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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ نومبر ١١

  )١(»ليسیان پفار«به گزارش 

   عربستان سعودی برای حمله به سوريه آماده شده بود

  

  

 سرباز را در اردن به کمک ۵٠٠٠٠، عربستان سعودی نيروئی حدود »فورين پليسی«مريکائی ابه گزارش مجلۀ 

  .مشاوران نظامی پاکستانی آماده کرده است

با اين وجود، نقشۀ .  طرح قديمی برای خوانندگان ما شناخته شده استاين گزارش به ھيچ عنوان تازگی ندارد، اين

 پيشبينی کرده بود که می بايستی با يورش ستون زرھی به پشتيبانی نيروی گست را برای ماه اهجنگی اوليه حمل

 بر تشکل معاون وزارت دفاع سعودی در عمان مستقر شده بود تا.  گذاشته شودءمريکا به اجرااھوائی اياالت متحدۀ 

گردھمآئی به رياست ژنرال . نيروی نظامی و ارسال تجھيزات زرھی از عربستان به عمان نظارت داشته باشد

 در عمان برگزار شد تا ٢٠١٣ گست ا٢٧ تا ٢۵ مرکز فرماندھی به تاريخ همريکائی ليود آستين سوم، فرماندا

برای نيازھای اطالعاتی، نخستين ستون زرھی می بايستی به سوری ھا سپرده می شد که از . عمليات را آماده کنند

  . مزدوران تشکيل می دادندرابين اردوگاه ھای پناھندگان برگزيده و استخدام کرده بودند، ولی بخش مھم اين نيرو 

به رياض است که برای ترميم مناسبات عالی  نتشار گزارش متأخر تر از سفر جان کری با آگاھی به اين امر که ا

يد شده بود، نشان می داد که عربستان سعودی با وجود عقب نشينی نظامی اياالت گر تأئا. بين دو کشور انجام گرفت

  . خواھد گذاشتءمتحده طرح حمله به سوريه را به اجرا

”Saudia Arabia’s shadow war“ ,par David Kenner ,Foreign Policy ,٧ 2013novembre .  
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مانشل  توسط ساموئل ھانتينگتن و وارن داميان ١٩٧٠تشر می شود و سال نمريکائی که ھر دو ماه يک بار مامجلۀ 

  بنيانگذاری شد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ نومبر ٩
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