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مبر ديديم، تحريف خبری در رابطه با رويدادھای سوريه  سپت١١در مورد پروندۀ رويدادھای به ھمان شکلی که 

ابعاد گسترده ای به خود گرفته و ما ناچار ھستيم دائما اين موضوع را يادآور شويم و يا به طريق اولی رسانه ھای 

لمانی اان متن اصلی اين نوشته به زب: مترجم ( کنيم ءفرانسوی را که جملگی در اتحاد با يکديگر عمل می کنند، افشا

و ترجمۀ آن به فرانسه برای فرانسوی زبانان نوشته شده، به ھمين علت در اين جا از رسانه ھای فرانسوی ياد می 

بی آن که خواسته باشيم از اسد دفاع ...). کنند، در ھر صورت تحريف خبری در تمام کشورھای غربی وجود دارد

پس از گزارش حادثۀ تأسف باری که برای يکی از . دکنيم، ھمسايگان ما روی اين موضوع ترس کمتری دارن

خبرنگاران بزرگ انگليسی در سوريه روی داد، به طوری که در دام شورشيان مسلحی افتاده بود که در يک ماشين 

، روزنامۀ مھم )١(» ماين زيتونگگلافرانکفورتر «کمين کرده بودند، و در خطر مرگ قرار گرفته بود، اين بار 

 نسخه، نخستين نتيجه گيری ھای ٣٧٠٠٠٠لمان، در ا ما گی در ھمساي– اتفاقی نيست –رمايۀ مالی محافظه کار س

  .رسمی دربارۀ رويدادھای دھشتناک حوله را اعالم می کند

اين . يد می کندئو مرکز مطالعات جھانی سازی را تأنتيجه گيريھای اين مقاله در تمام موارد مشاھدات شبکۀ ولتر 

ما در اين مقاله درمی يابيم . را با حوله نشان می دھد» القبير« بسيار بارز شيوۀ عمليات اخير در یمقاله مشابھت ھا

ی ھا تالش می کند، زيرا چنين امری يکی زه برای انسجام بين علوی ھا و سنکه رئيس جمھور بشار االسد تا چه اندا

با بيانيۀ گيدو وسترول » بی ارتباط«له و روشن است که اين مقا. ط اساسی برای بازگرداندن صلح استواز شر

توسط لبنانی ھا به ياری ) به مقصد شورشيان(، و بازداشت محموله ھای بار اسلحه )لماناوزير امور خارجۀ (نيست 

بازی زبانی برای وصل کردن سرکوزی و ھوالند رئيس جمھور (» سرکوالند«در فرانسه . لماناسرويس اطالعاتی 

بازی زبانی برای وصل کردن آلن ژوپه وزير امور خارجه در عھد سرکوزی و (» يوسژوپوب«و ) فعلی فرانسه

لمان قرار اصرف و نحو ديگری را به کار می برند که مشخصا در جھت مخالف ) فابيوس وزير امور خارجۀ فعلی

انه برای می گيرد و حاکی از گفتمان جنگ طلبانه است، و ما حتی مجبور شديم مأموران اطالعاتی را که مخفي

. در ساک فرو برده بوديم، دستگير شديمرا چون وقتی دستمان . پشتيبانی از شورشيان فرستاده بوديم، بازگردانيم

رسانه ھای فرانسوی البته روی اين موضوع کامال سکوت کردند، و واقعيت را به شکل ديگری بزک 

  شگفت انگيز نيست؟...کردند

  

ديدبانان سازمان ملل متحد که ). ٢٠١٢ جون ۶( نفر کشته شدند ۵۵در سوريه، طی کشتار ديگری در حما، دست کم 

قبير نزديک شھر حما در سوريه، در يک دھکده به نام ال.  ھدف قرار گرفتند،می خواستند برای تحقيق به محل بروند

  . نفر کشته شده بودند۵۵دست کم 
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  نيز زن و کودک١٨ می رسد، بين آنھا ٨۶فعاالن کميتۀ ھمآھنگی محلی اعالم داشت که تعداد قربانيان دست کم به 

قربانيان جزء  اغلب. چندين نفر از آنھا در خانه ھايشان سوزانده شده اند و يا با چاقو به قتل رسيده اند. بوده اند

در حالی که شورشيان شبھه نظاميان وفادار به رژيم را به جنايت متھم می کردند، . اعضای يک خانواده بوده اند

  .ول کشتارھا معرفی می کردؤ را مس»گروه تروريستی«تلويزيون دولتی 

ديدبانان سازمان . ازديد کنندديدبانان سازمان ملل متحد مستقر در حما، روز پنجشنبه، می خواستند از دھکدۀ القبير ب

ت ديدبانان سازمان ملل متحد، أرئيس ھي. تن آنھا به القبير شدندملل متحد اعالم کردند که ارتش سوريه مانع رف

به آنھا گفته بودند که . از رفتن به محل بازداشته اندرا ژنرال رابرت مود نيز اعالم کرد که شھروندان گروه ديدبانان 

  . دھکده شوند، جانشان در خطر خواھد بود و تضمين جانی ندارنداگر بخواھند وارد

ت أمتحد در نيويورک اعالم کرد که ھيمون مقابل اجالس سازمان ملل -بعدا دبير کل سازمان ملل متحد بان کی

ناميده و در مورد رئيس جمھور » شوک آور و زشت«ديدبانان ھدف تيراندازی قرار گرفته اند، و سپس کشتار را 

  .يه بشار االسد گفت که رژيم او کامال قانونيت خود را از دست داده استسور

تن  ١٠٨ می گذشته در حوله به وقوع پيوست و طی آن ٢۵کشتار در القبير با نگاه نخست شبيه کشتاری است که در 

تبر، در واقع مخالفان رژيم که در منطقه زندگی می کنند، طی روزھای گذشته، بر اساس شاھدان مع. به قتل رسيدند

نتيجۀ اين حقيقت نمائی ھا اظھارات شورشيان را بی اعتبار می سازد . صحنه ھای رويداد حوله را باز سازی کردند

  .که مدعی شده اند که شبھه نظاميان شبيحه، طرفدار اسد، که با حمايت ارتش سوريه، دست به چنين کشتاری زده اند

  

http://www.faz.net/aktuell/politik/neue-erkenntnisse-zu-getoeteten-von-hula-abermals-

massaker-in-syrien-11776496.html 

  

  جنگ در سوريه شدت يافته است

درگيری ھا در حوله با حملۀ سنّی ھا به سه پست نگھبانی . کشتار حوله پس از نماز روز جمعه به وقوع پيوست

پست ھای نگھبانی وظيفه داشتند که از دھکده ھای علوی در مقابل حمالتی که از اطراف . ارتش سوريه آغاز شد

  . حفاظت کنندحوله که اکثرا سنّی ھستند

   ميليون دالر دريافت کردند٣٠٠شورشيان 
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 ١۵٠٠يک پست نگھبانی در يک خيابان مورد حمله قرار می گيرد و سپس از يگان ھای ارتش سوريه مستقر در 

  .متری درخواست کمک می کند، که عبارت است از يک پادگان نظامی، که فورا نيروی کمکی می فرستد

  

  

  )ين که بدانيم يک پست نگھبانی ارتش سوريه به چه چيزی شباھت داردبرای ا: مترجم (

طی . ده ھا سرباز و شورشی کشته می شوند دقيقه به طول می انجامد، ٩٠طی درگيری ھا پيرامون حوله که حدود 

  .زد و خوردھا سه دھکدۀ حوله رابطه اش با بيرون قطع می شود

تقريبا تمام خانواده ھای اقليت علوی و شيعه در .  اين مدت صورت گرفته استبه گفتۀ شاھدان عينی، کشتار در

  . درصد ساکنان حوله سنّی ھستند٩٠بايد دانست که . حوله بوده اند که از دم تيغ گذشته اند

به اين ترتيب ده ھا عضو يک خانواده که طی سالھای گذشته جزء اھل سنّت بوده و به اسالم شيعه مذھب گرويده 

اعضای دور خانوادۀ علوی شماليه نيز به قتل رسيدند، و به ھمين گونه خانوادۀ نمايندۀ سنّی ھا در . ند، کشته شدندبود

  . پارلمان که او را به ھمکاری با رژيم متھم می دانستند

بانيان پس از کشتار، آنھائی که مرتکب چنين قتلی شده بودند از صحنه فيلم برداری کردند تا آنھا را به عنوان قر

  .سنّی مذھب نشان دھند، و آن را انترنت منتشر کردند

يد کردند، ولی بايد دانست که دولت در محافل رسمی از ئاقعۀ کشتار را تأنمايندگان دولت سوريه ھمين تعبير از و

ی رئيس جمھور بشار االسد به علوی ھا تعلق دارد، اپوزيسيون غالبا از اکثريت سنّ . شيعه و سنی حرف نمی زند

  .تشکيل می شود

 ميليون ٣٠٠در اين مدت، تاجران سوری در خارج از کشور حساب بانکی در قطر در دو حه باز کردند و مبلغ 

مصطفی سباق رئيس شرکت تجاری سوريه در تبعيد اين حساب . دالر را برای مخالفان و شورشيان اختصاص دادند

الم کرد که نيمی از اين مبلغ تا کنون برای ارتش سوريۀ وزير کل شورای ملّی اپوزيسيون سوريه اع. را باز کرد

  .آزاد اختصاص يافته است

با اين وصف، وزير امور خارجۀ روس سرگئی الوروف پيشنھاد کرد که تمام کشورھائی که روی بازيگران صحنۀ 

 که دايرۀ الوروف اعالم کرد. سوريه نفوذ دارند در کنفرانس بين المللی پيرامون موضوع سوريه شرکت کنند

زيرا اين گروه از دوستان سوريه تنھا از . منحصر گردد» دوستان سوريه«کشورھای شرکت کننده نبايد به محدودۀ 

مشخصا، الوروف، در کنار اعضای شورای امنيت در سازمان . خواست ھای شورای ملی سوريه حمايت می کند
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 گذاشتن طرح کوفی عنان به ءھدف به اجرا.  نيز نام بردملل متحد، اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ عرب، از ترکيه و ايران

  .شکل عينی می باشد، بی ھيچ ابھامی
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