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 جوناتان مؤدب و ايسر ميدانی : ۀمصاحب 

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ اگست ٢٩

  

  يميائی در سوريه؟کحمله با سالح 
  داز دمشق گزارش می دھ ايسر ميدانی تبليغات غرب را

  

 کشته بر جا گذاشت، دولت ١٣٠٠ تا ٣۵۵ گذشته در حومۀ شرقی دمشق که بين گست ا٢١يميائی کاز تاريخ حملۀ 

 .متھم دانستند   رژيم سوريه رافوراً   ر کشورھای غربی يک زبانی دئھا و دستگاه ھای رسانه 

وليت ؤگواه بر اين است که بشار مس» تمام نشانه ھا«که ) ١(اگر رئيس حمھور فرانسه فراسوآ ھوالند گمان می کند

ھيچ چنين واقعه ای را به عھده دارد، وزير امور خارجۀ او لوران فبيوس در صحت اتھام وارده به رژيم سوريه 

خود را در ) ٢(خود راه نداده، در خالی که دولت اوباما به سھم خود رزم ناوھای مسلح به موشک تاماھاکه ترديد ب

 .دريای مديترانه مستقر ساخته است
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در روياروئی با ھر گونه حرکت ضد بشار، ديديم که چگونه ارتش سوريه موفق به کشف تونل ھائی شد که 

يميائی را نگھداری می کاسک محافظتی و پاد زھر ويژۀ گاز يميائی، مکان در مواد اوليه برای ساخت بمب شورشي

وير ماھوره ای ارسال داشته که محل پرتاب دو روسيه نيز برای شورای امنيت در سازمان ملل متحد تصا. کردند

 .)٣(را که از منطقۀ زير کنترل شورشيان پرتاب شده به وضوح نشان می دھد موشک

يد ئھمچنان به تأ) ۴(لوران فبيوس و برنارد ھانری لوی! ولی گوئی که ھيچ يک از اين مدارک اھميتی نداشته

ً ولؤدعاوی خود ادامه می دھند و رژيم سوريه را مس   چنين حادثه ای معرفی می کنند، و بی آن که وتوی تقريبا

 .حساب بياورند، دائما تکرار می کنند که زمان مداخلۀ نظامی فرا رسيده استه قطعی روسيه و چين را ب

، عضو بنيانگذار کميتۀ ھمآھنگی برای دفاع از سوريه که ھم ايسر ميدانی ای اطالعات بيشتر، دايرۀ داوطلبان بارب

 . در دمشق به سر می برد مصاحبه ای برگزار کرده استاکنون

متأسفانه به دليل کمبود وقت برای ترجمه تنھا به ز بان فرانسه قابل دسترسی می . لينک مصاحبه به زبان فرانسه

 .باشد

http://www.youtube.com/watch?v=KSiyFS_xE8U&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HaI5yHKeQKk 
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 دايرۀ داوطلبان ٢٠١٣ گست ا٢٨

 ٢٠١٣ گست ا٢۶مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 فريقای شمالیاخاورميانه و : منطقه 

  ناتو- ی، جنگ اياالت متحدهئتحريف رسانه : مضمون 

 سوريه: تحليل 

  

Par Jonathan Moadab et Ayssar Midani 

Mondialisation.ca, 26 août 2013 

Cercle des volontaires 

http://www.mondialisation.ca/attaque-a-larme-chimique-en-syrie/5346967 


