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  .ليال ا: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ٠۵

  

  شفروش سالحھای وارداتی از ترکيه به داع
يز برخوردار است  نامريکاو   اروپاۀعضو گروه ائتالف مخالفان سوريه که از مخالفان دولت سوريه و از حمايت اتحادي

روی سران اين گروه برخی طرفھا را مسؤول گم شدن مقدار زيادی اسلحه دانست که از ترکيه وارد شده و با انتقاد از تک

 .به دست داعش رسيده است

يه ر وارد سورال ميليون د۵٠٠ به ارزش بيش ازئیھا سالح: چاپ لندن گفت“ القدس العربی ”ۀبه روزنام“ ميشل کيلو”

  .ھا و ھرج و مرج گم شد شد، اما به دليل اختالف

 که از ترکيه آمده بود به ترکيه بازگشت و ئیھا  در کشورھای ھمسايه فروخته شد، به ويژه سالحئیسالح ھا: وی افزود

  .در آنجا فروخته شد

  . ھم از عراق آمد و در عراق فروخته شدئیھا سالح:  خاطرنشان کردميشل کيلو

اموال ، نفت و . دالالن جنگ وجود دارند، اشخاصی که خانه می سازند تا اموال را در آنجا انبار کنند: شت اظھار داکيلو

  .گندم مردم سوريه را دزديدند و اکنون به تجارت اسلحه مشغولند

ديدگاه ھا، نبود  روی در تصميم گيریخاطر تکه شکست ھای مخالفان ب:  با انتقاد شديد از سران ائتالف گفتکيلو

  . و اختالف متکی استئیخاطر تفکری است که به درگيری و رقابت و جداه  سياسی و ھمچنين بۀ و برنامستراتيژيک

بر اساس اين تفکر، سران ائتالف بدون مشورت يا کار گروھی يا مراجعه به کسی، مخفيانه و به :  تأکيد کردکيلو

  .صورت انفرادی تصميم می گيرند

کسانی که با يکديگر منازعه می کنند، به :  توجھی سران ائتالف به وضعيت انسانی در سوريه، گفت با اذعان به بیکيلو

شايد از آنھا و آرزوھايشان سخن بگويند اما سرنوشت مردم سوريه خيلی برای .  ھستندءسرنوشت مردم سوريه بی اعتنا

  .اھايشان داشتندزيرا اگر مھم بود برنامه ای برای پايان دادن به دعو. آنھا مھم نيست

.  نداردءمردم سوريه آواره می شوند و به غير از برخی از سازمان ھای بين المللی، کسی به آن اعتنا: وی افزود

 نمايندگان کشورھای لبنان، ترکيه و عراق که مردم سوريه به آنجا پناھنده شده اند به آنھا اھتمام دارند، اما ائتالف تقريباً 

ھر کس که مسائل سوريه را دنبال می کند با اين سؤال مواجه می شود که آيا سوری . نمی دھدکاری برای آنھا انجام 

  . وجود دارند که ائتالف به آنھا خدمت کند، و جواب تا حد زيادی منفی استئیھا

  


