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  ۰۲/۱۰/۲۰۱۶         مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 روسیه به ایاالت متحدۀ امریکا، »
 در سوریه،  را " جابجا ساختن بنائی مخوفی"
 « اخطار می دهد

 
از منبع   ۲/۳۷این خبر از "انترنت"، با نشانی  یادداشت مترجم: گرفته شده است.

 

سکو از آن در حمله بر حکومات غربی در رابطه با ، قلت دیده نمی شود، که مو شجیع عالوتاً در کلمات مصقل»
 منازعۀ سوریه، کار می گیرد. لیکن آیا بنابر جهنم در حلب، به نبرد چنین کلمات شفاهی خواهد ماند؟ 

 رگی لوروف".یوزرای خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا و روسیه، "جان کیری" )سمت چپ( و "س
  

 
خواهد رهبری در دمشق اخطار داده است. این امر، بر ر اردوی سوریه یا روسیه به ایاالت متحدۀ امریکا، حمله ب

، نه تنها در سوریه، بلکه در تمام منطقه با خود، آورد. این خبر را ارگان را " ی" جابجا ساختن بنائی مخوفتوانست،
ماریا زخاروا"، نقل خبری روسی زبان، تحت کنترول دولت، بنام "سپوتنیک"، از زبان سخنگوی وزارت خارجه، "

 نموده است.
 کیری تلیفون می کند،  تلیفون می کند، تلیفون می کند...

 

الرغم انتقادات تند ملل متحد و غربی ها، مسکو به بمباری در حلب، حازم است، تمام جاده ها و سرکها را  علی
ار یکی از کمترین "کلینیک ها" پوشانیده است. روز شنبه طیارات جنگی برای دومین بو خاکستر ویرانی ها،   خاک

 را در شرق، که در یک شهر در حال مرگ، هنوز عمل می نموده است، مورد حمله قرار داده است.
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( این شلیک های "پی در پی" را در تأسیسات Jean-Marc Ayrault) مارک ایرولت" –وزیر خارجۀ فرانسه "جین 

تحادی آلمان، "فرانک شتاینمایر"، از طریق "تویتر"، صحی، "خاصتاً خشم آور" خوانده است. وزیر خارجۀ ا

، "بالخره متوقف" گردد. در یک تفسیر دیگربشکل یک پیام کوتاه نوشت:  "ما خواستار گردید، تا بمباران بر حلب
به آتش بس و توقف فوری نیاز داریم". وزیر خارجۀ ایاالت متحده، به قطع مذاکرات با مسکو تهدید نمود. روز 

شنبه، بر اساس گزارشات، "کیری" چهارمین مرتبه با همقطار روسی خود، "سیرگی الوروف" در مسکو، تلیفون 
 کرده است.

  

کشور های حلیج: شورای امنیت سازمان ملل متحد، باید فوراً مداخله نماید. کشورهای حلیج منجمله مداخله سازمان 
خلیج اطالع می دهد که: حکومت سوریه، با حمالت  ملل متحد را طلب می کنند. شورای همکاری کشور های

تهاجمی آن، از حقوق بین المللی تخلف می ورزد. شورای امنیت ملل متحد، باید مداخلۀ فوری کند، تا حمالت بر 
شهر حلب متوقف گردد و اسف مردم سوریه  خاتمه یابد. این موضوع در اعالمیۀ اتحاد کشور های خلیج چون 

 ر، بحرین، کویت، عمان و امارات عربی متحد، تذکر رفته است.عربستان سعودی، قط
 

روسیه از یک سال بدینسو، با حمالت هوائی، از قوای سوریه در جنگ علیه شورشی های معتدل و ملیشه های 
جهادی، حمایت می کند. یک آتش بس ای که دو هفته قبل بین مسکو و واشنگتن اعالن شد، بعد از چند روز کم، 

هم خورد. از آن زمان ببعد طیارات جنگی سوریه و روسی، به حمالت وسیع هوائی هولناک، علیه مناطق دوبار بر
تحت کنترول  شورشی ها در حلب، ادامه می دهند. آنها می خواهند شهر اقتصادی آنوقت را در شمال کشور، 

د، در حلب بار دیگر صد ها دوباره تحت کنترول کامل خود بیاورند. درین فرصت، بر اساس آگاهی های ملل متح
 (sti/qu (afp, ap, rtr)ختم خبر از منابع: « انسان کشته شده اند.
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