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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

 
   سيلويا کاتوری:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ جوالی ١٢

   ،مقامات روسيه اعالم کردند: سوريه 
  مدارکی در اختيار دارند که نشان می دھد 

  ز گاز سارين استفاده کرده اندا» شورشيان«

 

سفير روسيه در سازمان ملل متحد ويتالی چورکين به روزنامه نگاران اعالم کرد که روسيه مدارکی در اختيار دارد که 

  . استفاده کرده اند»سارين« از گاز »حلب« نزديک »خان العسل« در چ مار١٩نشان می دھد که شورشيان طی 

يميائی ک نمونه برداری از محل اصابت بمب تايج آزمايشات کارشناسان روسيه بر اساسن«: چورکين اظھار داشت که 

  ».را به رياست کل سازمان ملل متحد تحويل دادم

 بشکه حاوی پلی اتيلن گليکل، مونواتيلن گليکل و مونواتانوالمين، ٢٨١عالوه بر اين، نيروھای دولت سوريه 

باری که به گروه ھای تروريست در بانياس، در ساحل مديترانه، تعلق داشت در ان) ١(ديتانوالمين و تری اتانوالمين 

  .کشف کرده اند

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MG5_2BfxDzE 

اين اندازه برای منھدم کردن يک شھر و «ير سوريه در سازمان ملل متحد اعالم کرد که ، بشار الجعفری، سفجوالی ٨

واست کرد که کارشناسان سالح ديپلمات سوريه دوباره از سازمان ملل متحد درخ. »حتی يک کشور کافی خواھد بود

  . گسيل کند»حلب« در »خان العسل«يميائی را برای بازرسی به کھای 

متھم کرده است، امروز روسيه روی » شورشيان«يميائی عليه ک دمشق را به استفاده از سالح دائماً در حالی که فرانسه 

نتايج آزمايشات کارشناسان تکيه می کند که گزارشات دو روزنامه نگار فرانسوی از روزنامۀ لوموند را مردود می 

 »کارال دل پونت«د، تا اينجا تنھا ت ويژه برای بررسی مسائل سوريه در سازمان ملل متحأبين اعضای ھي. سازد
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يميائی توسط شورشيان را به رسميت شناخته و با تحريف و دروغ ککاربرد سالح يسی با شھامت و درستکاری  سو

 آغاز ماه می اظھار داشت که گاز »کارال دل پونت«خانم . پردازی ھای قدرت ھای حاضر در صحنه  مقابله کرده است

  .»ار برده شده است و نه توسط مقامات دولتیتوسط شورشيان به ک«سارين 

   

1) polyéthylène glycol, du monoéthylène glycol ainsi que du monoéthanolamine, du 

diéthanolamine, et du triéthanolamine 

 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جوالی١١

  ٢٠١٣ جوالی ١٠. مرکز مطالعات جھانی سازی

  ناتو. دهجنگ اياالت متح: مضمون 

http://www.mondialisation.ca/syrie-les-autorites-russes-affirment-avoir-la-preuve-que-les-
rebelles-ont-utilise-du-gaz-sarin/5342324 


