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   بھار کيميونگور:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ اکتوبر ٢٠

  

  ]يک روزنامه نگار در سوريهبه مرگ تھديد [
  د رويدادھای سوريه از سوی شورشيان به مرگ تھديد شدگری ھايش در مورءسوريه يک روزنامه نگار بخاطر افشا

  

 ]سورا باقالچی[جو که از سوی شورشيان در مورد  و اطالعيۀ جست: عکس 

 Sevra Baklaci .منتشر شده است

سال گذشته، شورشيان يک اطالعيه . سورا باقالچی روزنامه نگاری است که از سه سال پيش در سوريه کار می کند

انگيزۀ شورشيان برای اعالم حکم مرگ او، انتشار گزارشاتی در مورد جنايات شورشيان  برای .  کردندعليه او منتشر

  .تلويزيون رسمی سوريه بوده است

خطر انداختن جانش، گزارشاتی در مورد سوری ھائی که قربانی شورشيان ه در حال حاضر، سورا باقالچی به بھای ب

 را ،او طرح نسل براندازی که از سوی به اصطالح شورشيان پيشبينی شده بودپژوھش ھای .  تدارک می بيند،بوده اند

  . می کندءافشا
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 شھر ھای مرزی بين ترکيه و سوريه است که ازانتاکيه يکی .  ساله از اھالی انتاکيه در ترکيه است٢۵سورا باقالچی، 

، مسحيان و سنت، علوی ھاسلمانان اھل  عرب زبان ھستند و ساکنين آن عرب ھا، ترکمن ھا، کردھا، ارامنه، ماکثراً 

  .يھوديان ھستند که به شکل مسالمت آميز با يکديگر زندگی می کنند

برای تکميل زبان ) جنوب ترکيه(عينتاب-سورا باقالچی پس از کسب ديپلم در زمينۀ علوم انسانی از دانشگاه غازی

سوريه در آن دوران کشور .  در آنجا مستقر شدعربی، چند ماه پيش از آغاز به اصطالح بھار عرب به سوريه رفت و

نظر می رسيد و  او به ھيچ عنوان تصور نمی کرد که اين آرامش ناگھان به کابوس دھشتناک تبديل ه خيلی آرامی ب

از بازگشت به وی ولی . با اوج گيری خشونت ھا، خانوادۀ سورا به او التماس می کردند که به ترکيه برگردد. شود

ع کرد و ترجيح داد که از مقاومت مردم سوريه پشتيبانی کند که عليه امپرياليسم و مزدوران مسلح آن که در ترکيه امتنا

  . مبارزه می کنند،کشورشان بذر وحشت می کارند

کار می کرد، و سپس به عنوان مجری برنامه » سنا« به عنوان مترجم زبان ترکی برای بنگاه خبری سوريه ءسورا ابتدا

از چند ماه پيش او برای .  زبان ترکی در تلويزيون رسمی سوريه زير نورافکن ھای تلويزيون قرار گرفتھای خبری به

  .روزنامۀ حزب کمونيست ترکيه مقاله می نويسد

در آخرين متنی که نوشته، سورا از قطع نسل علوی ھا پرده برمی دارد که از سوی گروه ھای تکفيريست از اين پس نام 

  »پيت روغن«:  اتالق می کنند کد تازه ای به آن

در پاسگاه . نامی است که جھاد طلبان سوريه برای علوی ھا به کار می برند» پيت روغن«او در اين متن می نويسد که 

ھای روغنی را که بار زده تبانی ھستند، تعداد پيت در ھائی که توسط شورشيان ايجاد شده، رانندگان اتوبوس که با آنھا 

. به اين شکل علوی ھا با چنين نامی شناسائی شده و بازداشت و سپس تيرباران می شوند. اند به اطالع آنھا می رسانند

با اين وجود برخی از آنھا در ھمانجا به قتل نمی رسند، بلکه بر اساس گزارشات سورا باقالچی ھزاران نفر از اين 

از علوی ھا برای ايجاد تونل و يا ارسال اسلحه و  ياخوراک . وان برده به کار گرفته می شوندعلوی ھا در جبھه به عن

  .برای مبارزان استفاده می کنند و پس از انجام مأموريت آنھا را به قتل می رسانند

را سو. دھھا کيلومتر تونل زير زمينی که ارتش سوريه کشف کرده، توسط ھمين زندانيان خاک برداری شده است

باقالچی به برخی سازمان ھای غير دولتی بين المللی اعتراض کرده است که اين گونه اعمال گروه ھای جھاد طلب 

  .فعال در سوريه را دست کم گرفته و يا نديده گرفته اند

  .اميدواريم که صدای اين روزنامه نگار پيش از آن که به خاموشی گرايد شنيده شود

   

  :پی نوشت  

  

فرد نيست و پيش ه رش پيشين در مورد تھديد سورا باقالچی، بايد يادآوری کنيم که چنين موردی منحصر بدر ادامۀ گزا

  .از اين شورشيان روزنامه نگاران ديگری را نيز ھدف قرار داده اند

 ساله روزنامه نگار پرس تی وی از ناحيۀ گردن مورد اصابت گلوله قرار ٣٣ مايا ناصر ٢٠١٢مبر سپت ٢۶به تاريخ 

  )١. (او توسط يک تيرانداز ماھر ھدف گرفته شده بود. می گيرد

  از مرگ يک روزنامه نگار فرانسوی به نام ژيل ژکيه در سوريه در شھر ٢٠١٢ جنوری ٢٠آنتونی تورس به تاريخ 

ژيل ژکيه طی تظاھرات . متأسفانه اين گزارش در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منعکس نشد). ٢(حمص گزارش داده است

رسانه ھای فرانسوی اين واقعه را به توطئه از سوی اسد . داران بشار االسد با پرتاب آری جی يا نارنجک کشته شدطرف

  .نسبت دادند در حالی که طی ھمين حملۀ تروريستی چند تن از نظاميان ارتش رسمی سوريه نيز کشته شدند
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  :پی نوشت 

  قتل روزنامه نگار سوری مايا ناصر:  شبکۀ ولتر )١

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/293 

٢(  

La presse française attaque Damas après la mort d’un journaliste français en Syrie 

http://www.mondialisation.ca/la-presse-fran-aise-attaque-damas-apr-s-la-mort-d-un-

journaliste-fran-ais-en-syrie/28829 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣بر و اکت١٩

  ٢٠١٣ برو اکت١٨. مرکز مطالعات جھانی سازی

   ناتو-  اياالت متحده-جنگ: مضمون 

  سوريه: تحليل 

 

 


