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  Silvia Cattori به گزارش سيلويا کاتوری

   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٢اول سپتمبر 
  

  سوريه؟» اپوزيسيون« در دست ای ليبيئيمياکسالح ھای 
  

 

يميائی در اختيار دارند، يعنی کشورشيان حلب سالح ھای «: ه خبری رويترز اعالم کرد ، بنگا٢٠١٢ گستاوايل ا

 .» وجود دارداسالحی که به شکل گسترده در ليبي

اين گزارش  بعدا از سايت آنھا حذف شد، به ھمان شکلی که تصوير مبارزان سلفی را حذف کردند که در حال 

و بايد دانست که اين نوع ماسک ھا در اياالت متحده ساخته . سّمی ھستندآزمايش ماسک ويژه برای مقابله با گازھای 

  .می شود

 ايميائی ارسال شده از ليبيکسالح ھای يک روزنامه نگار ديگر از رويترز مستقر در عمان کمی بعد دربارۀ وجود 

ست، ولی واقعيت ما فکر می کرديم اين سالح ھا پس از سقوط قذافی نابود شده ا«: در حلب گزارش تھيه کرد 

  .»اين سالح ھا از نوع گاز خردل و سارين است. ندارد

يميائی توسط گروه ھای مسلحی که توسط کشورھای غربی و رژيم ھای سلطنتی ککاربردن سالح ھای ه ترس از ب

خليج فارس پشتيبانی می شوند، بيش از پيش مردم سوريه را در جبھۀ مشترک با دولت بشار االسد متحد ساخته 

آنھا آگاه ھستند کشورھائی که عليه سوريه اقدام کرده اند، دست به ھر کاری خواھند زد تا وتوی روسيه و چين . ستا

  .را دور بزنند، و برای رسيدن به اھدافشان از ھيچ عمل جنايتکارانه ای کوتاھی نخواھند کرد
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متعاقبا می خواھند به دولت دمشق يميائی توسط گروه ھای مسلح ھمان جنايتی است که کبه کاربردن سالح ھای 

  .نسبت دھند و آن را احتماال به عنوان بھانه ای برای مداخلۀ نظامی در سوريه به خدمت بگيرند

 از تاريخ جنگ شش روزه و اشغال بلندی ھای جوالن در سال –اسرائيل ازديدگاه رسمی با سوريه در جنگ است 

، در نتيجه  بی ١٩٨١ک سوريه به دولت اسرائيل از سال  و ضميمه سازی غير قانونی اين بخش از خا١٩۶٧

  .صبرانه انتظار چنين رويدادھائی را می کشد

 

  ٢٠١٢ گست ا٣٠مرکز مطالعات جھانی سازی 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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Des armes chimiques en provenance de Libye aux mains des « opposants » syriens ? 

par Silvia Cattori  

Mondialisation.ca, Le 30 aout 2012 
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