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  ٢٠١۶ فبروری ١۵

 "مناطق امن"
ناھندگان استفاده  می خواھد، از پول ھای کمک به پناھندگان، برای اخراج پMueller" مولر "المان ۀوزير توسع

   جھت لشکرکشی به سوريه   آمادگی می گيرندعربستان سعودی و ترکيه . کند

  

  :  عکس از  - در نزديکی شھر حلب، به روز پنچشنبه ) الشھار(ساکنان باالی خرابه ھای شھر شان 

REUTERS/Abdalrhman Ismail  

مدير اجرائی .   لندن به روز پنجشنبه استقبال کردندتعداد زياد سازمان ھای کمک کننده از نتايج کنفرانس سوريه در

اين کمک ھای بی سابقه، بسياری را از " Ertharin Cousin"ارتارين کوزين"(WEP)  جھانی غذای ملل متحد ۀبرنام

  .کرد" ين درگيری ھای وحشتناک رنج می برند، اميد دوباره می دھد، بی نھايت سپاسگزاریاکه از

  جھانی غذا اختصاص داده ۀ برای  برنامالمانتوسط دولت ) ليارد يوروي م٢،٣( ز پول ھای اما در حالی که برخی ا

 المان ۀوزير توسع.  پيش بينی شده استین سوری به مناطق جنگاشده ، برخی ديگر اين پول ھا برای اخراج مھاجر
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 چنين (ZDF) المانلويزيون کانال ت" مجله صبح "ۀروز پنجشنبه در برنام (CSU)  ، سياستمدار حزب "گرد مولر"

  :ادعا کرد

 اطراف آن ۀ انسان ھا را نيز می خواھيم، زيرا تنھا اين تصاوير وحشتناک از حلب و مناطق جنگزدۀما بازگشت دوبار "

 ۀ، که ھفتDoHuK" ُدھوک در سنجار"او به طور نمونه از منطقه ".  نيز وجود داردامنیوجود ندارد، بلکه مناطق 

  . ُدن کرده بود، نام بردگذشته از آن دي

 – کيلومتر فاصله ھوائی در شمال شرق واقع ست  ١٧٠ اطراف کوه ھای سنجار ، بلکه ۀُگرچه دھوک نه در منطق

و با " داعش"از ترس ترور " ايزيدی"ده ھا ھزار انسان .  سرخط خبر ھا بود٢٠١۴ی که در تابستان سال امنطقه 

 عالوه، اين منطقه در کشور عراق واقع شده است، هب. ُبه آنجا پناه بردند" مردمواحد ھای دفاع از "ُن کرد اکمک  مبارز

 در نظر دارد، که پناھندگان سوری را به المان ۀ، که آيا وزير توسع"يونگِ ولت "ۀال روزنامؤاما به س.  نه در سوريه

  .ِکه مناطقی با عين نام در سوريه نيز وجود دارد، تا حال جواب دريافت نکرده است عراق بفرستد، يا اين

 می خواھند، با نيروی - عربستان سعودی، ترکيه و امريکا-يان سوريهاِدر ھمين حال، نيرو ھای حمايتگر اسالمگر

ه در کانال تلويزيون روز پنجشنب" احمد اسيری"جنرال عربستانی . زمينی به کمک شورشيان تحت محاطره بشتابند

به اين توافق " ائتالف" اشتراک در يک عمليات زمينی در سوريه ست، اگر رھبری ۀگفت، که کشورش آماد" العربيه"

".  از اين نوع خبر خوش استقبال می شود:" ين پيشنھاد رياض استقبال کردااز" اشتون کارتر"وزير دفاع امريکا . برسد

ِگاه نظامی در نوادا گفت، او می خواھد، ھفته آينده دربروکسل با ھمتای سعودی خود در او در ھنگام بازديد از يک پاي

  . ُ اين گزينه بحث کندۀبار

سخنگوی ائتالف نظامی رياض است، که از ماه مارچ به اين طرف با " اسيری"طبق گزارش تلويزيون العربيه، جنرال 

 از آن (AFP)قرار گزارش خبرگزاری فرانسه . من می جنگنددر ي" انصارهللا"حمالت ھوائی و زمينی عليه شورشيان 

  . ُزمان تا حال به تعداد شش ھزار انسان کشته شده است

ِقرار اظھارات سخنگوی وزارت دفاع .  مستقيم در سوريه آمادگی می گيردۀبه نظر می رسد، که ترکيه نيز برای مداخل

او يک . وجود دارد" يل منطقیدال"ظن  برای اين سوءبه روز پنجشنبه،"  Igor Konaschenkowايگور  " روسيه

او . ويديو را ارائه کرد، که در آن توپخانه ھای زرھی ترکيه، مناطق مسکونی را در خاک سوريه زير آتش می گيرند

ناتو و پنتاگون، ھمچنان بسياری از سازمان ھای حقوق بشر در ی تعجب است، که نمايندگان بليغ جا" انتقاد کرد که

  ".يه در اين رابطه سکوت اختيار کرده اندسور

واقع در ) ريجان(روز جمعه منطقه.  پيشروی انددر ھمين حال، نيرو ھای دولتی سوريه با کمک ھوائی روسيه در حالت

نظاميان سوريه، در جنوب کشور " سنا"قرار گزارش خبرگزاری . شمال غرب شھر حلب را تحت کنترول خود آوردند

 شروع قيام ھا در ۀی که نقطا منطقه –نيز فتح کردند) درعا(  چھار کيلومتری شھرۀبه فاصل) اتمن(م منطقه ای را به نا

  .  َسوريه به شمار می رود

  

  : منبع
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