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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ١٢
  

  :نگار انگليس روزنامه
 دھد چرا کسی به منشأ گاز سارين اھميتی نمی

 

 
 

تفاده از گاز سارين در سوريه، ھيچ کسی به منشأ اين گاز و  تأکيد کرد، در ماجرای اسنگار معروف انگليسوزنامه ر

 .دھد وارد شدن آن به سوريه از طريق ترکيه اھميت نمی

اردوغان؛ از نماد يک مرد قوی به ”تحت عنوان “ اينديپندنت ”ۀروز جمعه در مطلبی در روزنام“ رابرت فيسک“ 

  :نوشت“ ارزش ديکتاتوری بی

مريکا است، متدين و در عين حال سکوالر؛ قدرتمند اک اوباما رئيس جمھور  بارۀق اردوغان يکی از سران مورد عال

اردوغان بھترين فرد از نظر کاخ سفيد و . ولی دموکرات، و مستقل ولی از ھم پيمانان مورد اطمينان پيمان ناتو است

وی ھمچنين ابزاری برای . دآي پنتاگون است، و بازوی واشنگتن در بخش عربی امپراتوری قديمی عثمانی به شمار می

  .براندازی نظام سوريه است

ی برای ئاندند که ترکيه را به عنوان الگوی رسئی، کار را به جائمريکاامؤسسات تحقيقاتی : فيسک خاطرنشان کرد

  .کشورھای عربی جھت نجات از ديکتاتوری معرفی کردند

لت ترکيه ھنوز در حال بدرفتاری به بدترين شيوه با  خنده دار اين است که دوۀمسأل: فيسک در ادامه با تمسخر نوشت

اين حکومت . کند  را در ياد ما زنده می١٩١۵ نسل کشی ارامنه در سال ۀکردھای اين کشور است، و اين رفتار خاطر

  . آن بر افتادۀ نمادی برای ديگران بود، ولی اکنون نقاب از چھرقبالً 
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سال گذشته برای سرکوب تظاھراتی که ضد خودش برگزار شده بود، اردوغان کسی است که : رابرت فيسک تأکيد کرد

  .ھای فساد کشيده شده است ليس استفاده کرد؛ او ھمان کسی است که نام خودش و نزديکانش به پروندهواز نيروھای پ

  

  تناقض شديد* 

که واقعيتھا فاش  تبديل شده است؟ يا اينآيا دوباره يک مرد قوی به يک فرد بيھوده :  ادامه دادروزنامه نگار انگليساين 

  .شده و آن فرد محافظه کار که مدعی دموکراسی بود، رسوا شده است؟

اردوغان ھمان کسی است که از اعتراضات در کشورھای : فيسک با اشاره به تناقض شديد شخصيت اردوغان نوشت

  .ھای استبدادی حمايت کرد عربی ضد رژيم

  

  رکيه در سوريهاستفاده از گاز سارين ت* 

دولت سوريه تأکيد کرده که منشأ گاز سارين مورد : فيسک با اشاره به نقش ترکيه در جنگ سوريه خاطرنشان کرد

ھای مسلح برای متھم کردن  و گروه.  گذشته، ترکيه بوده استگستاستفاده در حمله به غوطه در استان ريف دمشق در ا

  .ده کردنددولت سوريه و تحريک غرب از اين گاز استفا

منابع روس اعالم کردند که گاز استفاده شده در :  اينديپندنت در اين زمينه نوشتۀفيسک با اشاره به تحقيقات روزنام

 اای است که مسکو به معمر قذافی ديکتاتور معدوم ليبي غوطه را بشار اسد نخريده بود، بلکه منشأ اين گاز از محموله

  .فروخته بود

الن سوری از اين مسأله ابراز نارضايتی کردند، زيرا ھيچ کس به چگونگی ورود اين سالح به وؤمس: تأکيد کردفيسک 

  .دھد سوريه از طريق ترکيه اھميتی نمی

 تن از اعضای گروه افراطی ١٠والن سوريه به فھرست اتھامات بلند دادستانی کل ترکيه به ؤمس: اظھار داشتفيسک 

 اين افراد ۀاز جمل. اند راد در آن به انتقال گاز سارين در جنوب ترکيه متھم شدهاشاره کردند، که اين اف“  النصرهةجبھ”

.  سال زندان محکوم شود٢۵ النصره است که دادستانی کل ترکيه درخواست کرده بود به ةاز سران جبھ“ ھيثم القصاب”

  . اين افراد آزاد شدند و ديگر ھيچ اثری از آنان وجود نداردۀولی ھم

ايجاد کرد تا غرب را از سوريه خشمگين کند و کشورھای غربی را به “ ای تله”أکيد کرد که اردوغان فيسک ھمچنين ت

  سوی تالش برای سرنگونی نظام سوريه بکشاند

 

 


