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 Reports  گزارشھا

  
  نصرتینسترن : فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٦

 دجنگن می  تروريست ھای اسالمی در اوکراين

 

 دغرب تروريست ھای داعش را از ادلب به اوکراين قاچاق می کن: سفير سوريه در مسکو

.  سفير سوريه در مسکو، روسيه در جريان جنگ اوکراين در معرض تھديدات متعددی از سوی غرب قرار داردۀبه گفت

 شواریدکی از اين  روسيه در جھان تنھا يۀی غرب با ھدف تحريف حقيقت و آسيب رساندن به وجھئکمپين رسانه 

 .ھاست

متحدان غربی مانند ترکيه بقايای گروه ھای تروريستی مانند داعش و حيات : رياض حداد سفير سوريه در مسکو گفت

را از استان شمالی ادلب سوريه به اوکراين منتقل می کنند تا به جنگ با نيروھای مسلح روسيه  (HTS) تحرير الشام

 :.ادامه دھند

ھای تروريستی داعش و جبھه النصره را  مريکا، غرب به طور کلی و ترکيه ستيزه جويان گروها که کنيم ما تعجب نمی«

 » .کنند از استان ادلب سوريه به اوکراين منتقل می

 خود پيامدھای منفی برای ۀچنين اقداماتی اوکراين را به مرکز تروريست ھا اسالمی و مزدوران تبديل می کند که به نوب

  .ر جھان خواھد داشتامنيت در سراس

برای «به عنوان تيربار توسط غرب  –ھای متفاوتشان  صرف نظر از نام –ھای تروريستی  وی افزود که اين گروه

  .گيرند مورد استفاده قرار می» جو  مردم صلحۀرحمان سرکوب بی

ده بود که اياالت پيشتر اعالم کر (SWR) سرگئی ايوانوف، رئيس دفتر مطبوعاتی سرويس اطالعات خارجی روسيه

. متحده به طور فعال از تروريست ھای داعش برای استفاده به عنوان مزدور در درگيری ھا در اوکراين استفاده می کند

  .دمشق از عمليات نظامی روسيه در اوکراين حمايت کامل دارد: سفير سوريه در ادامه خاطرنشان کرد
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يات نظامی روسيه در اوکراين حمايت می کند که ھدف آن حفاظت از کيد کنم که سوريه به طور کامل از عملأمايلم ت

ی است که از تمام نقاط جھان به اروپای ئامنيت ملی، حاکميت و تماميت ارضی روسيه در برابر مزدوران و نئونازی ھا

 ».شرقی آمده اند

  .اين ديپلمات سوری افزود که مسکو با تعدادی تھديد از سوی غرب مواجه است

  . کشور استۀی غرب با ھدف تحريف حقيقت و آسيب رساندن به وجھئ ھا، کمپين رسانه ياروئی ور آن يکی از

جانبه  ً اقتصادی و تحريم ھای ناقض قوانين بين المللی که کشورھای غربی قبال به طور يکۀحداد ھمچنين به محاصر

  .عليه سوريه اعمال کرده بودند، اشاره کرد

 ».ًبی دقيقا تحريم ھای مشابھی را عليه روسيه و خلق ھايش اعمال کرده اندامروز می بينيم که کشورھای غر«

ديگر متحد شده  مريکا با يکاسوريه و روسيه برای مقابله با ھژمونی غرب به رھبری : سفير سوريه در مسکو گفت

  .اند

ھای دولت و صدھا شرکت  یئارااند و د ی را عليه سوريه اعمال کردهئھا ھای اخير تحريم  اروپا در سالۀمريکا و اتحاديا

  .اند و شخص را مسدود کرده

 توسط که» قانون سزار« دوم تحريم ھای اياالت متحده به عنوان بخشی از قانون موسوم به ۀ مجموع٢٠٢٠در سال 

  .ی شدئ شد، اجراء امضا٢٠١٩مبر مپ در دسرئيس جمھور سابق دونالد تر

 رفته در سوريه را بازپس گيرد ت سوريه ھنوز می توانست مناطق از دستتحريم ھای يکجانبه زمانی اعمال شد که دول

 .ًمريکا و مزدورانش در سوريه عمال جنگ را از نظر نظامی باختنداو 

  

 


