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  :فرانسه 
  سوريه » اپوزيسيون«رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند با 

   مالقات کرد،الت متحده برخوردار استکه از حمايت ايا
 

 

 

والن شورای ملی سوريه، جناح سياسی ارتش آزاد سوريه، ؤ با مسگست ا٢١گوھای روز سه شنبه  و پيش از گفت

 با اخضر ابراھيمی جانشين کوفی گست ا٢٠رئيس جمھور فرانسه سوسيال دموکرات، فراسوآ ھوالند، روز دو شنبه 

 . مان ملل متحد در امور سوريه مالقات کردنان ، ميانجيگر جديد سازع

ھيچ راه حلی برای سوريه بدون برکناری «: گو با اخضر ابراھيمی، فرانسوآ ھوالند اظھار داشت  و پس از گفت

  ».بشار االسد وجود ندارد

 امير قطر .فرانسوآ ھوالند با امير قطر، شيخ حمد بن خليفه آل ثانی نيز برای رسيدگی به امور سوريه مالقات کرد

سال گذشته کمک ھای مالی و تجھيزات نظامی قابل مالحظه ای برای نيروھای مخالف قذافی در جنگ ناتو برای 

ی که از حمايت اياالت متحده ئک بار ديگر امير قطر برای نيروھا فرستاده بود، و ياسرنگونی رژيم ليبي

  .برخوردارند، به ھدف سرنگونی رژيم اسد پول و اسلحه می فرستد
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خاطر پشتيبانی اش از نيروھای ضد رژيم سوريه مورد انتقاد ه اگر چه احزاب راست فرانسوی فرانسو آ ھوالند را ب

 جای پای رئيس جمھور پيشين گذاشته و فعاالنه از سياست یقرار داده اند، با اين وجود او می خواھد نشان دھد که پا

  .  کند میحمايتاياالت متحده برای تغيير رژيم سوريه 

ھدف امپرياليسم فرانسه و غرب سر کار آوردن يک رژيم دست نشانده در سوريه است، تا متعاقبا تغيير رژيم 

چنين طرحی بر آن است تا ھر گونه مقاومتی را در برابر رويکردھای استعماری . ديگری را به ايرانيان تحميل کنند

خاطر منابع نفتی برای منافع اياالت متحده و ھم پيمانان ه روشن است که منطقۀ خاورميانه ب. واشينگتن در ھم شکند

  .اروپائی اش اھميت فوق العاده ای دارد

  .بيش از پيش آشکار می شود که سازمان سيا با نيروھای القاعده در سوريه برای پيشبرد اھدافشان ھمکاری می کنند

بق، لوران فابيوس، فرانسوآ ھوالند شورای گوھا، به ھمراھی وزير امور خارجه، نخست وزير اس و پس از اين گفت

تمام نيروھای اپوزيسيون را سازماندھی کند، به ويژه شبکه ھای محلی، شوراھای «ملی سوريه را تشويق کرد که 

نمايندگان قانونی سوريۀ نوين، بر اين اساس، می «: و سپس اضافه کرد » انقالبی و نمايندگان ارتش آزاد سوريه

  ».شرايط گذار به رژيم دموکراتيک را فراھم سازندتوانند در بھترين 

  

  پی نوشت مترجم

من در حومۀ پاريس زندگی می کنم، ديروز وقتی از سوپرمارشه با يک بسته بستنی وانيلی و کاراملی که از 

ضروريات کار ترجمه برای من می باشد، برمی گشتم، روی پياده رو يک زوج سالمند را ديدم که در جھت مخالف 

ی اتفاق غريبی افتاده باشد، پير ئو به طرف خيابان نگاه کردند و گوحرکت می کردند، ولی ناگھان متوقف شدند من 

به اندازه ای در افکار خودم غرق بودم که ھيچ توجھی نشان ...مرد به شکل تحريک آميزی دستش را تکان می داد

کمی دورتر يک سياه پوست فرانسوی با . کردمندادم، اين حرکت ھيچ مفھومی براين نداشت و از کنارشان عبور 

ن ھمراه ولفيی که با من و يا با خودش و يا در تئخيابان گولھجۀ آفريقائی و لباس تابستانی، در حاشيۀ نزديک به 

  ».يک موسيو، از خيابان يک طرفه، در جھت ممنوع، باال می رود«: چيزی را زمزمه می کرد

زمزمۀ اين مرد جوان بود که مرا متوجه اتومبيلی کرد که در واقع در جھت ممنوع حرکت می کرد و اطمينان پيدا 

ی ئيز افرادی که ايستاده بودند و گودر سمت ديگر خيابان ن. کردم که ھدف اين نگاھھا و حرکات اعتراضی من نيستم
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يدم د ه ديدم که به سمت چپ چرخيد و ازديکی چھار رااتومبيل را در نز) ؟...(بی نظمی خاصی اتفاق افتاده باشد

  .به اين شکل بود که حرکت اعتراضی و نگرانی آن زوج سالمند به شکل مابعدی برايم معنی پيدا کرد. خارج شد

ی و رانندگی، در فاصلۀ تقريبا سی متر، من شاھد واکنش ھای اعتراض آميز ئخاطر يک عمل خالف در راھنماه ب

  .ی العموم بودم، بی آن که چيه چيه چه خبر شده ھای آن طرف خيابان را به حساب بياوريمدست کم سه مدع

پرسش شگفتی آوری که برای ما می تواند مطرح شود، اين است که چگونه در يک چنين کشوری که برای : پرسش 

 پيدا می شود، يک خطای راھنمائی و رانندگی در فاصلۀ سی متر و ظرف کمتر از يک دقيقه سه مدعی العموم

 در اين جا فرانسوآ ھوالند و ديروز نيکال سرکوزی، تا اين اندازه می –چگونه است که رئيس جمھور اين کشور 

را به عنوان نمايندۀ قانونی سوريه » ارتش آزاد سوريه«و يا » شورای ملی سوريه«توانند کالھبرداری کنند، و 

  .م مدارکی که ما در اختيار داريم، برايمان آشکار استمعرفی کنند، که ھويت آن امروز با توجه به تما

و عالوه براين، اين کشوری که اين ھمه به قانون توجه نشان می دھد، و ھر فرانسوی يک مدعی العموم تمام عيار 

است، چگونه ممکن است که رئيس جمھور اين کشور با نقض تمام قوانين برای انتخاب و يا عزل مقامات دولتی و 

 به طريق اولی رئيس جمھور، آن ھم برای يک کشور ديگر، اين گونه تصميم بگيرد و تقريبا صدای ھيچ رسمی و

مدعی العمومی ھم شنيده نشود؟ اتومبيلی که با نقض قوانين در جھت خالف در خيابان يک طرفه حرکت می کرد، 

رفته موجب تخريب کشور و مرگ دھھا ولی اقداماتی که تا کنون عليه سوريه انجام گ. موجب ھيچ تلفات انسانی نشد

  . ھزار انسان شده است

 اين دروغ ھا را به ھم می بافند و مردم ھم می پذيرند؟ !!پرسش اين است که اين کالھبرداران سياسی با چه شھامتی

ی را به ئ رئيس جمھور تعيين کنند و کشورھاو چگونه به خودشان اجازه می دھند که برای کشورھای ديگر دولت و

نام قانون تخريب کنند، ده ھا ھزار نفر و حتی ميليونھا نفر را بکشند و ميليونھا نفر را بی خانمان سازند و سايۀ 

و بعد با کراوات پشت تريبونھای بين المللی و رسانه ای حاضر شوند و ...مرگ را بر توده ھای مردم مسلط سازند

در آينده کمی بيشتر به بررسی مکانيسم اين واقعيت .  بگيرندبگذارند که از آنھا به عنوان انسان و تمدن برتر عکس

 .تناقض آميز خواھيم پرداخت
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France: Le président Hollande rencontre l’« opposition » syrienne soutenue par les Etats-
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