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  امريکا ۀمتحد اياالت
 کند انتقاد سوريه در روسيه اقدامات از ندارد حق اخالقی لحاظه ب

 

 اياالت که است باور اين بر گاردين انگليسی ۀروزنام پيشين ھمکار يکائی،امر حقوقدان و نگار هروزنام ،گرينوالد گلن

 .کند سرزنش سوريه در عملش خاطره ب را روسيه دارد حق که است کشور "ترين پست" امريکا متحده

 را هروسي امريکا ۀمتحد اياالت که شود، می متذکر اينترسرت خبری رتالوپ در خودۀ منتشر ۀمقال در نگار روزنامه اين

 تأسيسات امريکائی مسلح نيروھای خود که اين به توجه بی کند، می متھم سوريه در عادی مردم گويا ھوائی بمباران به

 .رسند می قتل به خاورميانه غيرنظامی افراد آن اثر در و کنند می بمباران را غيرنظامی

 در که شود می يادآور را افغانستان قندوز ھرش در "مرز بدون پزشکان" بيمارستان بمباران گرينوالد مقاله، ھمين در

 .باخت جان )مترجم .بيمار نفر ١٢ پزشکی، بخش کارکنان از تن ١٠( نفر ٢٢ حداقل امريکا بمباران ۀنتيج

 ائتالف توسط يمن در عروسی مراسم بمباران اثر در که آن از پس روز چند "مرز بدون پزشکان" بيمارستان بمباران

ۀ وحشيان بمباران درء ابتدا ھمان از که امريکا دولت نويسد، می کارشناس اين .افتاد اتفاق شد، کشته نفر ١٣٠ سعودی

 که داد نشان خود از رفتاری چنان اما کرد، اذعان يمن در توحش اين به سکوت روز چند از پس دارد، فعال شرکت يمن

 .ندارد امريکا به ربطی ھيچ و بوده طبيعی فاجعه يک اين انگار

 گويد می متحد ملل سازمان در امريکا دائمی ۀنمايند پائور سامانتا که دارد، می معطوف آن به را خود توجه الدگرينو

 طی سعودی عربستانۀ خارج وزير ،الجوبير عادل اما ندارد، نقشی سعودی ائتالف بمبارانھای اھداف ينيتع در امريکا

 .کنند می ينيتعً مشترکا را اھداف اين امريکا و سعودی ائتالف که ساخت روشن نيور اس بی سی با مصاحبه

 تحت که داد نشان ديگر بار را امريکا رفتار انگيز نفرت تصوير گذشته ۀھفت که شود، می متذکر ھمچنين نگار روزنامه

 "جمھوری رياست مقام در نوبل صلح جايزهۀ برند" ھمچنين تصوير اين در .شود می انجام "تروريسم با مبارزه" شعار

 .گرفت جشن شوند، می منفجر آنھا در امريکائی بمبھای تاکنون که را کشور دو در جنگ دو پايان که شود می اھدهمش

 بمباران ھدف ۀمثابه ب تروريست نام تحت مايلی، که را کشوری ھر  .است ساده فرمول  :کند می جمعبندی نويسنده

  .کن ينيتع

 ١٣٩۴ ميزان -مھر ١۵

 :از برگرفته
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http://www.fondsk.ru/news/2015/10/07/grinvald-ssha-ne-imejut-moralnogo-prava-kritikovat-

rf-v-sirii-35873.html 

 


