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 شيری. م. ا: برگردان از

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٩

  ماشين چاپ پول يا زندگی
ميائی به يک ۀ شليک شده در جريان حملراکتھایبخش اصلی «: شود در گزارش بازرسان سازمان ملل متحد گفته می

  .»اطراف دمشق، احتمال دارد ھم توليد صنعتی باشند و ھم دستی

با اين حال، در ھمين .  زارين را نيافتند- حاوی ماده سمیبر اساس اين گزارش، بازرسان، خود کالھکھای احتماالً 

 ۴ق ايش«:  دارد، اين برچسب با الفبای سرليک وجودراکتھاگزارش آمده است، که روی محرک باقی مانده از يکی از 

  ).Г ИШ4 25-67-179К (»ک١٧٩ - ۶٧ - ٢۵

 ھنگام تحقيقات ما، »غوطه«بگواھی آسيب ديدگان حادثه در «: شود روسيه گفته می» نوستی«خبرگزاری در گزارش 

يميائی، از جمله عليه ک، از سالح گست ماه ا٢١در حين درگيری طوالنی بين طرفين در جمھوری عربی سوريه در 

  .» بزرگ استفاده شده استظامی و کودکان در مقياس نسبتاً افراد غيرن

ه يميائی و پزشکی، که ما برداشتيم، بکاز جمله، در نمونه برداريھا از محيط اطراف، نمونه ھای «: در سند آمده است

صاب  اعۀحاوی گاز زارين، فلج کنند» زمين به زمين« نوع راکتھایدھند، که  طرز آشکار و روشنی گواھی از آن می

  .»کار برده شده استه  در نزديکی دمشق ب»غوطه« ۀ در منطق»عين ترما، المعضميه و زمالک«و روان، در مناطق 

 به دبير کل سازمان ملل متحد، بان کی مون اوکه سلستور، يدنیگزارش توسط رئيس گروه بازرسان، پروفسور سو

 منفجر شده و راکتھای بر اساس آن انجام نشده، که در شود، نتيجه گيری ھمانطور که در گزارش گفته می. تقديم گرديد

گو  و  مورد گفت۵٠در محل اثر زارين يافت شده؛ ھمچنين شھادت آسيب ديدگان و کارکنان بخش پزشکی در جريان 

آزمايش «: شود در گزارش گفته می. استماع شد، بخشی از آسيب ديدگان در اثر محلول فسفور ارگانيک مسموم شده اند

  .» ادرار بعضی از بيماران وجود زارين و آثار زارين را تأئيد کردخون و

 ۀد در بارکه گزارش بازرسان سازمان ملل متح فرانسه، لوران فابيوس با عجله اعالم کرد، ۀ وزير امور خارجقبالً 

  .کند يميائی در سوريه، مقصر بودن دولت اين کشور در استفاده از آن را ثابت میککاربرد سالح 

  .يميائی را تعيين کندک ۀيون اختيار نداشت مقصر حملکميس

  . خود را در مورد اوضاع سوريه در پشت درھای بسته برگزار کردۀروز دوشنبه شورای امنيت سازمان ملل متحد جسل

  :فرانسويھا گفتند

زارش  گفت، که گلوران فابيوسمبر، وزير امور خارجه فرانسه،  سپت١۶، »نووستیريا «گزارش خبرگزاری ه ب

گذارد، که دولت سوريه  يميائی در سوريه جای شکی باقی نمیک استفاده از سالح ۀبازرسان سازمان ملل متحد در بار

  .ول کاربرد آن استؤمس

  :باز ھم فرانسويھا گفتند
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 ۀمحتوای گزارش، استفاد«: دھد خبر می» RTL«خبرگزاری فرانس پرس با استناد به اظھارات فابيوس ار راديو 

موضع ... گذارد،  منبع استفاده کننده باقی نمیۀاين کمترين ترديدی در بار. کند  تأئيد می گاز زارين را قوياً گسترده

  .»کند دانند، تقويت می کسانی را که رژيم سوريه مقصر می

  :انگليسی ھا نيز گفتند

 اظھار مارک اليل گرانت، نماينده دائم انگليس در سازمان ملل متحد. مبر سپت١۶، »نووستیريا «مسکو، خبرگزاری 

 دمشق از آن را ثابت ۀيميائی، استفادک سالح ۀانگليس اعتقاد دارد، که گزارش بازرسان سازمان ملل متحد در بار: داشت

  .کند می

  اينھا تأئيد میۀبه اعتقاد ما، ھم«:  شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد اوضاع سوريه گفتۀاو در پايان جسل

وليت ؤاين نظر انگليس داير بر مسحتی از اولين نگاه ... يميائی استفاده کرده استک شک، رژيم از سالح کنند، که، بی

  .»بخشد رژيم را تحکيم می

، سخنگوی وزارت ماری ھرف. ، آلکسی باگدانوفسکی»ريا نووستی«مبر،  سپت١۶واشنگتن، : گفتندمريکائيھا ااما آنچه 

 دولت ۀ استفادۀمريکا معتقد است، که گزارش سازمان ملل متحد در بارا«: مريکا به روزنامه نگاران گفتا ۀامور خارج

  .»يميائی جای ترديد باقی نگذاشته استکسوريه از سالح 

 اينھا، ۀدر مقابل ھم. »يميائی ايستاده استک ۀکند، که رژيم اسد در پشت حمل گزارش بروشنی تأئيد می«:  گفتھرف

  .»يميائی را تعيين کندک ۀتواند مقصر حمل سازمان ملل متحد فقط با تحقيقات تازه می« : لل متحد پاسخ دادسازمان م

  :و اين ھم بخشی از گزارش

 شليک شده در اطراف دمشق، احتمال دارد ھم توليد صنعتی راکتھایکالھک «: در گزارش سازمان ملل متحد آمده است

با اين .  زارين را نيافتند-  حاوی ماده سمی احتماالً یرش، بازرسان، خود کالھکھابر اساس اين گزا. »باشند و ھم دستی

 اين برچسب با الفبای سرليک وجود راکتھاحال، در ھمين گزارش آمده است، که روی محرک باقی مانده از يکی از 

  ).Г ИШ4 25-67-179К (»ک١٧٩ -۶٧ - ٢۵ ۴ق ايش«: دارد

، از اين لحاظ که چه کسی راکتدر روی محرک !!! داريم؟ وجود الفبای سيريليکيعنی، که ما الفبای سيرليک در دست 

  . چندان اھميتی نداردو از کجا آن را شليک کرده، اصوالً 

خاطر نفت و گاز، و نه برای انحراف ه نه ب .ھر قيمتی برای آنگلوساکسونھا الزم استه گمانم، جنگ عليه سوريه به ب

  .از افزايش سقف بدھی ھای دولتی

  !!!اگر آنھا جنگ با سوريه را شروع کنند، بدھی دولت افزايش نخواھد يافت

  .به اين دليل، که اين جنگ برای گريز از شّر آن الزم است

  .سر آمده، وھيچ کسی به فکر پرداخت بدھی ھا نيسته ر باور ندارد، زندگی سيستم بالديگر ھيچ کسی به د

  .چه کسی الزم دارد؟ اگر باز ھم چاپ شود

  .ولی نيمه کاره گذاشتن مضحکه بد است

  توان از صورت حساب پاک کرد؟ پس، بدھی ھا را چگونه می

  .کند يا جنگ، ھمه را از صورت حساب خارج می) خواھم و باد ھم نياورده است نمی( جھانی ۀفاجع

با زيبائی آن چه ارزشی  آنھا است، پس زندگی ميلياردھا انسان در مقايسه ۀزيرا، دستگاه چاپ پول ارزشمندترين وسيل

  ...دارد؟

  .دھد له را طول میأسبب ھم مسھمين ه ب. فھمد و ھر کسی، حتی سازمان ملل متحد ھم اين را می
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مبر تمامی  سپت١٧ صبح روز ١٠ر داد از ساعت اما والديمير پوتين به تعدادی از وزارتخانه ھا و ادارات دستو

، رئيس »ريا نووستی«گزارش ه ب. لت آماده باش کامل دربياورندواحدھای شبه نظامی تحت اختيار خود را به حا

  .جمھور ماھيت آموزشی اين آماده باش را مورد تأکيد قرار داد

 بازرسی ھای ناگھانی از قابليت جنگی ساختارھا، و ھمچنين، خدمات ۀ رئيس جمھور، او تصميم دارد تجربۀگفته ب

  .ملکی را ادامه دھد

، اين دفعه يکسری بازرسی ھا از »٢٠١٣ -غرب«يج نيروھای مسلح روسيه برای مانور ھمراه با بس«: پوتين گفت

واحدھای وزارت کشور و ھمچنين از تعدادی از ساختاری ملکی، اعم از وزارت حمل و نقل و استانداری استان نيژه 

  .عمل خواھد آمده گورادسکی ب

 ۀمبر، در جای قيد شد سپت١٧ی روسيه درست روز ئدريا عجيب است با پايان يافتن حالت آماده باش، کشتی ھای نيروی

  .خود در بليط خريداری شده، در دريای مديترانه می نشينند

  .اين يک تصادف است؟ شايد

  ...مانيم و می بينيم قول مشھور، منتظر میه اما ب

  

  :زيرنويس

 ۀتوانست دروغھای گستاخان مؤلف آن نمی، مبر، در نشانی باال انتشار يافته، طبيعتاً  سپت١٧ فوق، در تاريخ ۀچون مقال

امپرياليسم جھانی و صھيونيسم بين الملل، از جمله بارک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد » خروسان جنگی«

يميائی در اطراف دمشق متھم کردند، در تحليل کی دولت سوريه را به کاربرد سالح را، که ھمچنان بی ھيچ سند و مدرک

  مترجم. د در نظر بگيردو ارزيابی خو

 

http://politikus.ru/articles/6559-stanok-pechatayuschiy-dengi-ili-zhizn.html 
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