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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠٢٢ اگست ١۶
 

 .روسيه   اسرائيل به نزديکی پايگاهۀدزدی کالن نفت سوريه و حمل

 
  . با صدھا نفتکش مشغول ربودن نفت سوريه و انتقال آن به عراق استامريکاارتش 

 در حال حاضر مقادير زيادی نفت از مناطقی که در ئیامريکای سوری، سربازان بر اساس گزارش ھای رسانه ھا

  .سوريه اشغال کرده اند، قاچاق می کنند

  .بر اساس گزارش ھا، صادرات با تانکر از طريق گذرگاه ھای غيرقانونی مرزی انجام می شود

، اياالت متحده به شدت در حال ت گزارش داد که با وجود خطر قحطی در منطقهسگ ا١٣خبرگزاری سوری سانا در 

  .غارت مناطق تحت اشغال خود در سوريه است

 از حسکه به سمت پايگاه ھای ً اين آژانس، کاروان بزرگی از کاميون ھای نفتکش حامل نفت غارت شده اخيراۀبه گفت

  . در عراق حرکت کرده اندامريکا

 تانکر پر نفت از طريق ٨٩يه، کاروانی متشکل از  شاھدان عينی در الياروبۀبه گفت: خبرگزاری سوريه اعالم کرد

گذرگاه غيرقانونی مرزی المحموديه که برای صادرات مواد خام سوريه از ميادين نفتی در نظر گرفته شده بود، وارد 

 .» نفتکش را به آنجا آورده بودند١۴۴ھا کاروان بزرگ ديگری متشکل از  ئیامريکادو روز قبل، . خاک عراق شدند

  .رش خبرگزاری سوريه، اين نفت از ميادين متعلق به کردھا در سوريه به سرقت رفته استبه گزا

  ». ھای ملی سوريه را تشديد کرده استئی غارت داراً اخيراامريکا«ھمانطور که سانا اشاره می کند، 
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، الحسکه و الرقه  به طور غيرقانونی مناطقی در شمال و شمال شرق سوريه در استان ھای ديرالزورئیامريکانيروھای 

  .ل می کنندوکه بزرگترين ميادين نفت و گاز اين کشور در آن قرار دارند، کنتر

 حریب در خاک خود را اشغالگری و دزدی امريکابه گزارش خبرگزاری ريانووستی، دمشق بارھا حضور نظامی 

  .دولتی با ھدف سرقت آشکار نفت توصيف کرده است

نھا نفت خام، بلکه گندم نيز از استان حسکه که سبد نان سوريه محسوب می شود به به گزارش خبرگزاری تاس، نه ت

  .عراق ارسال می شود

 و ترکيه خواست تا از سرقت ثروت ھای طبيعی امريکات از سگ ا٧ سوريه در ۀشار الجعفری معاون وزير امور خارجب

محاصره . رداری می کنند دست بردارندو محصوالت کشاورزی سوريه که مردم سوريه به دليل غرب از آن بھره ب

  .اقتصادی ضروری است

 

  دشدن  اسرائيل در سوريه کشتهۀسه سرباز در حمل:  روسيهحریبنزديک پايگاه 

 . دمشق و شھر ساحلی طرطوس را ھدف گرفتندۀ لبنان پرتاب شدند، حومئی ھای اسرائيلی که از حريم ھوااکتر

  . بود که ارتش سوريه را از ھمکاری با حزب هللا ھشدار می داد در منطقه پخش شدهئیًقبال اعالميه ھا

 روز يکشنبه اسرائيل در سوريه، سه سرباز کشته و سه سرباز ديگر زخمی ئیبه گفته منابع سوری، در حمالت ھوا

  .شدند

  . انجام داداکتیر چند ئی ھواۀخبرگزاری سوری سانا گزارش داد که دشمن اسرائيلی يک حمل

 حریبش ھا، موضع گلوله باران شده در ھشت کيلومتری جنوب شھر طرطوس، که پايگاه اصلی نيروی بر اساس گزار

  . به پايگاه ارتش سوريه در الکوتيفه در خارج از دمشق اصابت کرداکترعالوه بر اين، دو . روسيه است، قرار دارد

 پايتخت ئیروت پرتاب شده و مناطق روستا لبنان در جنوب شرقی بيئی ھا از حريم ھواراکتبر اساس گزارش ھا، اين 

  .دمشق و شھر ساحلی طرطوس را ھدف قرار داده اند

 که به ارتش سوريه در مورد ھمکاری با حزب هللا و شبه نظاميان ايرانی ئیبر اساس گزارش ھای سوری، اعالميه ھا

  .ھشدار می داد، روز جمعه در منطقه پخش شد

را بر فراز طرطوس و کوه ھای کالمون در »  ھای دشمنراکت« سوريه ئیند ھواسانا يکشنبه شب گزارش داد که پداف

  .نزديکی مرز با لبنان رھگيری کرد

 شمال شرقی ۀرويترز به نقل از دو ناراضی ارتش سوريه که با منطقه آشنا ھستند، گزارش داد که حمالت به حوم

  .ند، انجام شدکه طرفدار ايران ھست» پاسگاه ھای مرزی حزب هللا لبنان«دمشق 

ھای   که کشتیئی مديترانه در بندر طرطوس، جاحيرۀب روسيه در حریباين حمالت در نزديکی تنھا پايگاه نيروی 

 کليدی حميميم روسيه نيز در استان الذقيه ئیاند، انجام شد، در حالی که پايگاه ھوا جنگی روسيه در آن پھلو گرفته

  .نزديک است

  

  .از آغاز جنگ اوکراين افزايش يافته است بين اسرائيل و روسيه شنجت

ھای روسيه قرار  راکتھای نظامی اين کشور در ماه مه بر فراز سوريه ھدف شليک  ماه گذشته، اسرائيل گفت که جت

 ئی در برابر حمالت ھوا٣٠٠-اين حادثه اولين استفاده از اس. ھا به ھدف خود برخورد نکردند راکتگرفتند، اما 

  .ليه سوريه بودتھاجمی اسرائيل ع
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 از روسيه به سوريه در پی سرنگونی يک ھواپيمای نظامی روسيه ٣٠٠- اسئیی ضد ھواراکتتحويل مجتمع ھای 

  .توسط نيروھای سوری صورت گرفت

 . روسی را ھدف قرار داده بودئی سوريه به اشتباه يک ھواپيمای شناسائیدر آن زمان پدافند ھوا

 

 


