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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٣ سپتمبر ١٢

  
  اگر تروريست ھا از پشتيبانی خارجی برخوردار نمی بودند

  ! ھرگز شھامت عبور از خطوط قرمز را پيدا نمی کردند 
  

  

يميائی توسط ارتش کسوريه به بھانۀ به کار بستن سالح . مادر مقدس، خير مقدم عرض می کنم: روسيه تودی 

 بی سالح در تھديد تھاجم نظامی قرار گرفته است، شما در اين مورد  عليه شھروندان»غوطه«ملی سوريه در 

  چه احساسی داريد؟

در مقابل تنزل ارزش ھای جھانشمول و قدرت ھای بزرگ که تنھا بر اساس منافع آنی خود به  :مادر مقدس آنيس 

ل توجھی به جان بی گناھان اين نتيجه رسيده اند که بايد ملتی را که در صلح و آرامش به سر می برد، بی آن که بذ

با اين وجود فکر می کنم که ما . نشان دھند، مورد حملۀ نظامی قرار دھند، از اين ھمه عميقاً احساس تأسف می کنم

: به شرط آن که تمام جريان ھای فکری جامعۀ بين الملل بگويند  ھم اکنون در نقطۀ عطف تاريخی قرار گرفته ايم، 

به  از اين پس ديگر . انين بين المللی بس است، يعنی قوانينی که بايد ضامن صلح باشدنقض قو! بس کنيد ! بس است

  .ھيچ عنوان ممکن نيست که از قانون قوی تران تبعيت کنيم
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ی را نشان داد تا اتھامات خود را عليه رژيم سوريه ثابت ت متحده تصاوير و قطعات ويدئوئياياال: روسيه تودی 

  شنائی داريد؟ و نظر شما در اين مورد چيست؟آآيا با اين مدارک . کند

 اگست، من حمالت رسانه ھائی که ٢٢بيش از يک ھفته است، و به طور مشخص از تاريخ  :مادر مقدس آنيس 

آنچه را که می خواھم به شما تضمين بدھم و آماده . عليه مردم سوريه فعال بوده اند را مورد بررسی قرار داده ام

ا طی گزارشی زير آن را امضاء کنم، اين است که اين گزارشات کامالً به شکل اختياری تھيه ھستم تا اين موضوع ر

  .شده و پيش ساخته بوده است

است که طی ده پرونده از ساعت شش و پنج دقيقه شروع کرد به پخش » رويترز«نخستين گواه اين مدعا گزارشات 

تحت چنين شرايطی، چگونه . بح صورت گرفته است ص٥ و ٣کردن آن و مدعی شد که حملۀ کيميائی بين ساعت 

 ٣٠٠ کودک و ٢٠٠ ساعت، قادر به تھيۀ چنين گزارشانی بوده اند، بيش از ٣ممکن است که ظرف حداکثر 

نوجوان، پيش از آن که آنھا را جمع آوری کنند و رديف در کنار ھم بچينند، و برای نجات و درمان آنھا اقدام کنند؟ 

چگونه ممکن است، ما شاھد چنين صحنه ھائی بوديم و رسانه ھا بعدا از . که در رسانه ھا ديديميعنی به ھمان شکلی 

 درصد قربانيان کودکان بوده اند؟ پدر و مادرھای آنھا کجا ٩٠چگونه اين موضوع را درک کنيم که . راه رسيدند

ن مسؤوليت حرف ھای خودم را به بودند؟ چگونه اين گزينش برای نشان دادن اين تصاوير اسفناک انجام گرفته؟ م

  !اين مدارک از پيش ساخته شده بوده است: عھده می گيرم 

  

ۀ ھجب«، شما برای جمع آوری و کسب اطالعات در مورد کشتاری که توسط گروه مسلح اخيراً : روسيه تودی 

  ی ما بگوئيد؟در اين مورد چه می توانيد برا. عليه شھروندان صورت گرفته بود به الذقيه رفتيد» النصرت

تا  از خشم می خواھم فرياد بکشم، از خودم می پرسم چگونه ممکن است که جامعۀ بين الملل توانسته باشد  :مادر مقدس آنيس 

 ٥٠٠بيش از ! صورت گرفت، ببندد» شب سرنوشت«... اگست٥ تا ٤اين اندازه چشمھايشان را به روی قتل عامی که شب 

، ھيچ »انديپندنت«ولی به جز چند خط در . شواھد وحشتناک است. ح سرد به قتل رسيدندکودک و افراد مسن وحشيانه با سال

آنھا با خانواده ھای قربانيان . ما يکی از ھيأت ھايمان را به دھکده ھای منطقۀ الذقيه فرستاديم! کس از اين واقعه چيزی ننوشت

است که چنين کشتارھائی از وخامت عظيمی خبر می دھد و ما تمام آنچه را که من می توانم به شما بگويم اين ...مالقات کردند

  .نمی دانيم چرا در بررسی کشتارھا چرا اين ھمه بی عدالتی و بی توجھی صورت می گيرد

  

گويا که گروه ھای مسلح بين اھالی تعدادی را به اسارت گرفته اند و آنھا را در اطراف الذقيه : روسيا تودی 

   از سرنوشت آنھا اطالعی داريد؟آيا شما. زندانی کرده اند

تا جائی که ما می دانيم، ھمان اطالعاتی است که خانواده ھای قربانيان برای ما روايت کرده  :مادر مقدس آنيس 

در الخراطه، از يک گروه .  تش کشيده شده و ھمه با سالح سرد به قتل رسيده اند در دھکدۀ الصبرا، خانه ھا بھآ. اند

 دھکده جائی که علوی ھا زندگی می کردند، ١٢در مجموع، در .  نفر از مرگ نجات پيدا کرده اند١٠ تنھا ه نفر٦٧

ی از يک زن جوان داريم که زنده قطعه ئما يک کليشه ھا...رشان بريده شده و اعضای بدنشان را قطع کرده اندس

 نفر از زنان و کودکان و افراد سالخورده ٢٠٠ تا ١٥٠ نفر در الذقيه کشته شدند و ٤٠٠بيش از . قطعه اش کرده اند

  .جوی راھی برای آزاد سازی آنھا ھستيم و ما ھمچنان در جست. زندانی شده اند
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 در شرق دمشق چه فکر »غوطه« در گسن ا٢١يميائی روز دربارۀ قربانيان حملۀ ک: يا تودی روس

  می کنيد؟

ؤال بگذارم و تکرار می کنم که بر اساس مدارکی که ما من تنھا می توانم جلو آن يک عالمت س :مادر مقدس آنيس 

در اختيار داريم و به گزارشی که با دستھايم خودم به کميسيون حقوق بشر در ژنو تحويل خواھم داد ضميمه شده، ما 

  .را به اين نتيجه می رساند که يک محصول پيش ساخته و به ھدف متھم ساختن دولت سوريه تھيه شده است

لم گرفته اند چه کسانی ھستند؟ در  فيميائی به کار برده شده، ولی اين قربانيانی که از آنھا کنم که سالح کمن نفی نمی

غير اين صورت از کجا آمده اند و چرا؟ چگونه ممکن است که بين قربانيان تنھا يک زن ديده می شود؟ در مورد 

  کودکان، چگونه ممکن است که ھمۀ آنھا ھم سن ھستند؟

  

می خواھيد بگوئيد ک اين اتھام پيش ساخته را می خواھند به عنوان بھانه برای تجاوز به دولت : دی روسيا تو

  خدمت بگيرند؟ دراين مورد چه فکر می کنيد؟ه ھا و ملت ھا ب

من می گويم بايد اين نوع جنايات را به عنوان جناياتی از نوع نوين دوباره مورد شناسائی  :مادر مقدس آنيس 

يرا روشن است که بايد چنين اعمالی را جنايت عليه بشريت تلقی کرد، ولی در عين حال اين جنايت عليه ز. قرارداد

چنين جناياتی ما را به اين فکر وا می دارد که محرکان آن خود را . اعتبار جامعۀ بين الملل و قوانين آن نيز ھست

.  است که بايد باشد، قانون بايد در ھمه جا حاکم باشداگر سازمان ملل متحد ھمان سازمانی. فراتر از قوانين می دانند

چندين . اگر می خواھيم در صلح زندگی کنيم، نمی توانيم برای ضعيفتر و قوی تر قوانين جداگانه ای داشته باشيم

. می سازند تا در امور داخلی کشورھا دخالت کنند» گزارش«. سال است که اوضاع جھانی به ھمين شکل پيش رفته

حتی نمی توانيم . خطر می اندازند، امنيت شھروندان بی گناه، و آيندۀ ملت را تخريب می کننده دنی را بصلح م

 ً  حمله می کردند و سرزمين ھا را به بگوئيم که ما را به دوران تاتارھا، مغول ھا و بربرھائی باز گردانده اند که دائما

، زيرا اين  خطر فاجعه بارتری قرار گرفته ايمم، ما دردر اين قرن بيست و يک. تصاحب خود درمی آوردندبه زور 

تبلور يافته و نقض قوانين را مجاز می دارد، به شکلی که آنھائی که قدرت » فرھنگی«رفتارھای کھن در اشکال 

  .مادی دارند می توانند دست به ھر کاری بزنند

  

حمله به سوريه  ه ويژه که در حال تدارک چه وقتی شما گزارشات خودتان را منتشر خواھيد کرد، ب: روسيا تودی 

  ھستند؟

مبر تحويل دھم، به  سپت٨ن ملل متحد يا در ژنو، روز نم آن را به مقامات سازماکسعی می  :مادر مقدس آنيس 

  . گردھمآئی کنگرۀ اياالت متحده عبارت ديگر در روز پيش از

  

Source : Vidéo / You Tube  

http://www.youtube.com/watch?v=ujtizJxBUGk 

: منبع  Normal  ٢١ ٠ false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4  

http://www.mondialisation.ca/syrie-sans-couverture-internationale-les-terroristes-

nauraient-jamais-ose-franchir-les-lignes-rouges/5348824 
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ سپتمبر ١١

  با مادر مقدس آنيس مريم دو الکوروآ» تودیروسيا «گفت و گوی شبکۀ تلويزيونی 

» Russia today «_ Mariam de la Croix-Mère Agnès  

  !می بودند ھرگز شھامت عبور از خطوط قرمز را پيدا نمی کردند اگر تروريست ھا از پشتيبانی خارجی برخوردار ن

  ٢٠١٣مبر  سپت٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاور ميانه و : منطقه 

  ناتو-جنايت عليه بشريت، جنگ اياالت متحده: مضمون 

    سوريه: تحليل 

   حميد محوی:برگردان از

  رجمه شده استدر اينجا تنھا بخشی از تمام متن مصاحبه ت

 


