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  حميد محوی: نوشت از برگردان و پی 

 ٢٠١٤ نومبر ٢٠

  
 مسکو در مورد قربانيان شھروندان سوری در بمباران ھای
  کرداياالت متحده عليه دولت اسالمی در سوريه اظھار نگرانی
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وزير امور خارجۀ روسيه در مورد مرگ شھروندان در بمباران ھای مواضع دولت اسالمی در سوريه توسط اياالت 

نظر می رسد، اظھار نگرانی ه ديدگاه موازين شورای امنيت سازمان ملل متحد غير مجاز بپيمانانش که از  متحده و ھم

 .کرد

مبر منتشر شد، گروه دولت اسالمی که در سوريه  نو١٤ين المللی در سوريه که روز ت مستقل تجسسی بأگزارش ھيبه 

جز جنايت ه ی زند که نام ديگری بو عراق حضور فعال دارد، بی وقفه به شکل آگاھانه دست به اعمال جنايت آميز م

  .عليه بشريت ندارد

اين پرونده از جامعۀ .  کشور ديگر ھمراه گرديد١٧پرونده به درخواست فدراسيون روسيه تدارک ديده شد و با پشتيبانی 

  .بين الملل می خواھد که به شکل جمعی عليه تروريسم وارد کارزار شوند

   

 :منبع 

-les-dans-civils-de-mort-la-par-preoccupe-Moscou/17_11_2014/news/ru.ruvr.french://http

/6329-Syrie-en-EI-l-contre-US-frappes  
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 که در اثر شليک يک نارجک رمی فرس ساله در فرانسه، ٢١ھنگام يک جوان ه بر گذشته، مرگ نا بو اکت٢٦-٢٥شب 

ضد شورش بی ھوده در جائی که ھيچ شورشی به وقوع نپيوسته بود و تنھا گروھی از جوانان و مردم فرانسه برای 

ری کنند که برای کشوری مانند فرانسه که با مشکل دفاع از حفظ محيط زيست اردو زده بودند تا از ساخت سدی جلوگي

موجب قيام ھای اعتراضی نسبتاً خشونت باری در خيابان . نظر می رسده بی آبی کامالً بيگانه است کمی اغراق آميز ب

 . و رسانه ھای بين المللی به شکل گسترده اين رويداد را پوشش دادند ھای فرانسه شد

جھانی رايج شده » معتبر«طوری که در رسانه ھای ه يا ب(ه شھروند غير نظامی ولی چگونه است که مرگ اين ھم

به اين راحتی که در جنگ ھای استعماری اخير مشاھده می کنيم، ممکن می گردد ؟ بی آن که ) »خسارت جانبی«

  .واکنش ھمگانی در خوری را برانگيزد

 ھدف ،موضعش) مثالً ( امروز در عين حال که که) داعش(شگفت آورتر اين که دولت اسالمی يا امارات اسالمی 

بمباران اياالت متحده و ھمپيمانانش قرار گرفته، به ھمين ھائی که آنھائی را بمباران می کنند نفت را به بھای يک 

. کنندچھارم قيمت اصلی می فروشند و از سوی ھمين اتحاديۀ به اصطالح ضد تروريستی پول و اسلحه دريافت می 

 مھمات پرتاب کرده بودند که نيمی از آن به دست داعشی  اخيراً در منطقۀ جنگی کوبانی امريکائی ھا از آسمان اسلحه و

  ولی آيا واقعاً اين يک اشتباه و يا اتفاق ساده بوده ؟ و يا اين که طرح ديگری در پشت آن نھفته است ؟. ھا افتاد

يری ايجاد نمی کند، نظام سرمايه داری جھانی برای منافع ينباشد در اصل قضيه تغ اين رويداد اتفاقی بوده باشد و يا چه

ھرج « از نتايج یغير قانونی و چپاول منابع جھان کشورھای مستقل و ملت ھای قدرتمند را تحمل نمی کند، در نتيجه يک

پای انداختن ملت ھائی است که که در بنياد اولتراليبراليسم آنگلوساکسون به ثبت رسيده، ھدفش از » و مرج سازنده

  . استمنابعشان را ھدف گرفته

. می توانيم وقايع نگاری کنيم، ولی ھر اتفاقی که در منطقۀ خاورميانه روی می دھد در چھارچوب ھمين طرح است

رای کامالً ب) از ده ھا سال پيش حتی(ات از سال ھا پيش غاذھان ملت ھای کشورھای امپرياليستی نيز تحت تأثير تبلي

از ) و البته ايدئولوژی طبقاتی(نژاد پرستی و ناسيوناليسم . چنين جنگ ھائی و چنين جناياتی آمادگی پيدا کرده اند

تبليغات به شکلی است که حتی جنايات داعش يعنی پياده نظام کشورھای امپرياليستی را به . خصوصيات آنھا می باشد

  .حساب کشورھای مسلمان می گذارد

يم فصلی را نيز برای اتحاد دستگاه دين و خاصه اتحاد امپراتوری دين اسالم با امپرياليسم جھانی و البته می توان

ايدئولوژی طبقاتی و به ھمين گونه به عنوان عامل عمدۀ نيمه وحشی باقی ماندن و عقب ماندگی کشورھائی مفتوحه باز 

  . داری شکننده ساخته استکنيم، که امروز آنھا را در مقابل تھاجمات بربرھای نظام سرمايه

فريقا، به ازيرا يکی از داليل بی اعتنائی عمومی نسبت به کشتار شھروندان در کشورھای خاورميانه و به ھمين گونه 

فرھنگ محلی نيز مرتبط می باشد که برای جان انسان چندان ارزشی قائل نيستند، و مرگ و زندگی را به خواست 

 کشوری مانند ايران، امروز شما اگر ايدئولوژی شھادت را زير عالمت سؤال ببريد، حتی در. پروردگار نسبت می دھند

 بايد يعنی اين که آدمھا حتماً »  سازيدمی خواھيد دفاع ما را خنثی«شما را به خيانت متھم می کنند، و می گويند که 

قطعاً در ( و رباتيزه شدن ارتش ھا وتریکمپيمتأسفانه برای چنين جوامعی با چنين اعتقاداتی با توجه به انقالب . بميرند

  .ادامۀ حيات ممکن نخواھد بود) ده سال آينده

مثالً در اثر تصادف (امروز اگر فردی در يک نقطه از تھران به ھر دليلی مشکل جسمی پيدا کند و نقش بر زمين شود 

 پاريس فاصلۀ زمانی تا حضور  در صورتی که در معلوم نيست ظرف چه مدتی بايد منتظر گروه نجات باشد) اتومبيل

  . دقيقه است٥گروه نجات حداکثر 
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 ٢٠١٤نومبر  ١٩

 راديو صدای روسيه
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