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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

  
   سيلويا کاتوری:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ٢٧

  

  ؟»زير آتش سنگين«، شھر حمص چ مار٢٣روز 
  

  .روغ پردازی ادامه می دھندرسانه ھای غرب امپرياليستی در مورد سوريه ھم چنان به د

  . در خدمت اھداف امپرياليستیئیراديو فرانس کولتور راديو

  

  !قابل توجه ايرانيان ساکن فرانسه

  حميد محوی

 در بروری بمباران شده، و از آغاز ف٢٠١٢ چ مار٢٣ ژروم باستيون روزنامه نگار شھر حمص روز ۀبه گفت

  . رج کامال قطع شده و ھيچ تماسی با بيرون نداردمحاصره به سر می برد، رابطه اش با جھان خا

چه .  حمص زير بمباران نبودهچ مار٢٣گو داشته است، روز  و به گفتۀ يک شاھد عينی که با سيلويا کاتوری گفت

  .کسی واقعيت را می گويد؟ قضاوت دربارۀ اين گزارش را به خوانندگان واگذار می کنيم

 پخش کرد، شنيديم چ مار٢٣ روز ١٨ راديوی فرھنگی فرانسه در ساعت »فرانس کولتور«در گزارشی که راديو 

اعالم اين خبر به گزارش ھای  ژروم باستيون .  دولتی بمباران شده استقطعاتشھر حمص در ھمين روز توسط 

  .ساکن حمص استناد می کرد که در ھمين روز از طريق ماھواره با او تماس گرفته بودند
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او به ما اطمينان داد که شھر حمص در محاصره .  در محلۀ اکراما در حمص تماس گرفتيمھايمان ما فورا با رابط

در نتيجه شھر حمص توسط . ن به راحتی می توان تماس گرفتولفينيست، و رابطه اش نيز با خارج قطع نشده و با ت

  . و نه در روزھای پيشين بمباران نشده استچ مار٢٣ارتش دولتی روز 

  

  

 : به سليويا کاتوری پاسخ گفته است١٩ در ساعت چ مار٢٣روز ] جزء شورشگران  نيستکه [ساکن حمص 

من برای مالقات دوستانم رفته . ھمه چيز آرام است. امروز ھيچ بمبارانی در کار نبوده.  نشنيديمئیما ھيچ صدا«

رک کنند، ھيچ مشکلی افرادی که بخواھند حمص را ت. حمص در محاصره نيست، تمام راه ھا باز است. بودم بيرون

ارتش بمباران نمی . کنيمچندين ھفته است که ما در امنيت زندگی می . مادر من ھفتۀ گذشته به دمشق رفت. ندارند

. ھستند که ھنوز به نظاميان و غير نظاميان حمله می کنند» ارتش سوريه آزاد«ه نظاميان به اصطالح شب. کند

  ».موضوع را می دانم چون که او در ھمين محله زندگی می کردمن اين . امروز يک سرباز دولتی کشته شد

شھر رانده و ادارۀ امور را به دست گرفته، مردم به محله ھای خودشان باز از ه نظاميان را وقتی که ارتش شباز «

 ارتش ھم محله ادامه دارد، به ويژه در خالديه، در آن جانا امنی ھم چنان در سه . می گردند، که تقريبا تخليه شده بود

عموی من که . ه نظاميان چندين خانواده را گروگان گرفته اندنظاميان را خنثی سازدو شبه چنان تالش می کند که شب

 او حاال در.  باز گشته است و حال خيلی بدی دارد ولی خودش را خوش شانس می داند،دو ماه پيش ربوده شده بود

  » ...افراد زيادی ربوده شده بودند که بازنگشته اند و خانواده ھايشان نيز ھيچ اطالعی از آنھا ندارند. بيمارستان است

  ) راديوی فرانسوی(ما در اين جا گزارش راديو فرانس کولتور

  :را به دقت يادآور می شويم 

ژروم باستيون . مرکز اعتراضات استحمص، پيوسته طی ھفته ھای گذشته زير بمباران بوده، زيرا اين شھر «

را روی محلۀ خالديه  شحمالتارتش دولتی . گردآوری کرده استرا روايت يکی از ساکنان حاشيۀ محلۀ خالديه 

از چندين ھفتۀ پيش، با . مثل خيلی ھای ديگر، اين مرد در پی راھی برای فرار از شھر است. متمرکز کرده است

تنھا امروز صبح به . صورت گرفت، شھر حمص رابطه اش با جھان خارج قطع شدحمله ای که به محلۀ بابا عمرو 

  » .مدد ارتباطات ماھواره ای اين مرد اطالع داد که در نزديکی خانۀ او ارتش درحال بمباران شھر است

  :ترجمۀ گزارشات ساکن حمص توسط ژروم باستيون 

ارق العاده ای داشت، باور نکردنی بود، از ھر سو بمباران ھا امروز شدت خ. از گذشته خيلی بدتر شده وضعيت«

، ولی از راکت ٧٢آنھا از تمام انواع سالح ھای توپخانه ای استفاده می کنند، غالبا تانک ھای تی . بمب می باريد
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شھر محاصره شده و قحطی تمام شھر را فرا گرفته است، ھيچ وسيله ای برای خارج شدن . انداز ھم استفاده می کنند

  »....زيربمباران ده ھا نفر زخمی شده اند... نداردوجود

 

   نتيجه گيری ما

رسانه ھای بين المللی از آغاز ناآرامی ھا در سوريه تنھا به منابع وابسته به اسالم گرايان  مخالف رژيم و به ويژه به 

عی بودن گزارشاتی را اين رسانه ھا واق. ديدبانی حقوق بشر سوريه و کميته ھای ھم آھنگی محلی تکيه داشته است

 که قربانی حمالت مخالفان مسلح ھستند، ھيچ گاه مطرح نمی ئیديدگاه آنھا. که منتشر می کنند، بازرسی نمی کنند

روزنامه نگاران در اين گونه تبليغات . تمام اعمال خشونت آميز به نيروھای بشار االسد نسبت داده می شود. شود

 شرکت دارند که بايد افکار عمومی ئیآنھا در اردوی رسانه ھا. اراق و ليبيشرکت دارند، مثل دوران جنگ عليه ع

 . را برای مداخالت بيرونی آماده سازند

Mondialisation.ca, Le 26 mars 2012 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢٧

 

  

 

 

 


