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  شين ھوآ خبرگزاری رسمی دولت چين

  مرکز مطالعات جھانی سازی
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۶ جوالی ٢۴
  

  سوريه بمبارانھای ھوائی فرانسه در استان حلب را محکوم کرد

 
به گزارش روزنامۀ رسمی سوريه، وزير امور خارجۀ سوريه از سازمان ملل متحد درخواست کرد که بمبارانھای 

 نفر از ١٢٠نيروی ھوائی فرانسه در حمله به يک دھکده در شمال سوريه  موجب مرگ . ھوائی فرانسه را محکوم کند

 . اھالی غير نظامی شد

ماھای جنگی فرانسه به اتحاديۀ ضد تروريستی به فرماندھی اياالت متحده وزير سوريه خاطر نشان کرده است که ھواپي

ھواپيماھای جنگی فرانسه در بامداد روز سه شنبه دھکدۀ توخان الکبرا، در شمال شھر منبج در استان حلب . تعلق دارد

  .را ھدف گرفتند و کشتار خونباری را عليه غير نظاميان به راه انداختند

ًعيۀ خود خطاب به سازمان ملل متحد و سازمان ھای وابسته به آن مشخصا نوشته است که خانواده وزير سوری در اطال

 نفر را به قتل ١٢٠فرانسه با تجاوز به سوريه « : ًھائی در بمباران سنگين نيروی ھوائی فرانسه کامال نابود شده اند 

اطالعيه آمده است که ده ھا غير نظامی ديگر شناسائی ، در »رساند، اغلب قربانيان کودکان و زنان و افراد سالمند بودند

  .نشده اند

  . ديدبان حقوق بشر سوريه گزارشات مرتبط به حملۀ ھوائی در منبج را منتشر کردءروز سه شنبه، ابتدا
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ھوائی اياالت متحده در سوريه غير قانونی عالوه بر اين وزير امور خارجۀ سوريه خاطر نشان کرد که تاخت و تازھای 

جای مبارزه عليه ه بوده و اتحاديۀ ضد تروريستی را به کشتار ھدف گيری شدۀ غير نظاميان، تخريب زيربناھا ب

آنانی که می خواھند عليه تروريسم مبارزه کنند بايد «: وزير سوری در عين حال گفته است که . تروريسم متھم دانست

 با دولت سوريه ھمآھنگ کنند و ادعای کشورھای غربی مبنی بر اين که گوئی اپوزيسيون ميانه رو عمليات خود را

  .»ًواقعا وجود خارجی دارد، شرم آور است و پذيرفتنی نيست

 انجام وظيفه ای که در مبارزه عليه تروريسم به از وزير سوريه در بيانيه اش می گويد که اين جنايات ارتش سوريه را 

  . باز نخواھد داشت،فتهعھده گر

ل شھر منبج بود و حملۀ نيروھای دموکراتيک سوريه که ھدفش کنتریاتحاديه به فرماندھی اياالت متحده از ماه م

اين شھر برای شورشيانی که از پشتيبانی اياالت متحده برخوردارند به دليل نزديکی به مرز ترکيه از . پشتيبانی کرد

تسخير منبج دولت اسالمی را از يکی از پايگاھای کليدی اش در نزديکی ترکيه . اھميت جغرافيائی برخوردار است

  .محروم خواھد کرد

Xinhua, 20 juillet 2016  

 :لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/la-syrie-condamne-les-frappes-aeriennes-francaises-dans-la-

province-dalep/5537365 
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