
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

 
  ساني می ترنوشته

  یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١٢ جون ١١

  هي غرب از اوضاع سوری خبری الحوال، گواه بۀفاجع
ازني اانيگزارش شورشه ب.  عموم گذاشتیا جنازه را در مسجد الحوال به تماش١٠٨،]١[»هيسور« آزاد ارتش ه  جن

به نظام٢٠١٢ ی ماه م٢۵ بودند که یانيرنظاميھا مربوط به غ ه تعباني توسط ش ت، ب دار دول ا ري طرف ب« آنھ  ھاتيش

  .، کشته شده بودند»ھا

د که مخالفان  کشتار را محکوم نموده و اعالم کرني اعاً ي خبر کامال سردرگم شده بود و سرني در مقابل اهي سوردولت

  . شده اندتي جنانيمسلح مرتکب ا

 هي سورکي ارائه دھد، آژانس کاتولیقيموقع خود اطالعات دقه  سانا نتوانست به،ي سوری رسمی خبرگزارکه یزمان

ناختونيسي اپوزداده،ي روۀ حادثۀ در باری بالفاصله با انتشار شواھد چندسيُوکس کالمانت نج ]. ٢[ را مقصر آن ش پ

هي دق۴۵ لميف)  سابقیوست (هيروس» ٢۴ هيروس «ی خبرونيزيلوروز بعد، ت ی  ق روز ئ ا ام ه ت رد ک ه پخش ک از حادث

  ].٣[دي آیحساب مه  بی عمومقاتي تحقنيمشروح تر

راجي خلۀ حوزی و دولتھای غربیکشورھا ه ب ارس ک د، اپوزی تالش مهي سور»مي رژرييتغ «ی ف ه  را بونيسي کنن

ردم سوری قانونۀنديعنوان نما دون اتيرسمه  بهي م ناختند و ب ه ني ش ل متحد ک اظران سازمان مل  منتظر گزارش ن

اده بیھي اقدامات  تنبحادثه ني آنھا در قبال اتياکثر. رفتندي را پذ»هيسور« ارتش آزاد یباشند، ادعا عمل آورده، ه  آم

وده و بیاسي قطع روابط سیمعنه  اقدام بنيا.  فراخواندندهي خود را از سوریسفرا ار هيق نب ه ک فارتخانه ب ان س  کارکن

  . دھندیخود ادامه م

ر تقبري کل سازمان متحد داري دبۀياني سازمان ملل متحد بتي امنیشورا ه نظامحي ب دون اشاره ب شتار را ب  دي تأئاني ک

رد ر آن، او مس. ک دابی را مبنهي دولت سورتيولؤعالوه ب اذ ت ا اتخ ردم ب ر حفاظت از م ارف، ري ب دون یعني متع  ب

  ]. ۴[ کردیادآوري به آن ن،ي سنگحاتيبرد تسلکار

ه دتي جناني پرونده اۀمنظور احاله  ب،یلي پی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناویعالي شوراسي، رئویخالف   واني ب

  . را متھم شناختهي دولت سور،ی المللني بیفريک
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د روس اعالوس،ي او، لوران فابۀ خارجري جمھور فرانسه، فرانسوا اوالند و وزسيرئ صد دارن  ني و چهيم کردند که ق

اع نما ديرا اقن صون انع ت ا م وراۀ قطعنامبي ت اربرد نري داتي امنی ش ر ک شوندروي ب انيدر ع.  ن انه ھ ال، رس  ی ح

  . دھندی مادامه  کاري جنامي از رژتي در حماني و چهيفرانسه، به سرزنش روس

ه، موضع سوفي دنیآندر ه،ي روسۀ امور خارجري اتھامات، معاون وزني پاسخ به ادر رد  و گفت ک ار تأسف ک  اظھ

ا ادياو تأک.  استهي پای ب»یعکس العمل ساده احساس «کيفرانسه  له، أ مسني کرد که، موضع کشورش در رابطه ب

ردم سوربلکه از دولت، یباني پشتیمعنه  است و آن، نه برييمثل ھمه مسائل، بالتغ ه طی مهي از م  ني آخری باشد ک

  . اعتماد خود به بشار اسد را اعالم کردندیبق قانون اساسرفراندوم مطا

ه رفتتأي ھه،ي درخواست دولت سوربا ه محل حادث ه اونيسياپوز.  ناظران سازمان ملل متحد ب ه را در ني ک  منطق

  .ابدي دست ی گزارش موقتکي هي تھی الزم برایتھاي و آن توانست به واقعرفتي را پذتأيکنترل خود دارد، ھ

وني پقي تحقتيأ ھسي رئه،ي سوری رسانه ھای برایفرانس مطبوعات کنھنگام شتار، اطالعرام اھۀي ک ر ري دای کوت  ب

 ني در ا»هيسور« ارتش آزاد ی نظاماتي عملاني در جر،یبنا به اظھارات و. عمل آمده خوانده  بقاتي تحقهي اولجينتا

  . کشتار دست زده استني به اونيسيمنطقه، اوپوز

شانه بگکه ني از ایبا آگاھ ا را ن وق ی غرب شورارد،ي گزارش ناظران سازمان ملل متحد ممکن است خود آنھ  حق

 شورا موظف است نيا.  وادار ساختقاتي تحقی برای اضافونيسي کمليبشر ژنو را که در کنترل خود دارد، به تشک

  .دي اعالم نما ناظرانتأي ھقاتي تحقجهي نموده، و نظر خود را قبل از نتهي تھیھر چه زودتر گزارش

  

   فاجعه الحوال از چه قرار بود؟تي واقعاما،

را  هي دولت سوری غربی کشورھای و دولتھای خبری آژانسھا،یقي تحقگونه چي پس از حادثه، بدون انجام ھبالفاصله

  .ول کشتار دانستندؤمس

ه پ-اول:  شودی مقاتي مانع انجام تحقی عامل اصلدو د ھفت تشي الحوال چن رل دول د.  خارج شدهي سورر از کنت  نيب

ه اندگاني تواند نمایسبب، نم زام نماني خود را ب رل - و دومدي شھر اع ازه و تحت کنت ا کسب اج ط ب اران فق  خبرنگ

ش آزاد  ور«ارت ا بی م»هيس ه آنج د ب دياي توانن ود  داردورد مکي کن،يول. ن م وج تثناء ھ گران :  اس روه گزارش گ

 از ی گزارش منحصرا مفصلکي به ھمه منطقه رفته و ی محافظچين ھموفق شد بدو» ٢۴ هيروس «ی خبرونيزيتلو

  .دي نماهيمحل حادثه تھ

سهي سوری رسمونيسيکم ه شواھد ب ط پس از تنظی در دست دارد، ولیادي زاري اعالم کرد ک ا را فق زارش مي آنھ  گ

رغم ه ب.  شوندی نمی معرفی سرّ قاتيعلت انجام تحقه  فعال بزي مطبوعات خواھد گذاشت و شاھدان ناري در اختیئنھا

  . گزارش پخش کردني چندی دولتونيزي، کانال تلوجون اول ماه ن،يا

  . در دست دارندزي را ن»هيسور« ارائه شده توسط ارتش آزاد یئدئوي ولمي فمحققان

ع آور»هيسور« ارتش آزاد که نياه  توجه ببا ه مسجد جم ا را ب ازه ھ ا را شروی ھمه جن ر آنھ بش قب د ن ع  و روز بع

  . جنازه ھا برخوردار نبودندتي در مورد اکثری قانونی نظر پزشکۀکرد، ناظران سازمان ملل متحد از امکانات ارائ

  

   ولترۀ شبکی ھاافتهي

   در الحوالني کشتار خونانيقربان
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امل سه منطقست،ي شھر نکي ني االحوال، ا ی کشورۀ بلکه ش دام ب ر جمع٢۵٠٠٠ و ھر ک .  باشدی متي ھزار نف

انون خود را »هيسور«ارتش آزاد .  قرار دارداني تل دائو چند ھفته است که تحت کنترل شورشني نشی سنیروستا  ق

ه ایا در راھھی چند پست بازرسی با برپائ،یارتش مل.  کندی مءدر آنجا اجرا ه، راه مواصالتني ورود ب  را ی منطق

م پني از اشتري بی کرد، ولیکنترل م ا.  رفتی نمشي ھ ان کودک د و تالشھاین را مراھزن اموفقی ربودن رای ن  ی ب

ل ت،يدر نھا]. ۵[ آوردندیعمل مه  آنھا بی در مقابل آزادیريباجگ ه قت  کودکان چند روز قبل از کشتار در الحوال، ب

  . با خود بردگراني ھمراه با دشي نمای آنھا را برای جنازه ھا»هيسور« د و ارتش آزادنديرس

دمي تحکی را برای گسترده ااتي عمل»هيسور« ارتش آزاد ی ماه م٢۴ روز عصر و و لي کنترل بر منطقه و تب ل دائ  ت

به نظام٨٠٠ تا ۶٠٠ اتي عملنيدر ا.  خود آغاز کرددي جدگاهي آن به پاليتبد امال دور، در ی اعزامی ش اطق ک  از من

دی بازرسیاطور ھمزمان به پستھه رستان و سعان جمع شدند و پس از آن، ب ه کردن  یکي ن،ي حنيدر ا.  ارتش حمل

  . مردم را آغاز کردی شد و با قتل چند نفر پاکسازتي ضد تانک در تل دائو تقوۀ سامان۵از گروھھا با استقرار 

دالمطدھھا ه عب سته ب سان واب ه اخعي ان ه نماراي مشالب، ک دگي از حزب بعث ب ه دبی مجلس ملین  آن یري و سپس ب

 بودند که یئ خانواده ھاه،يبق.  تل دائو بودنداني قربانني اولد،ي السعهياو افسر ارشد، معۀ خانوادن،يانتخاب شده و ھمچن

ش ذھب ت ه م سنن ب ذھب ت ددهي گروعياز م اردو خبر.  بودن اپ ننگ الي اوروي و نوزي ت سھاوز،ي ننت اتی آژان  ی مطبوع

  . ھستنداني جزء قربانزي ولتر نۀوابسته به شبک

ه ني امحضه ب ردی موضع ارتش ملني اولک ان تاکت سقوط ک دريي خود را تغکي، مھاجم د .  دادن ا شروع کردن آنھ

رده و مارستانيآنھا به ب.  به فرماندھان خود نشان دھندیاتي عملۀمثابه ترازنامه  را بیشکست ارتش مل  العتان حمله ک

د و فاني قربانۀز و جنامارستاني بۀجنازه ھا را از سردخانۀ ھم. آن را آتش زدند ه مسجد آوردن ردارلمي خود را ب  ی ب

  .کردند

 است تي واقعکي نيا. ستي منطبق ناتي وفادار به دولت تنھا مقصران کشتار ھستند، با واقعی دسته ھاکه ني ایادعا

ه یرنظامي نفر غني چندن،ي داده و ھمچنی رواني و شورشی ارتش ملني مسلحانه بیريکه درگ م ب ه دولت ھ ادار ب  وف

اازه جنی با جمع آور»هيرسو«پس از آن، ارتش آزاد . دنديقتل رس ان روزھای ھ ار،ي اخی مردگ  را سازمان شي نم

  .داد

 کنند و به ی متي که از دولت حمای مسلحی گمان، ھستند انسانھایب.  ناب استۀ افسانکي »ھاتيشب« وجود باالخره،

اختار، ھچي زنند، اما ھی دست مانهي انتقامجواتي به عملینوع ازمانچي س روه س د بی اافتهي گ ه بتوان به ه  ک وان ش عن

  . طرفدار دولت عمل کند، وجود نداردانينظام

  

  کيپلوماتي و دیاسي سیآمدھايپ

  .هي سورري شکور، سفهيالم

دبهي از سوری غربی کشورھای سفرافراخواندن ل طراحیري ت ودی از قب دتھا پ.  و ھمآھنگ  شده ب  شيغرب از م

ا از دي کشی را انتظار می کشتارنيچن راآ ت د ین ب تفاده بکن شتارھا. مقاصد خود سوءاس ه ک ا ب ل از آن چون یآنھ  قب

ا یکي ني و چون مطمئن بودند که امودند ننی توجھچي مرتکب شده است، ھ»هيسور« داشتند که ارتش آزاد نيقي  واقع

  . طرفدار دولت اتفاق افتاده است، چنگ انداختندیدست دسته ھاه ب

ففراخواندن ارراني ھمزمان س ه در پ ه رنگتنيبلکه در واش س،ي ن ودیزي برنام ده ب ار.  ش رفتن سيپ دون در نظرگ  ب

سکوي در هي سوری واقعۀندي نماني شکور ھمچنهيالم.  با آن موافقت کرد،ی حقوقیامدھايپ وان ی است و او را نمون  ت
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مه حال اخراج  نشده بود ھم، در ھتهي آکردونسکوي به و اگر ایو حت.  از فرانسه اخراج کردی ارضۀ اساس توافقنامهب

  . بودیرقانوني باشد، غی می سور-ی فرانسوۀ دوگانتي تابعی داراشي از مدتھا پنکهيخاطر اه  از فرانسه بیو

دن ففراخوان اديمنظور اه  براني ھمآھنگ س ستگج وھم ھمب انی ت رای جھ ر روسی ب شار ب ال ف  نگتني در واشهي اعم

 قوا درجھان را بسنجد و از عکس دي کند توازن جدی می سعکايمرا ۀ متحداالتي امر ھم اتيدر واقع. برنامه شده بود

  .عمل آورده  بیابيرز توانند مقاومت کنند، ای آنھا می تا ککه ني و از اه،يالعمل روس

 چي ھنکهي و با تصور ااتي بدون توجه به جزئنگتنيواش.  استیکي اشتباه تاکتکي بر کشتار الحوال هي وجود، تکني ابا

ه مسکو .  حادثه چنگ زده استنيآن مقابله کند، به ا توان با ی نمیکس د ھفت ه در طول چن د ک رده ان ا فراموش ک آنھ

.  ھستندمي مقهي در سورهي روسۀنفر تبع)  ھزارکصدي (١٠٠٠٠٠ از شي کرده و بی گذارهي کشور سرمانيچقدر در ا

 مستقر نکرده جاي شود، بی مهي به سور ناتوی ھوائۀ را که مانع حملی فوق مدرن دفاع ضدھوائستميو البته، آنھا ھم س

اطق شورشی شناسائی سامانه ھان،ياند؛ آنھا ھمچن ه من ادر است ب ه ق د ک رده ان  اني را ھمراه با متخصصان نصب ک

ه را روشن سازدنيبه ھم.  کندنفوذ ام حادث د روز تم ق نيا.  سبب ھم مسکو توانست در عرض چن  متخصصان موف

 هي آنھا را به دولت سوری کرده و اسامی قتلھا ھستند، شناسائنيول اؤ را که مس»هيسور« عضو ارتش آزاد ١٣شدند 

  .دي موضع خود را استحکام بخشی حتد، نشوسي نه تنھا از کرده خود مأهي سب ھم روسنيبه ھم. اعالم کنند

وتريمي به نظر والدتي واقعنيا شتار الحوال را بني پ ود ک ه غرب در صدد ب ده ده  ک ارت برن وان ک ر دست خود عن

 غرب با فراخواندن کارشناسان نکيا.  تسلط ندارندهي بر اوضاع سورگري دھد که آنھا دی میداشته باشد، از آن گواھ

د، کی را در محلھا اداره م»هيسور« ارتش آزاد یخود که فرماندھ ط بهي حوادث سورردن ايکمک ھواپه  را فق  یماھ

ای بیجاسوس اھواره ھ ان و م د پ توای می مصنوعی خلب دیريگين ار دروغگوئ.  کن ا گرفت ايآنھ اھ  ی و الف زدن ھ

  . کشور فرستاده اندني شدند که خود به ایمزدوران

دی تحمل مشيپسال  کي از هي است که مردم سوریعي کامل فجای از آن سریکي کشتار ني مسکو، اۀديعقه ب ا .  کن ام

ارات اسالم آن ۀ غرب، نشاندھندی از سویاسي آن به ابزار سۀ شتاب زدليتبد ه پس از سقوط ام ر، یاست ک ا عم  باب

اقیھاي غرب به باز،ی نھائۀجيدر نت.  نکرده استني را تدویدي جدی جمعیغرب ھنوز ستراتژ  مشغول است و ی اتف

  . دھدی شطرنج وعده داده بود، از دست مۀ صفحگري خود را که بازی جھت ھم برترنيبه ھم

  

  ! مترجمپسگفتار

ا،يمرا جمھور سي الحوال، باراک اوباما، رئۀنم که بعد از فاجع دای میادآوري به مالز ار دک وني در پشت ترگري ب  ب

دهي و سوردي نمایري از قدرت کناره گديبشار اسد با«: ظاھر شد و گفت اط و در رابطه نيدر ھم. » را ترک کن  ارتب

ده اسزي مقاله نني فرانسه که در متن ھم»ستياليسوس« جمھور سيبا مواضع رئ د ینظر مه ت، ب آم  رسد طرح چن

ا ل چپنماھ ؤال در مقاب تھاي سروي پیس تعماریاس ار تبلی اس رب و گرفت اتي غ ایدئولوگھاي اغ ا، ش د در دي آنھ  بتوان

  . گره کورھا مؤثر افتدیگشودن برخ

ه،ي غاي موجه لي بلند شد و به ھر دلشي صبح از جای نه فقط اوباما، بلکه ھر کسمي فرض کنــ١ الرموج ه ف ن  گفت ک

تعفادي فالن کشور بایمقام دولت دء اس د و کشورش را ترک کن  یتي خواست چه سنخني ا- صورت، اوالنيدر ا.  دھ

ه ی م-اي دارد؟ ثانی بورژوائی با دموکراسیحت اقاي دندر توان تصور کرد ک ای می چه اتف د؟ ثالث درني ااي آ- افت  ی قل

  ست؟يناب ن
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 مثل ی خارجی و اطالعاتی مالیحاتي تسلتي و نه با حمای خارجیه حت ن،ی گروه مسلح بومکي فردا د،ي تصور کنــ٢

اج، ل احل ع وراي ايبيس ا،ي از ایکي ه،ي س اطق التھ ھرھااي من داالتي ای ش ايمرا ی جعلۀ متح ود ه  را بک تصرف خ

   کشور با آنھا چگونه رفتار خواھد کرد؟ني حالت، دولت انيدرآورد، در ا

ر آرد؟ي توان نامی کند، می می که خود را معرفیبه ھر نام را یصرف ادعا، ھر کسه  باي آــ٣ ا،ی اگ  ی پس تفاوتھ

د طبیستھايالي سوسۀ از گون،»ستياليسوس«اوالند  ار-یعي ھمدست و متح تعمار و امپریخي ت ان سميالي اس ه خواھ  ک

وراستي که قبل از ری است، با سارکوزهي در سوری خارجیمداخله نظام صدۀ در دور،ی جمھ شور،  وزارتی ت  ک

دھه  کشور را بني ا،ی جمھوراستي رۀ و در دورديفرانسه را به آتش کش د؟ آیفرمان د، کدامن اتو بازگردان د اي ن  اوالن

ا، در زی وطنی مثل چپنماھااي است ستياليواقعا ھم سوس ام جعلکي ري م ام می گماشتگۀفي وظ،ی ن  ی خود را انج

  دھد؟

ا صدور حکم،ی و بررسقي تحقگونه چي حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون ھی شوراــ۴ شار اسد در ۀ محاکمی ب  ب

تار شدی المللنيدادگاه ب ذای شوراني اايآ!  خوبیليخ.  را خواس ده است و نمیئ ک ور و الل ش ر و ک ه ی ک د ک  دان

 نه هي داند که امروز سوری نماي زند و ی مختلف جھان دست می در کشورھای ھولناکاتي غرب به چه جناسمياليامپر

ستان سعود،یروست و حته  روبی عرب-ی غربیستي بلکه تھاجم ترور،یبا جنگ داخل راستھاي ترور،ی عرب  ی را ب

ذاردهيمزاه  از بلمي فدئوي وکي گذارد؟ ی مدهيمزاه  به،ي در سوری انتحاراتيانجام عمل ستان ستي تروری گ  در عرب

  :ديني ببري زیرا لطفا، در نشان

embedded_player=feature&zZmAYWg1btN=v?watch/com.youtube.www://http  

  

  :ھايادآوري

ر ادي را بمنظور تأکهي در ارتش آزاد سور»هيسور« ولتر کلمه ۀشبک-]١[ ه ني ب شکني اک اع خارجالتي ت  ی از اتب

  .سدي نوی مومهي در گست،ي نی آن ھم سوری و فرماندھافتهي ليتشک

]٢[-  

»Fractionnements irréversibles en Syrie ?», Vox Clamantis, 26 mai 2012. 

]٣[-  

Global Research a traduit en anglais la retranscription d’extraits de cette émission. Voir : 

“Opposition Terrorists "Killed Families Loyal to the Government"”, Voltaire Network, 1er 

juin 2012. 

]۴[-  

»Syrie : que dit le Conseil de sécurité ? », par Thierry Meyssan,Réseau Voltaire, 28 mai 

2012. 

ال حاضر ا-]۵[ رنيدر ح راني مھمت شکل ب شور بتي امنی م مار مه  ک دھا.  رودیش ش آزاد یادي زیبان ه ارت  ک

ور« را »هيس زدورلي تکمیب ه م ود ب ا پای صفوف خ ه ب ود، در رابط ه ب أماني گرفت ه ت الني دادن ب م ی م ا از ھ  آنھ

سلزيآنھا ن. گسستند الحاتي با در دست داشتن ت اجگی ارس ه ب دت،یري غرب، ب اذا عم ه اخ ائی ب  ی روی از راه آدمرب

  .آورده اند
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svidetel-Hula-al-v-Tragediya/org.voltairenet.www://http  

2012/06/10/com.wordpress.1384eb://http  

 


