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 ٢٠١٢ اوت ١٣شبکۀ ولتر 

  

 شان را با پاريس انکار می کنند  عباس مناسبات–ربايندگان يارا صالح 
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تال فيلم برداری می کردند، توسط  -شبکۀ االخباريه در حالی که از صحنه ھای نبرد در الگروه کارکنان تلويزيون 

 .  ربوده شدند"ارتش آزاد سوريه"

در متن  : مترجم (يک گروه مبارز مسلح در محل مسکونی کوچکی موضع گرفتند و مردم فورا آنجا را ترک کردند 

ارتش ملی ). را ترک کردند مسلح آن محل مسکونی کوچکمشخص نيست که آيا قبل و يا بعد از ورود مبارزان 

  .سوريه محله را محاصره کرد و مبارزان مسلح را دعوت کرد که سالحھايشان را به زمين بگذارند

 چندين بار آزادی گروه شبکۀ تلويزيون االخبار و از جمله يارا صالح روزنامه نگار را اعالم "ارتش آزاد سوريه"

در .  فراخواست ھای خود را در يک ويدئو مطرح کرده است"ارتش آزاد سوريه"شخص، به طور م. است. کرده

  :ويدئو می بينيم و می شنويم 

 "ارتش آزاد سوريه"از ديدگاه . تال متنی را می خواند که نويسندۀ آن نيست -  در ال"ارتش آزاد سوريه"افسر 

ارتش آزاد "با اين وجود .  اند و مھمان ھستندشده» دعوت«نيستند بلکه » گروگان«روزنامه نگاران ربوده شده 

 مشخصا می گويد که از آنھا به عنوان سپر انسانی استفاده می کند تا مانع بمباران و حملۀ نيروھای نظامی "سوريه

 عمل نکنند بازگشت گروه خبرنگاران به مخاطره خواھد "ارتش آزاد سوريه"اگر به درخواست . ارتش ملّی شود

  .افتاد

از قرآن آغاز می ت بيانيه با يک آي) ١. ( خود را به عنوان يک سازمان اسالمی معرفی می کند"آزاد سوريهارتش "

اگر چه اسالم ) ۴(ناميده شده است، » برادر«مذاکره کننده ) ٣(و حاوی اشارۀ ضمنی به اسالم است، ) ٢(شود،

  .بور به پوشش اسالمی و چادر استگروگان گيری زن و بچه را منع کرده است، يارا صالح ربوده شده و مج

 اعالم می کند که شھروندان توسط ارتش ملّی بمباران شده اند، و آنھا از مردم حفاظت می کنند، "ارتش آزاد سوريه"

 امنيتی را بردارند که مردم بتوانند -سپس درخواست می کند که نقاط ديدبانی. در حالی که مردم فرار کرده اند

  . ه ھدفشان اين است که راه فرار خودشان را باز کنندبازگردند، در حالی ک

.  به شکل بی بديلی يک رابط  در عربستان سعودی را به عنوان مذاکره کننده معرفی می کند"ارتش آزاد سوريه"

ارتش "بر اين اساس . چنين موردی از آغاز بحران برای نخستين بار است که به اين شکل آشکار مطرح می گردد

 به ھر قيمتی شده می خواھد فرمانبرداری از اوامر مرکز فرماندھی ناتو در انجيرليک را پنھان سازد "آزاد سوريه

فرامين از اين پايگاه و به ھمکاری اياالت متحده، فرانسه و . که در پايگاه ھوائی در جنوب غربی ترکيه واقع شده

  .ترکيه صادر شده است

 مستقل نيست و توسط سعودی ھا ھدايت می شود، در نتيجه مناسبات  ترجيح می دھد بگويد که"ارتش آزاد سوريه"

زنده باد سوريۀ  «:فردی که بيانيه را می خواند با طنز ناخواسته ای در پايان می گويد. خود را با پاريس نفی می کند

  .»!مستقل

 در اليزه نامه "يهارتش آزاد سور" اصلی هعباس و گروه روزنامه نگاران، به فرماند -برای آزادی يارا صالح

  :بنويسيد 

  »!آقای فرانسوت ھوالند، از پشتيبانی تروريست ھا دست برداريد، يارا را آزاد کنيد«

« M. Hollande, cessez de soutenir le terrorisme, libérez Yara ! » 

URGENT - M. Hollande, cessez de soutenir le terrorisme, libérez Yara ! 

Réseau Voltaire | 11 août 2012 
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  آقای ھوالند، از پشتيبانی تروريست ھا دست برداريد،_ فوری 

  !يارا را آزاد کنيد
اگر می خواھيد برای . ما به کمک شما نيازمنديم. در حال حاضر مذاکرات جريان دارد و می تواند به نتيجه رسد

عباس کمک کنيد، اين نامه را به ھمکاران اصلی رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند _ جات يارا آل صالح ن
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اين تصوير را می توانيد از . ترجمۀ نامه به شرح زير است. که بايد فرستاده شود و حاوی نامه استتصويری (

  )آدرس گاھنامۀ ھنر و مبارزه و يا از آدرس شبکۀ ولتر دانلود و ارسال کنيد

  

  متن نامه به رئيس جمھور فرانسه، آقای فرانسوا ھوالند

  آقای رئيس جمھور فرانسه

او .  عباس  و گروه خبرنگاران شبکۀ سوری در تماس دائمی ھستيد– ربايندگان يارا ال صالح  که شما بامما می داني

زادی او را آاز شما تقاضا داريم که . مانند ديگر روزنامه نگارانی که اخيرا به قتل رسيدند، کشته خواھد شد

  .وليت چنين جنايتی را به عھده خواھيد داشتؤير اينصورت مسدرخواست کنيد، در غ

  

 تال-  در ال"ارتش آزاد سوريه"بيانيۀ 

ھمه به ريسمان خدا بياويزيد، و از يکديگر جدا نشويد، و رحمات الھی را به يادآريد که برای شما فرستاده شده «

چنين شد که . وقتی که شما ھنوز جزء دشمنان بوديد، او بود که قلب ھای شما را به يکديگر نزديک کرد. است

  »)١٠٣ ت آي٣قرآن سورۀ . (ا يکديگر برادر شويدرحمت او موجب شد که ب
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 تال بود، ما موفق شديم که آنھا را از –  در ال ٢٠١٢ گست ا١٢در حالی که گروه خبرنگاری شبکۀ االخبار «

اين گروه با شھروندانی ھستند که ھنوز باقی مانده اند و ما از آنھا بر اساس . بمباران گروه تبھکار اسد نجات دھيم

  .  کردمي دينی مان پذيرائی خواھاعتقادات

به . بمباران شھر ما ادامه دارد و اين آن عاملی است که زندگی شھروندان و گروه خبرنگاران را به خطر می اندازد

طور مشخص وقتی گروه خبرنگاران به سوی ما آمدند، ما ازدوربين آنھا برای نشان دادن نتايج بمباران استفاده 

  کرديم

 که برای "ارتش آزاد سوريه"رانھا بود که معاون فيلمبرداری حاتم ابو يحيی و دو نفر از افسران اببه دليل ھمين بم

تالش بر اين است که از آنھا حفاظت کنيم تا بتوانند . بقيۀ گروه سالم ھستند.  کشته شدند،حفاظت از او آمده بودند

  .صحيح و سالم به خانه ھای خودشان بازگردند

  :ھای ما از نظاميان جنايتکار اسد و اين است درخواست 

   تال را متوقف کنيد-فورا بمباران شھروندان در ال -

  نقاط تحت نظارت و امنيت را برداريد که مردم بتوانند به خانه ھايشان بازگردند -

   آزاد کنيد،تال را که در دمشق دستگير کرده ايد–خانواده ھای ال -

 ھدايت می شود که "دايا"ان و بازگشت آنھا به خانه ھايشان توسط برادر ای حفظ امنيت گروه خبرنگارر مذاکره ب-

  در رياض در عربستان سعودی به سر می برد

  »زنده باد سوريۀ مستقل«

    

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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Les ravisseurs de Yara Saleh démentent leurs liens avec Paris  

Réseau Voltaire | 13 août 2012   

Saleh-Yara-de-ravisseurs-Les/org.voltairenet.www://http 

 

 

 

 

 


