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 ٢٠١٢ چ مار١۶. مرکز مطالعات جھانی سازی

نويسندۀ چندين اثر و مقالۀ انتقادی، و داستانھای کوتاه با مضامين تاريخی، . دکتر ناديا خوست، نويسندۀ سوری

  .او در دمشق زندگی می کند. معماری، حفظ و حراست از يادمان ھای تمدن عرب

 

 که حاال گاھی گداری در ئی در امنيت زندگی می کردند، و از تمام اين سالح ھاهسوريمردم پيش از اين، يک سال 

مخفی گاه ھای شبھه نظاميان کشف می کنند و جملگی نيز از مرز لبنان و ترکيه وارد شده است، ھنوز چيزی نمی 

ست ساز، راکت ضد تانک، تپانچه، دستگاه ھرگز بمب نديده بودند، تفنگ، مسلسل از ھر نوع، بمب ھای د. دانستند

  .ۀ ضد گلولهقجليھای جاسوسی، تجھيزات دوربين ديد در شب، مھمات انفجاری، 
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  پشت بام ھای دمشق، يک کليسا و يک مسجد در صلح و سکوت درغروب آفتاب در کنار يکديگر ديده می شوند

  

 دانيم که مرگ می تواند به شکل کپسول گاز، يا ر کرده، حاال میييامروز اوضاع نسبت به يک سال پيش خيلی تغ

امروز می دانيم که ھر يک از ما در صورتی که ناممان در فھرست آنھا ثبت شده باشد، ! پيت نفت به سراغمان بيايد

  !می توانيم در حملۀ گروه ھای مسلح در يک انفجار بميريم

ش را به روی آن چه در اين جا می گذرد باز با وجود چنين وضعيتی، شورای حقوق بشر در ژنو نمی خواھد چشم

به جای بازشناسی فعاليت گروه ھای . کند و واقعيت را ببيند که چگونه امنيت ما و آھنگ زندگی ما سالخی می شود

 اين اساس، ما که در سوريه زندگی می کنيم، و نه در هب! جو می کند  و مسلح، متھم را بين قربانيان جست

  .از دانستن آن اجتناب می کنند» بشر دوستانه اش«اقعياتی آشنا ھستيم که غرب و نھادھای کشورھای غربی، با و

تصويری که تنھا يک بار در تلويزيون سوريه پخش . ما ھنوز دو تصوير فراموش نشدنی در ذھنمان موج می زند

افراد خانواده، والدين، شد که صحنۀ قتل خانواده ای در محلۀ بابا عمرو را نشان می داد، کنار ميزی که تمام 

 ھا کشته شده بودند، و قاتالن با خون قربانيانشان نام بريگادی را که دستور چنين جنايتی ئیفرزندان، و عموھا  و دا

] محله ای در حومۀ دمشق[» دوما«ديگری، تصوير زنی است که در . را صادر کرده بود روی ديوار نوشته بودند

ه نظاميان مرد جوانی را دست بسته به ميدان عمومی آوردند و مردم که چگونه شبروايت می کرد زندگی می کند و 

و فردای آن روز نيز افراد ديگری را . را مجبور کردند که دور ميدان حضور داشته باشند واعدام او را تماشا کنند

  .به ھمان شيوه کشتند

به سوی کليسای – قويدر از گروه القاعده "ھرظا"راھی  به ھم– "فھد عربينی" و "ايمن" زمان در ھمان دوران، ھم

اين جنايات در منطقه ای . ، و روی مدرسۀ اسالمی، راکت ھای آر پی جی  پرتاب کردند]در حومۀ دمشق[اربعين 

رسيده و چه کسی اين تروريسم در چه طرحی به ثبت . به وقوع پيوست که تحت نظارت گروه ھای مسلح بود

  ؟وليت آن را به عھده داردؤمس
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يکی از جنايتکارانی که در بابا عمرو دستگير شده بود، به ھمان شيوه ای که داستان ھای عادی را تعريف می کنند، 

که شيخ ھای شورای نظامی در فتواھايشان قتل و تجاوز به . او نيز داستان قتل و تجاوزاتش به زنان را تعريف کرد

ای وھابی در عربستان سعودی از منابر خود فتوای جھاد عليه شيخ ھ: جای شگفتی نيست . زنان را مجاز دانسته اند

دولت سوريه صادر می کنند، به ھمين گونه قرضاوی، شيخ الجزيره  برای قتل علويان، مسحيان، دروزھا و سنّی 

  .ھای موافق دولت فتوا صادر می کنند

ن سعودی پول، اسلحه و مواد مخدر  گذاشته بودند از قطر و عربستاءگروه ھای مسلحی که اين فتواھا را به اجرا

  .دريافت کرده بودند که دولت سوريه حجم بسيار زيادی از انبار آنھا را کشف و توقيف کرد

سالح و پول ھای غربی و اسرائيلی، پاسپورت ھای مختلف که بين آنھا : اشياء توقيف شده در بابا عمرو عبارتند از 

اين شيخ ھا فرامين اسالم اوليه را نيز . جھيزات اطالعاتی پيشرفتهنيز ديده شده است، ت» پاسپورت برای بھشت«

که زنان و کودکان و کھن ساالن را نکشيد، «: نمی دانند، چه اين که خليفه عمر ابن خطاب يادآوری کرده بود که 

  ».درخت ھا را قطع نکنيد و راھب ھا را در صومعه ھايشان در امان داريد

چرا فردی بی ھيچ اظھار ندامتی به کشتن پنجاه نفر و تجاوز به دھھا زن اعتراف می اين فتواھا نشان می دھد که 

گروه ھای مسلح زنھا را فتح کردند و پول قربانيانشان را ربودند، نھادھای دولتی را غارت ). ٢٠١٢ چ مار٧(کند 

  . يدندکردند، آمبوالنس و ماشين ھای شھرداری و حتی ماشين ھای شخصی متعلق به افراد را دزد

ديروز يکی از ساکنان شھر حمص از تيراندازی که از باالی پشت بام او خيابان ھای اطراف را زير نظر خود 

  . ساله از جمله قربانيان او بوده است١١يک کودک . گرفته بود شکايت می کرد

لفات به ارتش ، تحميل تهولی بايد پرسيد که ھدف اين اعمال تروريستی کدام است؟ در ھم شکستن جامعۀ سوري

و کوتاه سخن، درھم شکستن . سوريه، تجزيۀ سوريه، منفعل ساختن توليدات کشاورزی، صنعتی و صنايع دستی

  . ساختار دولت

 که به دست گروه ھای مسلح افتاده بود، از رفتن کودکان به مدرسه جلوگيری می کردند، و به ھمين ئیدر محله ھا

کارگران در راه کارخانه کشته می شدند، روستائيان از کار . دانشگاه بروندگونه دانشجويان نيز نمی توانستند به 

گروه ھای مسلح افرادی را از بين تاجران . کشاورزی منع می شدند و مراکز برق نمی توانستند ذخيره داشته باشند

  .ورود آنھا به پايان رسيد که آنھا رحل اقامت گزيدند زندگی نيز با ئیآن جا.  دانشگاھی به قتل می رساندندتادانتا اس

 را در حمص ربودند، و غياث طيفور هسورياھل  گروه ھای مسلح مصباح الشاعر سياستمدار ٢٠١٢ چ مار١١

قھرمان بوکس سوريه را در حلب به قتل رساندند، به ھمان شکلی که قھرمان شنای سوريه را کشتند، و او را از پلی 

  .در منطقۀ الغاب به پائين پرتاب کردند

ت ديدبانی عرب در بازديد از مناطقی که محل وقوع حوادث بوده، و نتيجۀ مالقات با قربانيان، حاکی أگزارشات ھي

از اين امر است که در پروندۀ ارسالی از سوی اتحاديۀ عرب به دولت سوريه، در ھيچ کجا حضور گروه ھای مسلح 

اميان و نھادھای دولتی و خصوصی حمله کرده، و در حالی که گروه ھای مسلح دائما به غير نظ. مطرح نشده است

  . وامی داشتندئیبه اين ترتيب نيروھای دولتی را به پاسخگو

ت ديدبانی أسوريه ازھياتحاديۀ عرب که امروز توسط قطر و عربستان سعودی اداره می شود، انتظار داشت که 

ه شده توسط ديدبانان به نفع طرح مداخلۀ عالوه بر اين تصور می کردند که گزارش تھي. استقبال به عمل نياورد

ولی وخامت جنايات، اندوه عميقی که قربانيان ابراز داشتند و آگاھی سياسی مردم سوريه، به . نظامی تمام خواھد شد

به ھمين علت اتحاديه عرب متعاقبا اين گزارش را . ت اجازه داد که حقيقت را گزارش کنندأاين ھيافراد درستکار 
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ت ديدبانی اتحاديۀ عرب شد، يعنی مرد با شرافتی که چک سفيد قطر را أو خواھان استعفای رئيس ھيه گرفت نديد

  ).١(نپذيرفت 

 اساس هشی را که توسط متخصصين امنيتی و نظامی بی و نھادھای بين المللی اين گزارپس چرا رھبران غرب

 ه ئیسازمان سوري«يح دادند آن چه را که شان در محل وقوع حوادث نوشته شده بودند، نپذيرفتند؟ و ترجتمشاھدا

مستقر در لندن به دقت تھيه ديده بود به عنوان پروندۀ معتبر آرشيو کنند، يعنی سازمانی » برای دفاع از حقوق بشر

و » اطالعات«که نمايندگی آن تنھا به فردی واگذار شده که به اخوان المسلمين تعلق دارد و کارش  تنھا اختراع 

  . اساس سفارشات دريافتی استهپخش آنھا ب

له تنھا اين جا نيست که رھبران غربی که از جنگ عليه سوريه پشتيبانی می کنند، نمی خواھند بدانند که أمس

له اين جا نھفته است که أعمق مس. چه کسانی ھستندمجرمين واقعی چنين جناياتی و چنين خشونت ھای ضد بشری 

چنين امری نشان می دھد که سياستمداران .  گذاشته اندءيه را به اجرارھبران غربی ستراتژی تخريب دولت سور

در فرانسه، سرکوزی و برنارد ھانری !  و صھيونيستی تبديل شده اندئیمريکااغربی به خدمتگذاران کور طرح 

ه حرف وقتی ب. لوی موفق شدند که سياستی را که دوگل در رابطه با اعراب بنيانگذاری کرده بود، به خاک بسپارند

ھای آلن ژوپه گوش کنيم، پی می بريم که ھيچ رابطه ای با نظريات ژنرال دوگل ندارد، و حرفھای او بيشتر اوليوا 

به ھمين علت در نامۀ لوالن به ). ٢( صادر کرد١٩۴۵روژه را تداعی می کند که دستور بمباران سوريه را در سال 

ه او يادآور می شود که جنگ عليه سوريه ارتباطی با منافع اين گونه به نظر می رسد که پارسايانه ب) ٣(ژوپه 

  . کندئی و صھيونيستی پادوئیمريکاافرانسه ندارد، و شرافت فرانسه ايجاب نمی کند که برای طرح ھای 

حقوق بشر، انقالبی ھا، «: در نتيجه اين اصطالحاتی را که موجب انحراف در مفاھيم می شود بايد کنار بگذاريم 

  . »هۀ آزاد، دفاع از شھروندان سوريارتش سوري

مستلزم برنامۀ سياسی ملی بوده، و جزء اھداف مردان بزرگ، متفکران و » انقالب«رھبران غربی بايد بدانند که 

و ھدف نيز زمانی معتبر است که برازندۀ وطن باشد و از خود وطن برخاسته باشد، و نه اين که از . شاعران است

ھمان گونه که تاريخ مبارزات اعراب و اسرائيل متأثر از آن .  خارجی وارد کرده باشند اساس تصميماتهخارج و ب

. است، و يکی از نخستين اصول انقالبی وطن دوستان بر اين اساس است که نه امداد و نه سالح اسرائيل را نپذيرند

نند که دشمن متجاوز اسرائيل و اصول بنيادی را رعايت کنند، يعنی اصولی که آنھا را مجبور می سازد فراموش نک

رھبران غربی . و امپرياليسم غرب است که از آن دفاع می کند، و در مقابل سرنوشت اعراب را به تمسخر می گيرد

اين واقعيات را می دانند، ولی تمام تالش خودشان را برای تکه پاره کردن سرزمين ھای عربی و تحريم عليه ايران 

روسيه، چين و کشورھای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی اسبق را ھدف گرفته به کار می بندند، طرح آنھا 

آنھا قوانين بين المللی را زير پا گذاشتند، مأموران مخفی وارد حمص شدند، و از آن جا جنگ را به نام . است

  !به وسيلۀ گروه ھای سلفی و القاعده ھدايت کردند» امارات اسالمی بابا عمرو«

ولی بمباران غزه توسط نيروی .  کردند از شورای امنيت مجوز مداخله در سوريه را به دست آورندآنھا سه بار سعی

 نفر شد و تعدادی از اين قربانيان را خردساالن تشکيل می ١٨ موجب مرگ چ مار١٠ اسرائيل که تنھا در ئیھوا

اريخی ھيچ يک از اين موارد دادند،  تخريب يادمان ھای فلسطينی اسالمی و مسيحی، و يھودی سازی اورشليم ت

  . توجه آنھا را به خود جلب نکرد

اين وقايع تأسف بار به ما اجازه می دھد نتيجه بگيريم که با به کار بستن دروغ و تحريف، سياست غرب نه تنھا 

ريه اين سياست توطئه عليه سو.  ذھنی نيز مبتال شده استئیدچارفروپاشی اخالقی بلکه در اين فروپاشی به نابينا
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 که در وحدت ملی، مذاھب و فرقه ھا و ئیکشوری که با بافت اجتماعی خاص خود قابل تفکيک است، جا. است

کشوری که تا مدت اندکی پيش از اين با امنيتی که به ندرت در غرب ديده می شود . متعددی شرکت دارند» اقوام«

. آن چه انقالبات بزرگ بشری به ارمغان آورده اندقابل تفکيک بود، و با فرھنگی سرشار از افتخار انسانی به خاطر 

. کشوری که آثار ادبی جھان را ترجمه می کند، و به آثار کالسيک مانند موسيقی سنتی و بومی گوش می کند

  .کشوری که زنان در فعاليت توليدی و عمومی شرکت دارند که تمام مردم در پی بھبود بخشيدن به آن ھستند

وزی ھايش، ديپلماسی، رسانه ھا، سازمان ھای بين المللی، و سالح ھای پيشرفته ای سياست غرب در جنگ افر

 تکيه می کند که فاقد قانون اساسی و پارلمان ی ديکتاتوريیاست که به کار می بندد، و در عين حال روی رژيم ھا

تند که تظاھرات صلح آميز بوده، و ميزبان پايگاه ھای اياالت متحده در سرزمينشان ھستند، و ھمين کشورھا نيز ھس

  .مردم بحرين و تظاھرات قطيف در عربستان سعودی را سرکوب کرده و آنھا را به قتل رسانده اند

چگونه ھم کاری غرب با مبارزان القاعده را درک کنيم که نامشان در فھرست تروريسم بين المللی به ثبت رسيده 

 ئینھا را تأمين مالی می کنند؟ چگونه می توانيم بی اعتنااست، و قطر و عربستان سعودی در جنگ عليه سوريه آ

غرب نسبت به وضعيت مسيحيان سوريه را درک کنيم که در جلوی صحنه برای دفاع از ساختار اجتماعی کشور 

  ايستاده اند، و مداخالت غرب و صھيونيسم را محکوم می کنند؟

 را سازماندھی می کند ئیبنان گوش نمی دھد، ولی گروه ھای تکفيرگوچرا غرب به پاتريارک کليسای مارونيت در ل

 که مسلمانان ھميشه به آن احترام ئیکه مسيحيان را به قتل رسانده، و به کليساھای آنھا حمله می کنند، يعنی کليساھا

  .گذاشته اند

  .خته استسوء قصد ھای دمشق و حلب را توسط القاعده به رسميت شنا] رھبر القاعده[الظواھری 

.  القاعده استائی با مبارزان ليبيئیگزارشات رسمی حاکی از مالقات ھای سرويس ھای مخفی فرانسوی و بريتانيا

 در بابا عمرو در کنار گروه ھای القاعده به سر ئی ھا پی بردند که سرويس ھای مخفی فرانسوی و بريتانياه ئیسوري

خارجی و نفوذی خود داری کردند، تا خشمی را که عليه غرب  در رسانه ھای حاکم از نشان دادن عوامل . می برند

در مقابله با چنين خطری، سوريه به شکل عقالنی عمل . نبود احترام به حاکميت سوريه احساس می شد، خنثی سازند

، وقتی پشتيبانی غرب قطع شد، صدھا نفر از مردان مسلح. کرد و ترجيح داد مواضعش را در بابا عمرو مسلط سازد

که گروه را وليت غرب در جناياتی ؤمساين موضوع . سالح ھايشان را زمين گذاشتند و به ارتش سوريه تسليم شدند

نيست، بلکه تخريب  منحصر ئیموضوع تنھا به آدم کشی و آدم ربا. د می کندئيتأ،  مسلح مرتکب شده اندئیھا

منفجر کردن لوله : جھی را اختصاص داده اندی است که مردم سوريه برای آن ھزينه ھای قابل توتجھيزات حياتي

ھای نفت و گاز، برج ھای الکتريکی، مراکز آب، آتش زدن مدارس، تخريب بيمارستان ھا، غارت اموال دولتی 

  ].توسط گروه ھای مسلح[

م که غرب حفاظت از مسيحيان، صومعه و کليساھايشان را به تمسخر گرفته است، زيرا ئيدر نتيجه ما می گو

ان وطن دوست ھستند، و مداخلۀ خارجی و توطئۀ غرب و صھيونيست ھا را محکوم می کنند، و چشم بسته مسيحي

ھمان گروه ھای مسلح جنايت کار » انقالب«را نمی خورند و به خوبی می دانند که جبھۀ » انقالب«گول مدعيان 

يحيان نيز جزئی تمام عيار از آن است، و می بينند که مجازات ھای غرب عليه مردم سوريه انجام می گيرد که مس

  .ھستند

  شگفت آور نيست که چنين واقعياتی به گوش وزارت خانه ھای امور خارجۀ غرب نرسيده است؟
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تلويزيون سوريه و شبکۀ :  که اپوزيسيون در خارج از کشور صادر می کند ئیبه ھر صورت دستورالعمل ھا

ن، ژوپه و کامرون نمی خواھند ويا که خانم و آقای کلينتگ!  يدرا نگاه نکنيد، به قانون اساسی رأی ندھ» الدنيا«

، و نمی )۴(مراسم تدفين ھزاران سرباز و افسر ارتش سوريه را ببينند که توسط گروه ھای مسلح کشته شده اند

ی اين آقايان و خانم ھا. خواھند ببينند که چگونه مردم روستا نشين سوريه از شھدايشان تجليل به عمل می آورند

ن خياباميليون ھا مردم سوريه را نيز نمی خواھند ببينند که چگونه و در چه ابعادی با حضورشان در » بشر دوست«

آنھا درجۀ آکاھی .  کردندءھا و ميدان ھای شھرھای سوريه توطئۀ غرب و صھيونيست ھا را عليه کشورشان افشا

اوز و غيره را نديدند که با مداخالت خارجی در امور سياسی مردم سوريه را نديدند؟ زنان را نديدند، قربانيان تج

  داخلی سوريه مخالفت می کنند؟

 و آزاده ھستند، تنھا آنھا می توانند از اين ھمه ند بيدار ا واهگوجدان آدارای  که ئینه، آنھا نمی بينند، زيرا تنھا آنھا

  .درد و رنج انسانی متأثر شوند و شرافت ملی سوريه را باز شناسی کنند

 اساس مذھب يا قوم خاصی هنبينند که قانون اساسی نوين احزابی را که ب» مدافعان دموکراسی«آيا سزاوار است که 

بنيانگذاری شده باشد منع کرده، و احترام به آزادی فردی و انتخاب مذھب را تضمين نموده است؟ بحث عظيم ملی 

تينگ ھا، در مراکز فرھنگی، در دانشگاه ھا، را نديدند؟ در کدام يک از کشورھا طرح قانون اساسی در مي

گو قرار گرفته است؟ من نسخه ھای قانون اساسی  و  ھا تا اين اندازه مورد بحث و گفتئیتلويزيون، و در گردھم آ

را دردست دبيرستانی ھا و دانشجويان دانشگاه ديدم، مردم نظر خودشان را ابراز کردند، و جلوی پارلمان 

  . قانون اساسی اعالم کردند٣ خودشان را با مادۀ سياستمداران مخالفت

لری ي حقوق بشر مطرح نيست، زيرا اگر چنين موردی مطرح می بود، آقای ژوپه و کامرون و خانم ھألۀولی مس

ن می توانستند خشونت دائمی اسرائيل عليه مردم فلسطين را بينند و ببينند که چگونه اسرائيل قوانين بين المللی کلينت

  .ر منع يھودی سازی سرزمين ھای اشغالی با حذف يادمان ھای فلسطينی را نقض می کندمبنی ب

 می اآنھا می بايستی جناياتی را که اسرائيل در لبنان مرتکب شده محکوم می کردند، و به نقض حقوق بشر در ليبي

ئما ايران را به بمباران مراکز می بايستی اعالميه ھای رسمی دولت اسرائيل را که دا» جامعۀ بين المللی«. انديشيدند

ولی منطق از بين رفته ). ۵(ی تھديد می کند به خاطر تھديد به جنگ در دادگاه محاکمه می کردندئتوليد انرژی ھسته 

ی خود را نيز به ھيچ ئدولت اسرائيل را که مجھز به بمب اتمی می باشد، و اجازۀ بازديد از سامانه ھای ھسته . است

ی ندارد، و بازديد سامانه ھايش را نيز ئم نمی شود و محکوم نيست، ولی ايران که سالح ھسته کس نمی دھد، محکو

  . پذيرفته است، بايد توسط اسرائيل مورد تھديد قرار بگيرد

ی نام دانشمندان ايرانی را گزارش می کند، به قتل رساندن آنھا نيز ئ که آژانس بين المللی انرژی ھسته ئیو از آن جا

  ...انجام می گيردساده تر 

حق اسرائيل برای «ديديم، رئيس جمھور اوباما را ديديم که مانند بچه مدرسه ای ھا در مقابل نتانياھو نشست و 

و اعالم کرد )  و ايران گسترش يابداکه اين امنيت از اسرائيل به مصر و ليبي(را به رسميت شناخت » تضمين امنيتش

  .اھد کردکه برتری نظامی اسرائيل را تأمين خو

مين علت آقای ژوپه با خانم به ھ.  اين اساس در سطح نمادينه ھم آھنگی بين غرب و طرح صھيونيستی را ديديمهب

اين رويدادھا يک بار ديگر نفوذ . تکبر او يادآور حکم روايان دوران اشغال است. ن ھيچ تفاوتی نداردکلينت

آيا طنز آميز نيست که برنارد ھانری .  آشکار ساختصھيونيسم در حزب کمونيست و حزب سوسياليست فرانسه را
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لوی، صھيونيست، خود را به عنوان سوسياليست معرفی کند؟ و در کتابی که دربارۀ مأموريت ھايش  در تھاجم به 

  !»به يھوديت و صھيونيسم وفادار است« نوشته، اعالم می کند که اليبي

 که در ئیسعودی و قطر کدام است، و گروه ھای تکفيرگوحزب کمونيست فرانسه نديد که نظام سياسی عربستان 

  جنگ عليه سوريه شرکت دارند چه کسانی ھستند؟

 ھمکاری می کند که با اسرائيل رابطه داشته باشند و برای امنيت آن نسبت به ئینتيجه اين است که غرب تنھا با آنھا

اسرائيل يک «اعتراف کرد که ) ۶(ضمانیبه ھمين علت بسمه ق. امنيت ملت عرب امتياز و ارجحيت قائل شوند

در . برخی از اعضای شورای استانبول اطمينان دادند که با اسرائيل ارتباط برقرار خواھند کرد! »ضرورت است

چنين وضعيتی، سرويس ھای مخفی اسرائيلی، قطری و سعودی با يکديگر ھمکاری می کنند، و گروه ھای مسلح 

و بابا عمرو ) حومۀ دمشق( می شوند که مقادير زيادی از اين سالح ھا در دوما نيز به سالح ھای اسرائيلی تجھيز

  .کشف شد

ن ارتکاب به عملی کردند که مردم لری کلينتيو ھ) وزير امور خارجۀ فرانسه(اين شورا، به پشتيبانی آلن ژوپه 

. اری اسرائيل و صھيونيسميعنی ھموار ساختن مداخلۀ سياسی و نظامی درسوريه، به ھم ک: سوريه نخواھند بخشيد 

در . ، غرب قربانيان را به جنايتی که خودش به مدد گروه ھای مسلح مرتکب شده متھم می داندئیدر چنين فضا

در ذھنيت غرب عبدالکريم بلحاج، المھدی ھراتی، الظواھری، امير قطر، و نتيجه برای ما جای تعجبی ندارد که 

ضد فاشيست (، و خاطرۀ چه گوارا و مانوليس گلزوس تجلی کنند» راتانقالبی ھای دموک«شاه سعودی به عنوان 

  .را از اذھانشان بزدايند) يونانی

  آيا ممکن است در ستراتژی غرب تحولی ايجاد شود که خطر شعله ور ساختن خاورميانه را برطرف سازد؟

می کوشند تا به مناسبات بين  ھستند که با ستراتژی متفاوت، با قدرت و با رعايت احترام ئینقطۀ اميد قدرت ھا

المللی وضعيت متعادلی ببخشند، اين قدرت ھای بزرگ اقتصادی ذينفع بوده و با نگرش و ساختاری متفاوت با 

 در چھل و سومين کنفرانس امنيت در مونيخ، و ٢٠٠٧ بروری ف١٠سخنرانی پوتين در .  می کنندئیمسائل رويارو

می دھد که روسيه ديگر آن کشوری نيست که پس از فروپاشی اتحاد جماھير به ھمين نسبت در آخرين مقالۀ او نشان 

 – ھند –روسيه  - برزيل[اکنون روسيه به گروه کشورھای . سوسياليستی شوروی، غرب وحشيانه به آن تجاوز کرد

  .پيوسته و جملگی مصمم ھستند تا مناسبات بين المللی نوينی را بنيانگذاری کنند] فريقای جنوبیاچين و 

  

BRICS  

 بسياری از ملت ھای جھان آزادی خود را از سيطرۀ جھان يک قطبی، خروج از ھرج و مرج و پايمال شدن حقوق 

نقطۀ اميدی که در فراخوان تئودوراکيس می خوانيم روسيه را نشان . انسانی و بين المللی را در اين اتحاد می بينند

:  می کندءستراتژی صندوق بين المللی پول را افشا )٧(» يونانحقيقت دربارۀ «در فراخوانش تحت عنوان  . می دھد
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البته بايد اين موضوع را به . ».ملت نيست که پيشرفت را امکان پذير می سازد بلکه بانک ھا ھستند - ديگر دولت«

. »بانک  و جنگ است که به فقر ملت ھا دامن می زند و ھويت ملی آنھا را به قتل می رسانند«: شکل ديگری گفت 

ما بايد به مردم يونان زندگی کردن «:  می شنويم اموضوعی که در سخنان سرکوزی به نمايندۀ  شورای موفقت ليبي

که ھنوز کشف . می دزدند، بلکه آنھا را تحقير نيز می کنندرا بانک ھای غربی نه تنھا اموال ملت ھا . »را بياموزيم

مريکای التين، فضاھای انسانی و اقتصادی افريقای جنوبی و انکرده بوديم که روسيه، چين، ھند، ايران، برزيل، 

  !ھستند که از اين پس جايگزين غرب می شوند

، »از مصراته برای نجات سوريه آمده ايم« ھای القاعده روی ديوار خانۀ آنھا نوشتند ئیخون قربانيانی که با آن ليبيا

 جنگ را ھدايت کرده اند، ئیفرانسوی و بريتانيا که سرويس ھای مخفی ئیو ويرانه ھای بابا عمرو، در آن جا

، )که زنان در سرزمين آنھا حق رانندگی ندارد(تابلوئی را ترسيم می کند که در آن القاعده، شيخ ھای مستبد نفتی 

گروه سربازان مزدور، رھبران غربی، سرويس ھای اطالعاتی غربی، رژيم سعودی که به بريدن سر آدمھا شھرت 

  .طلبان قطری را به وضوح می توانيم  ببينيمدارد، و فرصت 

 بسيار معنی داری که ھيچ يک از آنھا را مجاز نمی دارد که به مردم سوريه درس حقوق بشر و دموکراسی ئیتابلو

ولی از سوی ديگر ضروری می سازد که رھبران غربی و خليج را که چنين جناياتی را در سوريه طرح ! بدھند

  !دگاه به محاکمه کشاندريزی کرده بودند در دا

  دکتر ناديا خوست

  ٢٠١٢ چ مار١١دمشق، 

 

  آدرس متن به زبان عربی
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  :پی نوشت 

  ژنرال سودانی محمد احمد مصطفی الدابی)١

   سوريه را بمباران کرد١٩۴۵ می ٢٩روژه که در - يو، معروف به اوليواژنرال فرناند اول)٢

  ٢٠١٢ فبروری ١٠ماری لوالن -نامۀ سرگشاده به آلن ژوپه دربارۀ سوريه، ايو)٣

   سرباز  و افسر ارتش سوريه کشته شده اند٣٠٠٠بيش از )۴

/syrie-la-sur-juppe-alain-a-ouverte-lettre/2012/fr.laulan.www://http  

  

عالوه بر اين ايران را به . ی ممنوع استئ اساس قوانين بين المللی، بمباران مراکز توليد انرژی ھسته هب: مترجم )۵

ر اين بر اساس ستراتژی نوين اياالت متحده، و باز ھم عالوه ب. بمباران با بمب ھای اتمی تاکتيکی تھديد کرده اند

تفاوت بين سالح اتمی و سالح غير اتمی در جعبۀ ابزارآالت پنتاگون کامال حذف شد است و کاربرد سالح اتمی نيز 

عليه کشورھا نيازی به مجوز رئيس جمھور نخواھد داشت، و نظاميان می توانند بر اساس نيازھايشان در اين مورد 

  .برخی از نظريه پردازان اسرائيلی نيز نظريۀ قتل عام تمام ايرانيان را مطرح کرده است. تصميم بگيرند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

بر در استانبول راه اندازی شد، اسلحه و مداخلۀ و آغاز شد و در آغاز اکتاگستشورای ملی سوريه که در ماه ) ۶

ھا را در سوريه و در خارج عليه اين شورا مأموريت دارد که مخالفان و فعاليتھای آن. خارجی درخواست کرده است

ايجاد شورای ملی سوريه فورا توسط سارکوزی، سپس کامرون و اوباما به رسميت . بشار االسد سازماندھی کند

  .شناخته شد

٧(  

html.2870article/net.silviacattori.www://http 

 ھنر و مبارزهگاھنامۀ 

  ٢٠١٢ چ مار١٩

Mondialisation.ca, Le 16 mars 2012 

silviacattori.net  

 

 

 


