارتش سوريه نسبت. تصاويرشان را در شبکۀ الجزيره می بينيم

 . اين موارد کار مخالفان مسلح استۀزخمی ھا ھم

 فبروری ٣ی در شب که گوئکه برخی از آنھا زن و کودک بودند ) ٣( جسد از شھروندان ٢۶٠: سيلويا کاتوری 

 خود زير بمباران توسط ارتش بشار اسد در بازار خالديه در حمص کشته شده اند، اين خبر تمام جھان را متوجه

بلکه اجساد مردان جوانی را می . ولی بين اجسادی که در خالديه به نمايش گذاشتند زن و بچه ديده نمی شود. ساخت

تمام . ی از شکنجه بر خود داشته اند، و به نظر نمی رسد که زير آوار و يا بمباران کشته شده باشندھائبينيم که نشانه 

عام توسط گروه ھای مسلح انجام گرفته باشد، ھای اگر اين قتل . يد می کندارد، در واقع، اظھارات شما را تأئاين مو

ی باشند که گفتۀ شما افراد کشته شده ھمان ھائمی بايستی اين موضوع را روشن سازيم، زيرا در صورتی که به 

ان متھم پيش از اين ربوده شده و سپس به قتل رسيده اند، در اين صورت اوباما و سرکوزی به حمايت از مخالف
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ی که بمباران ساختمان ھائآيا تصويری از . خواھندبود، زيرا آنھا می خواھند به ھر قيمتی شده اسد را سرنگون کنند

 کرده اند در اختيار داريد؟

از تمام . شب جمعه) ی که ژيل ژکيه در آن کشته شدجائ(ا بمباران کردند، در محلۀ ما دارا ر آنھا ھا. بله: پاسخ 

نيروھای دولتی اينجا . تيراندازی ھا از محل استقرار نيروھای دولتی صورت نمی گرفت. زی می شداطراف تيراندا

 .برای حفاظت محلۀ کوچک ما آمده بودند

پس مطالبی که سوريه ای ھا توسط تلفن به روزنامه نگار آژانس خبری فرانسه گزارش کرده اند : سيلويا کاتوری 

 حقيقت ندارد؟

را در ...آنھا کنترل بابا امرو، باب دريب، باب سبا، بايادا خالديه. آنھا کامال مسلح ھستند. ردنه، حقيقت ندا: پاسخ 

ھمين حاال ھم دارند بمباران می . آنھا تخريب می کنند، می کشند، مردم را زخمی می کنند...اختيار گرفته اند

ر می کنند و مردم را نيز تھديد می کنند، نه که ساختمان ھا را منفج) گروه ھای اسالم گرای مسلح(آنھا ھستند ...کنند

 .ھمين حاال از ھر چند جناح بمباران می کنند، مردم از ارتش درخواست کمک کرده اند. تنھا در محلۀ ما، ھمه جا

 حاال شما می ترسيد؟: سيلويا کاتوری 

 .برای ما خيلی خطرناک است. ما در ترس زندگی می کنيم. البته: پاسخ 

 به نظر شما دولت اسد برای حفاظت شما ھا کاری را که بايد انجام نمی دھد؟ : سيلويا کاتوری

 .آنھا ھر کاری بتوانند در شراط بسيار دشوار انجام می دھند: پاسخ 

 ...روزنامه نگاران سنتی از تظاھرات صلح جويانه، انقالب دموکراتيک حرف می زنند: سيلويا کاتوری 

تمام تظاھرات آنھا خشونت بار و تشويق به .  از تظاھرات صلح جويانه نيستنه، از سوی مخالفان خبری: پاسخ 

 .اعمال خشونت آميز بوده است

يد می کنيد که آن چه را که رسانه ھا و سياستمداران به عنوان مبارزان دموکراسی پس شما تأئ: سيلويا کاتوری 

چنين موضوعی معادلۀ بسيار . ردم استمعرفی می کنند، در واقع گروه ھای مسلحی ھستند که کارشان ترور م

شما چه احساسی داريد وقتی می شنويد که وزير امور خارجۀ فرانسه ، آلن ژوپه و سفير . دردناکی را مطرح می کند

فرانسه در سازمان ملل متحد ژرار ارنو حق را به جانب مخالفان مسلحی دانسته اند که کمر قتل شما را بسته اند، 

  ربايند و سربازان شما را با تمام حسن نيتی که برای دفاع از شما دارند، به قتل می رسانند؟نزديکان شما را می

دائما از خودم می پرسم چرا اين ھمه دروغ ...برای کشورم متأسفم، برای مردم کشورم. احساسات من؟ اندوه: پاسخ 

از چين و روسيه سپاسگذار ھستم که قطعنامۀ من ...ما اينجا در مقابل پديده ای ناشناخته قرار گرفته ايم...می گويند

زيرا اگر آنھا نيز اجازه دھند که کشورھای ديگر ھر کاری می خواھند انجام دھند، . ای امنيت را وتو کردندرشو

 ... در اين جا نيز تکرار خواھد شدافاجعۀ ليبي

و با حمايت از مخالفان مسلح و دلم می خواھد به روزنامه نگاران و مسئوالن سياسی بگويم که با دروغ ھايشان 

 .ترور مردم سوريه، روح و خصوصا روح جوانان ما را تخريب می کنند

ما تالش خود را برای . ی به پرسش ھای ما سپاسگذاری می کنمما از شما به خاطر پاسخ گوئ: سيلويا کاتوری 

 .انتشار گزارشات شما به کار خواھيم بست

با آگاھی به اين موضوع که سياستمداران و رسانه ھا تاب شنيدن چنين گزارشاتی تماس تلفنی را با او قطع کرديم، 

 ).۴(را نخواھند داشت

 ٢٠١٢ فبروریپنج 
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راديو (ستيم اين خبر را منتشر کنيم، در فرانس کولتور فبروری، در حالی که می خوا ۶امروز صبح روز : تبصره 

 ....ی بين مخالفان و مردم دست به بمباران زده استشنيديم که ارتش سوريه بی ھيچ تفکيک) فرانسۀ فرھنگی

 تبصره توسط گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 .روزنامۀ لوموند نيز بمباران و کشتارھا را به ارتش سوريه نسبت داده است

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/02/08/homs-et-zabadani-toujours-sous-

le-feu-de-l-armee-syrienne_1640631_3218.html#ens_id=1481132 

:پا نوشت متن  

[1] « Syrie : choc et horreur dans la ville dévastée de Homs », par Khaled Soubeih, (AFP) 

4 février 2012. 

[2] Mgr Jean-Clément Jeanbart dit lui aussi que « des gens sont tués en plein jour, 

kidnappés par des gangsters, qui demandent des rançons élevées » Voir :  

http://www.silviacattori.net/article2780.html 

[3] Le correspondant de la BBC en Arabe qui se trouvait à Homs du côté des rebelles 

estime lui à 50 le nombre des tués (et non pas 260), tout en précisant que, dans le chaos 

actuel, il est difficile de compter. 

[4] Voir : « Les Syriens sont une majorité à soutenir le président Assad, mais ce n’est pas 

des médias occidentaux que vous pourriez l’apprendre », par Jonathan Steele, The 

Guardian, 17 janvier 2012. 

[5] Il y a de nombreux sites d’information en France, de sensibilités politiques diverses, 

qui publient des auteurs sérieux et sans biais, (traduisent également des auteurs étrangers 

comme MAHDI DARIUS NAZEMROAYA, BILL VAN AUKEN, PEPE ESCOBAR, 

JEREMY SALT, JONATHAN STEELE, etc), infiniment plus crédibles, au sujet de ce qui 

se passe au Moyen et au Proche Orient, que les journalistes Christophe Ayad ou Georges 

Malbrunot, publiés par Le Monde et Le Figaro 

[6] Il y a deux jours, sur Facebook, de prétendus « révolutionnaires démocrates épris de 

liberté » ont appelé à mettre le feu a des pneus sur les toitures des bâtiments à Homs. 
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