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 یکندروج کودکان بیمار سوری همکاری نمسازمان ملل: ایران و روسیه برای خ
 
 

 

 

 :آریانا افغانستان آنالین ۀتبصر    
 

از تقریباً شش سال به اینطرف یکی از ممالک آباد و خودکفای شرق مینه با جنجال های نهایت ریشه دار و بنیادی 

خلق نموده اند در ایکه دولت آن سرزمین، مخالفین مسلح آن و مداخالت ممالک خارجی برای مردم مظلوم آن 

میسوزد. حکومت بشاراالسد و نهایت درجه تخریب و انهدام شهر ها و آبادانی  گ های باالوقفهیک آتش مذاب و جن

رهبر سوریه که مقام دولتی را منحیث یک کرسی میراثی غصب نموده است، با تمام مصائبی که بر سرزمین 

ته و با آسایش خاطر و تکیه بر ایران و روسیۀ فیدرال حکومت ، زمام امور را در دست داشگرددمیوی نازل 

شرائط رفاه، اقتصاد شگوفان و ملکیت های عامۀ  های آباد وشهر میچالند. در حالیکه در پهلوی تخریب بنیادی

آوارۀ سوری دربدر خاک آبایی شان را ترک گفته و راهی ملیون ها  ،صد ها هزار کشته و زخمی مردم سوریه، 

 سرنوشت نا معلوم خویش گردیده اند.

در چنین زمینه ممالکی چون روسیه که از همان عصر حافظ االسد و سوسیالیزم روسی، رژیم مقید سوریه را 

حمایت و تقویت نظامی می نمود، بعد از ایجاد روسیۀ فیدرال همچنان پدر خواندگی خویش را در مورد سوریه 

رویای ایران بزرگ و قدرت طلبی در منطقه، همگام و همراه رژیم به سر  حفظ نموده است. همچنان ایران که با
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پا پیش گذاشته و عایدات  ،دوامدار در آن سرزمین اتشین و در معضلۀ جنگ های وقدرت بشار االسد گردیده 

 مظلوم سوریه می نماید. یا هللا! مردمنفتی ملت ایران را فدای کشتار های 

دند، همه بصورت پخته کاری و اصول فنی مهندسی اعمار گردیده بوگرچه شهر های بزرگ سوریه و عراق 

همه آن عمارات مستحکم  گوناگونو بمباردمان های قوای مختلفۀ ممالک  یقرن جدید میالد متداوم های ولی جنگ

 مینسرزیک حالت مبدل ساخته و به آن مناطق  و چوب و آهن پر مصرف را به توده های خاک و کانکریتو 

 ارواح را بخشیده است.

چندی قبل در یکی از زد و خورد های عساکر و قوای مخالف، تعداد زیادی از سکنۀ بیگناه و بی دفاع در منطقه 

از آن مکان دورساخته میشدند؛ ولی تعداد زیادی از ای نزدیک دمشق محصور ماندند که باید با موتر های بس 

 ماج گلوله باری های قوای دولتی بشار االسد قرار گرفتند.آ بیگناه فامیل ها و اطفال

ل عاج که محتاج تداوی اطفال مظلوم و مریضی به راپور بی بی سی از منبع ملل متحد، رحال میخوانیم که نظ

ری قرار در بی دوایی و عدم کمک های طبی به حال زا ،بسر می برند جنگ زده و غیر امن اند، در مناطق

 دارند. اینهم راپور امروز بی بی سی:

 :کنندوج کودکان بیمار سوری همکاری نمیسازمان ملل: ایران و روسیه برای خر

جان اگلند، مشاور امور بشردوستانه سازمان ملل در امور سوریه گفته است که روسیه و ایران به اندازه کافی 

کنند تا کودکانی که در مناطق تحت محاصره در نزدیکی دمشق در معرض خطر قرار دارند، از همکاری نمی 

آقای اگلند به بی بی سی گفته که دو متحد کلیدی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه   این مناطق خارج شوند.

کودک بیماری که در غوطه شرقی هستند برای درمان  13۰توانند بر او فشار بیاورند تا اجازه دهد بیش از  می

 فوری از این منطقه خارج شوند. 

مستقر هستند بر روند تخلیه اثر گذاشته و باعث به گفته این مقام سازمان ملل افراد مسلحی که در این مناطق 

  اند که کودکان با گرفتار شدن در این منطقه در خطر مرگ باشند.شده

 درخواست برای نجات هفت کودک سرطانی غوطه شرقی

 شدگان حومه دمشق  های جهانی برای نجات محاصرهدر خواست سازمان ملل از قدرت

 انتقاد فرانسه از نقش ایران در خاورمیانه

شار ه قرار است باند ک المللی در سوریه گفته بین صحیدر همین حال مشاوران بریتانیایی یک موسسه خیریه 

 کودک مبتال به سرطان از غوطه شرقی مورد نظر قرار دهد.  ۷ها را برای خروج فوری اسد، درخواست آن

ریان ها گفته شده که در جفتر آقای اسد تماس گرفته و به آنها با دیکی از این مشاوران به بی بی سی گفته که آن

 کند.  گیری می ای اسد شخصا در اوایل هفته آینده در این مورد تصمیماوضاع هستند و آق

 فوری نیاز دارند.  صحیهای  کودک ساکن در غوطه شرقی هستند که به کمک 13۰این کودکان در بین بیش از 
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رسانی خواهان کمک به هفت کودک مبتال به سرطان در غوطه  پیشتر اعضای بریتانیایی یک سازمان امداد

اند به آنها  گویند این کودکان امکان درمان دارند و خواهان آن شدهاین افراد می دمشق شدند. محوطۀ در شرقی 

 اجازه خروج از مناطق تحت کنترل شورشیان در غوطه شرقی داده شود.

غوطه .وطه شرقی افزایش یافتههای اخیرآتشباری سنگین توپخانه و حمالت هوایی نیروهای دولتی در غ در هفته

میالدی در محاصره نیروهای دولتی  ۲۰13شرقی تحت تسلط شورشیان مخالف دولت بشار اسد است و از سال 

در چند هفته اخیر آتشباری سنگین توپخانه و حمالت هوایی نیروهای دولتی بر این منطقه افزایش قرار دارد. 

 ۴۰۰شود نزدیک به اند و گفته می ازه ورود به این منطقه را پیدا کردههای امدادی به ندرت اج گروهیافته است. 

فرسا، کمبود دارو  هزار نفر از مردم این منطقه که در محاصره نیروهای دولتی هستند با مشکل سرمای طاقت

 رو هستند. بهو گرسنگی رو

 پایان خبر

 

 

 

 

 

 


