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  نمتعلق به نيروھای ملی لبنا»البناء «ۀروزنام

  ٢٠١٩چھاردھم مارچ احمد مزارعی، : رگردانب
  ٢٠١٩ مارچ ١۵

  

  دشو می نزديک»  صفرۀنقط«ادلب به 
 

  
  

اطالعيه وزارت دفاع روسيه درمورد بمباران انبارھای اسلحه وسنگرھای فرماندھان گروھھای تروريستی درحقيقت به 

عليه  خودرا ۀارتش سوريه نيز چند روز است که بمباران بدون وقف. زادسازی ادلب استآمعنای شروع جنگ برای 

رد ھدف تروريستھا قرارگرفت که مصدر اين شب گذشته شھر حلب مو) ١(غاز کرده است،آ ةنصرال ةمواضع جبھ

خرين فرصتی بود که روسيه به ترکيه داده بودتا آرسد اين  نظر میه  غربی وشمالی حلب بود وبۀتجاوز حوم

  .موضعگيری خودرا درمورد وضعيت تروريستھا درادلب روشن کند

بيانگر  حليلی از خود نشان نداد،توسط روسيه که ترکيه ھيچ عکس العمل وتارانھای مواضع تروريستھا درادلب بمب

دارند  بسياری چيزھا است، اما مطبوعات معروف وابسته به حزب حاکم ترکيه درکشورھای خليج اينگونه صحبت می

ل خارج ون منطقه از کنترآدھد تفاھم دارد ، زيرا اوضاع در نچه که روسيه درادلب انجام میآکه دولت ترکيه نسبت به 
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رامش نيز نتيجه نداده آ ادلب در جھت برقراری ۀی وامنيتی برای تحقق امنيت درمنطقشده و ازطرفی کوششھای سياس

نھا تسلط يافته است که بر اساس آ به نيروھای مسلح وابسته به ترکيه حمله وبر ةنصرال ةکه جبھ ويژه اينه است، ب

  )٢.(گرفت عکس انجام می هتعھدات ترکيه اين امر بايد ب

 کائيھا از اين وضعيت بيشترين نگرانيھا را دارند واوضاع را با دقت دنبال میھای بسياری ، امري  عکس پيش بينیهب

کار بردند تا ھزاران ه  کوشش خودرا بۀ ضد داعش بود ھمهسوريه که ب» باغوز «ۀنھا درجريان جنگ منطقآکنند، 

نند ، شايد بتوانند غاز کآ ديگری ۀنھا درمنطقآديگری را با   ۀجنگجوی داعشی رافراری داده تا مگر بتوانند جنگ تاز

نان از آ خروج ۀخير بيندازند، زيرا پايان جنگ ادلب درست لحظأل دارند به تو حقيقت وتلخ مناطقی را که درکنترۀلحظ

   .سوريه است 

 ینھا وھم به خودشان دادند، ھمچنين ھردوآدانند که ترکيه فرصتھا وامکانات مانور خوبی ھم به  ھا خوب می امريکائی

ن جنگھا آتواند شرايطی را فراھم کند که بتوان با   که بقايای داعش شکست خورده از اين پس نمیدانند نھا خوب میآ

ن آدھند تا درخالل  دانند که زمانی را به عبث ھدر می  انھا مییی درمنطقه ايجاد کرد، بلکه ھردوئوتغييرات ريشه 

   .واشنگتن فرصت کند وچمدانھای خودرا ببندد

  نپايا .شود  زديک میاز چند سو ن»  صفرۀنقط«اری 

*****  

   :زير نويس وتوضيحات از مترجم 

مدن بشار اسد به ايران گرفته شد، بدون شک روسيه نيز با اين جنگ آ تصميم برای جنگ قطعی ورھائی ادلب با –) ١(

 حشد الشعبی عراق، که درجنگ برای اخراج ۀربجھماھنگ بود، ھمچنين جعفر حسينی يکی ازفرماندھان با ت

نقش برجسته ای داشته است ، چندی پيش در مصاحبه با  ،٢٠٠٣جاوزکاران امريکائی از عراق در سال اشغالگران وت

تلوزيون الميادين اظھار داشت که ما با دولت سوريه توافق کرده ايم که برای مبارزه با تروريسم تا يکصد کيلومتر وارد 

  .خاک سوريه شويم 

اينھا ./ …زاد سوريه وآ، ارتش احرارالشام ين زنگی، داعش،، نور الدةنصرال ة تمام تروريستھا از جبھ–) ٢(

امريکا واسرائيل است که خوشبختانه اکنون با بن  ،طور يکسان در دستان ترکيهه نھا بآل ومزدورانی ھستند که کنتر

  .رو شده انده بست جدی روب

د که درمسجد وشيد به اين امي عربی پۀعبا وعقال وچفي ،، اردوخان شياددرشروع جنگ امپرياليستی عليه دولت سوريه 

،  دکتر بشار اسدۀ، دولت سوريه و رھبری فرھيخت ارتشۀ حلب پيشنماز شود ولی با مقاومت سرسختانۀمعروف امي

 ۀ محور مقاومت شامل ايران، عراق، حزب هللا لبنان، نيروھای انقالبی فلسطينی وکمک بی شائبۀتانخشرکت سرس

ر نتوانست لاو سی مليارد د ھا ھزار تروريست وصرف بيش از يکصدرو شد، شرکت صده روسيه با شکست روب

 که روی ی پوالدين ملت سوريه خلل وارد کند وامروز اردوخان دست از پا دراز تر ودھھا ھزار تروريستۀدراراد

ه د و بند و دير ويازود با دولت سوريه کنار بيايند شد به اين وضعيت پايان دھنمانده مجبور خواھ/ …دستش درادلب و

 اقتصادی درحرکت –روند سياسی رامش ويک آسوی ه د، منطقه بنشکلی خودرا از شر ھزاران تروريست رھا کن

نھا با کشورھای آ ۀ تنگا تنگ و برادرانۀواين درحالی است که نفوذ سياسی واقتصادی ايران وروسيه ورابط ،است

  .شود ويژه سوريه وعراق بيشتر میه منطقه ب

   .ند به اين بند بازيھای سياسی خود ادامه دھدتوا ترکيه برای مدت زيادی نمی

  


