
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  از حميد بھشتیبرگردان 

  ٢٠١٢ فبروری ١٠

 

 !در سوريه بايد خشونت متوقف و از جنگ جلوگيری شود
  

ر اطالعات سازمان ملل متحد تا کنون بنا ب.  اوجگيری خشونت گزارش می شودۀھفته ھاست که در سوريه در بار

و بنا بر اطالعات رسانه ھای بين المللی ھمواره طرح ھای بيشتری . ھزاران تن جان خويش را از دست داده اند

  . نظامی غرب ريخته می شوندۀبرای حمل

 گشته است که  به درستی خواھان اين"شنمون"، نيز در کنفرانس امنيتی توکل کارمنيمنی صلح نوبل، ۀ اکنون برند

اما وی در برداشت خود . برای حفظ جان مردم سوريه در قبال اوجگيری خشونت اقدامات بين المللی اتخاذ گردد

زيرا روسيه در مقابل، گفته بود در . توجه نمی کند که روسيه و چين به ھيچ وجه مخالف اينگونه اقدامات نيستند

ی از خارج مخالفت گردد و نه فقط از دولت سوريه، بلکه از  نظامۀ سازمان ملل با حملۀکه در قطعنام صورتی

نچه که آلذا خالف . مخالفين آن نيز درخواست صرفنظر نمودن از خشونت مطرح شود، با آن موافقت خواھد کرد

امنيت به ھيچ وجه روسيه و چين  مزبور در شورای ۀرسانه ھای اينجا گزارش می کنند در مورد شکست قطعنام

ول  را رد می کند مسؤ صلح جويانه ایۀ، بلکه به ميران زيادی غرب که ھفته ھاست متن ھر قطعنامول نبودهمسؤ

  .می باشد

عميقاً نگران شمار )  صلح نوبل به ما نيز داده شده استۀکه جايز (IPPNWما اعضاء سازمان بين المللی پزشکان 

رقم بزرگی از پزشکان و .  ھستيم، می باشندروزافزون قربانيان خشونت در اين کشور که بسياری از آنھا بيطرف

ما اعضاء . گريبان می باشنده ساير اشخاصی که در رسيدگی به مجروحان شرکت دارند نيز با اين وضع دست ب

 نظامی از جانب ۀکه حمل از اين: لمانی سازمان بين المللی پزشکان در يک مورد ديگر نيز اخطار می دھيما ۀشاخ

 افروزیموجب آتش  گردد که ساير کشورھا مانند ايران را نيز شامل شود و بدين ترتيب غرب موجب ايجاد تحرکی

وسيعی گردد که تمامی منطقه را که در ھمسايگی اروپا قرار دارد در برگيرد و اگر ناتو در اينکار شرکت کند، 

  . می تواند موجب درگيری قدرت ھای بزرگ مسلح به تسليحات اتمی نيز بشودنھايتاً 

که مشکالت درونی سوريه مانند مبارزه برای کسب دموکراسی و   عالئمی مشاھده می گردند حاکی از اينزيرا

: قانونمداری بيش از پيش توسط عوامل خارجی و برای نيات آنھا مورد سوء استفاده قرار گرفته و تشديد می گردند
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يان مبالغ ھنگفتی از کشورھای متحد ظاھرا فقط دولت سوريه نيست که توسط روسيه مسلح می گردد، بلکه شورش

آنھا ھمچنين از جانب .  ناتو در ترکيه دريافت می دارند"اينچيرليک"غرب در خليج و تسليحاتی از طريق پايگاه 

انسان ھای بسياری در سوريه و به ويژه .  مورد حمايت قرار می گيرنداجنگجويان مزدور خارجی از جمله از ليبي

بخش مسالمت آميز مخالفين از اين شاکی ھستند که بدين نحو چشم انداز عاری از خشونت که از سالھا پيش جنبش 

ده و و در نتيجه خونريزی در اين جنگ داخلی روز افزون بو. اصالح طلبی را تغذيه می کند، رو به نابودی است

کسانی که فکر می کنند تحريک مسائل داخلی سوريه برای . موجب قربانيان افزاينده ای از مردم عادی گشته است

ايجاد يک نظام حامی غرب در اين کشور و قابل پياده کردن جنگ عليه ايران و از بين بردن پايگاه دريائی روسيه 

  .ی و جنايت عليه بشريت را به تن خود بمالنددر دريای مديترانه کاری بجاست، بايد اتھام جنگ افروز

  : درخواست می کنيمIPPNWلذا ما به عنوان اعضاء سازمان پزشکان حاملی صلح 

  

  :لمانا از ناتو و به ويژه از دولت - 

 نظامی ۀبه تمامی طرح ھای حمل!  تسليحات غربی به سوريه جلوگيری نمائيدۀھر چه سريع تر از انتقال مخفيان

جای آن در صدد ايجاد تفاھم ميان طرف ه ب. بدانيد که تحريم نيز جواب نمی دھد! يه پاسخ منفی دھيدغرب به سور

  .ھای درگير بوده و برای اينکار به سراغ روسيه نيز برويد

  

  : از دولت روسيه - 

دان معنا است اين ب. اکنون بی درنگ طرح قطعنامه ای را به شورای امنيت ارائه نمائيد که دقيقا صلح طلبانه باشد

 مسلح کردن اپوزيسيون دولت سوريه مخالفت نکنيد، بلکه مسلح کردن دولت سوريه را نير مردود ۀکه فقط با ادام

مانند مذاکرات بين المللی با ھمه طرف ھای ه، بدانيد و نيز تقويت کوشش ھای مربوط به آلترناتيوھای صلح طلبان

  .ذينفع ضروری است

  

  : عربۀ از جامع- 

 عرب ۀنظارتی خويش را از سر گرفته و احتمال توفيق آن را توسط فراخوانی از کشورھای عضو جامع ۀوظيف

 مانند قدرت ھای بزرگ فورا از کليه اقداماتی که موجب تحريک به خشونت می دآنھا نيز می باي: تقويت نمائيد

  .شدن راه صلح باشند، تقويت نمايندجای آن ھمه ايده ھائی را که می توانند موجب باز ه گردد، خودداری کنند و ب

  

  : از دولت سوريه و مخالفين آن- 

که کشورتان توسط  از درخواست ھای حد اکثری دست برداشته و انجام مذاکرات را بپذيريد و بدين طريق از اين

از نابودی زيرساخت ھای . عمل آوريده خاطر منافع خارجی غرق خون گردد جلوگيری به جنگ افروزی ب

  .ان جلوگيری کنيد و از حمله به بيمارستان ھا، پزشکان و پرسنل بھداری پرھيز نمائيدکشورت

  

 (IPPNW)لمانی پزشکان جھانی مخالف جنگ اتمی  ا ۀشاخ

  ١٩٨۵ جايره صلح ۀبرند
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  .پزشکان برای صلح مبارزه می کنند

  .زيرا جنگ زندگی و سالمت را نابود می سازد

  .و جنگ حقوق بشر را از بين می برد

  .جنگ موجب صلح نمی گردد

  

  . کنيد را کليکاينجابرای امضاء فراخوان 

 

  ٢٠١٢ فوريه ۶ –برگرفته از سايت تالکسکاال 
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