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 شيری. م .ا :توسط برگردان

 ٢٠١٦ اگست ٢٣

 رودمی سوريه کمک به تروريسم با مبارزه در چين

  کنندمی بيرون خاورميانه از را امريکا متحده اياالت

 

 و نظامی کارشناسان که نمود، اعالم رسمی طوره ب بيجينگ  .کندمی شرکت سوريه در تروريسم با مبارزه در چين

 چنين . کندمی کمک سوريه ارتش ۀتاز واحدھای تجھير و آموزش به امر، اين. فرستدمی دمشق به تسليحات ھمچنين،

  .سوريه از چين خلق جمھوری ارتش عالیشورای نمايندگی ھيأت ديدار ۀنتيج است

 پايگاه از روسيهۀ استفاد موضوع ."کنندمی بيرون خاورميانه از اردنگی با را ما"  :نويسندمی امريکائی نگارانروزنامه

 ئیرسانه فضای در موضوعات انگيزترينبحث از يکی ترکيه، با مناسبات تجديد آن، با ھمزمان و ايران ھوائی

 .امريکاست

 که اين بر مبنی "نيوز فاکس" تلويزيون ۀگويند سؤال به پاسخ در امريکا ۀخارج وزارت رسمی سخنگوی کربی، جان

 ترکيه با اتحاد پيمان روسيه. کندمی استفاده ايران ھوائی پايگاه از سوريه به ھوائی ضربات آوردن وارد برای روسيه

 چيست شما نظر .شودمی ما جايگزين روسيه و کنندمی اخراج خاورميانه از را ما واقع، در رسد،می نظره ب .دارد

 از شده ارائه تصوير اين من،ۀ عقيد به . نيستم موافق فرمولبندی اين با قطع، طوره ب من نه،" :گفت چنين ،"سر"

 .باشدمی بزرگ و آميزمبالغه بسيار جاری، حوادث

 موجب خود مینظا نيروھای آموزش در کشور اين به کمک و سوريه به چين نظامی کارشناسان اعزام به مربوط خبر

 .کرد ديدن دمشق از چين نظامی نمايندگی ھيأت .است گرديده امريکائی تحليلگران عصبانيت تشديد

 چين، خلق جمھوری ارتش مرکزی شورای نظامی ھمکاری المللی بين ۀشعب رئيس به استناد با شينھوا خبری بنگاه

 و چين نظاميان .کندمی پشتيبانی خود استقالل از عدفا برای سوريه ۀمبارز از چين"  : داد خبر يوفی، گوآن دريادار

 ".نمايند تحکيم را سوريه ارتش با خود رابطه و ھمکاری دارند تصميم چينی نظاميان ھستند، ارتباط در ھم با سوريه

 سوريه که داشت اظھار  بيجينگو دمشق ديرين دوستی يادآوری ضمن سوريه دفاع وزير منتشره، گزارشات اساس بر

 واشينگتن نگرانی موجب روشنی، داليل به گزارشات، اين ۀھم .کندمی حمايت چين جنوبی بحيرۀ در چين ضعمو از

 با سوريه موضوع در آنکارا که داشت اظھار ناتو، عضو کشور ترکيه، ۀخارج وزير که اين خصوصه ب .است گرديده

 به ما .نيست ممکن روسيه شرکت بدون يهسور ألۀمس پايدار فصل و حل" :گفت او .کندمی ھمکاری ايران و روسيه
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 مذاکره ھم کشور آن با ما که کند، می صدق نيز ايران با رابطه در ما رويکرد اين .فشاريممی پای مسکو با ھمکاری

 ."کنيم تقويت را مانھمکاری زمينه اين در داريم تصميم و کنيممی

 سياسی روابط که آنکارا و مسکو اما .است بسيار روسيه و ترکيه بين سوريه با رابطه در بحث مورد مسائل است روشن

 رئيس زاخاراوا، ماريا .برسند تفاھم به سوريه با رابطه در دارند نظر در درآوردند، تعليق حالت به را خود اقتصادی و

 صلف و حل روزه يک توانندنمی موجود اختالفات" :گويدمی روسيه ۀخارج وزارت مطبوعاتی و رسانیاطالع شعبۀ

 را آن ما و شودمی کوشش آنھا فصل و حل برای دارند، وجود جدی مسائل و اساسی اختالفات اين که اين برای گردند،

 ."شد خواھد انجام متفاوت اشکال در و مختلف سطوح در کار اين البته، .کنيممی ارزيابی اميدوارکننده و سازنده

 شده تندتر چه ھر دولتی ضد کودتای برای تالش از پس اروپا ۀادياتح و امريکا با رابطه در ترکيه لحن حال، عين در

 را زيادی مسائل با رابطه در غرب سياستھای "اسپوتنيک" خبرگزاری بامصاحبه  ھمان در خارجه وزير .است

 چه ببينيد" :داشت اظھار ترکيه ۀخارج وزير .نمود متھم بحران ايجاد به را غرب صراحته ب و خواند غيرسازنده

 مجبور خودشان و روسيه بين انتخاب به و نمودند تھديد را اوکراين دائم طوره ب آنھا .داد رخ اوکراين در یاثهحاد

 ."نيست کارساز وجه ھيچه ب رويکرد اين .روسيه با يا باشی ما با بايد يا گفتند .کردند

 خارج به امريکائی نظاميان گويا که ينا بر داير گزارشاتی امروز امريکا، و ترکيه بين مناسبات ناگھانی سردی متن در

 ۀمتحد اياالت مطبوعاتی، منابع ۀگفته ب .شودمی منتشر اند،زده دست ترکيه پايگاھھای از میوات تسليحات فوری کردن

 به را خود ئیھسته کالھک ٢٠ دارد تصميم و کندنمی اعتماد ترکيه به ديگر، تسليحات نگھداری ألۀمس در امريکا

 .)م .کردند ترور سرعته ب را چاوشسکوھا امريکائيھا که نبود بيجا( نمايد لمنتق رومانی

 ميھنيا .بدھد توضيح آن مورد در گرديد مجبور رومانی دفاع وزارت ھا،رسانه در خبر انتشار سرعت به توجه با

 یابرنامه ھيچ کار اين انجام برای ما" :گفت خبر تکذيب ضمن رومانی ملی دفاع وزير ، (Mihnea Motoc) موتوک

 ."است گمان و حدس حد در صحبتھا که است اين ما واکنش تنھا اين، بر بنا .نداريم

 ۀمتحد اياالت" که اين بر مبنی پنتاگون اعالم از بعد بتواند مشکل باشد، گمان و حدس ھمان حد در صحبتھا اين اگر اما

 .کند فروکش ،"کندنمی تکذيب يا تأئيد ومانیر در يا ترکيه در را خود میوات تسليحات فقدان يا وجود امريکا
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