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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
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 Political سياسی

  
   سليويا کاتوری:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢مارچ ٢٠

  

  مردم سوريه به شکل گسترده و در توده ھای عظيم

  در چندين شھر

  دادندپشتيبانی خود را از دولت سوريه نشان 
  

 سازمان غير دولتی برای دفاع از حقوق بشر در ژنو، و به ويژه سازمان عفو بين الملل، از پشت ٢٠٠در حالی که 

رئيس جمھور بشار االسد را به خشونت بار ترين رفتارھا » بين المللی«سنگرھايشان و از فراز تريبونھای جانبدار 

 به پشتيبانی از –ش از يک ميليون نفر تخمين زده شده است  که بي–متھم می کنند، تظاھرات بسيار گسترده ای 

 چ مار١۵اصالحات پيشنھادی بشار االسد و مخالفت با ھر گونه مداخلۀ خارجی در امور داخلی سوريه، در روز 

- در دمشق، الب، الذقيه، رقه، حسک، درعا، مصياف تا طرطوس و به ھمين نسبت در شھرھای حما، عز٢٠١٢

  .، صورت گرفتديگرزھرا و شھرھای 
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  :ويدئو 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4KIKZ1xORzI#t=0s 
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مھور بشار االسد و عليه گروه ھای مسلح که طی ماه ھای اخير مردم سوريه بارھا برای پشتيبانی از رئيس ج

  .آ تش کشيده و خون ريزی کرده اند، در خيابان ھای سوريه تظاھرات برگزار کرده اند کشورشان را به

 از چين و روسيه درخواست ٢٠١٢ چ مار١۴ کشور روز ٢٧ سازمان غير دولتی از ٢٠٠با اين وجود، اتحاديۀ 

شورای امنيت در سازمان ملل متحد بپيوندند و قطعنامه ای را که دولت کرده اند که به ديگر کشورھای عضو 

سوريه را به توقف بمباران کور روی  محالت غير نظامی و مسکونی، و توقف  نقض قوانين بين المللی، و توقف 

 سازمان غير دولتی مدافع حقوق بشر ٢٠٠اين اتحاديه که از . بازداشت غيرقانونی و شکنجه فرامی خواند،  بپذيرند

تشکيل شده و خواھان تضمين امداد حقوق بشر و حفاظت از جان روزنامه نگاران و ديدبانان حقوق بشر در سوريه 

شده است، بد نيست به افکار عمومی مردم سوريه نيز گوشۀ چشمی نشان می داد، که وقايع سوريه را به شکلی که 

  . ديده اند و می بينند، نمی بينندآنھا

زيرا اکثريت مردم سوريه از وتوی چين و روسيه عليه قطعنامۀ شورای امنيت در سازمان ملل متحد، خشنود بوده 

اند و از آنھا قدر دانی به عمل آورده اند، در حالی  که اين کاروان مسخره ای که سازمان ھای غير دولتی در ژنو به 

  .عی دارد آن را به عنوان امری بشر دوستانه در دستور کار روزانۀ خود قرار دھدراه انداخته اند س

 

 

Silvia Cattori  

 :منبع 

29813=aid&va=context?php.index/ca.mondialisation.www://http  

  :تبصره 

ميسيونرھای :  سازمانھای غيردولتی«به مقالۀ » سازمانھای غير دولتی «شتر با موضوع ی بيئبرای آشنا

  شيری به آدرس زير نيز می توانيد مراجعه کنيد.م.به ترجمۀ ا» امپرياليسم

pdf.Dawlaty-Ghaire-Haaye-Saazmaan-AMS-T-12/031512-Siasi/com.zadafga.www://http  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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