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 ٢٠١۴ جنوری ١٧
  

   غوطهۀ سعودی در شکستن محاصر-لئيناکامی اسرا
 ان خارجی بايد از سوريه خارج شوندجنگجوي: اوغلو: ترکيه و ھراس از بحران خود ساخته

  

  . جنگجويان خارجی در سوريه خواست که خاک اين کشور را ترک کنندۀ ترکيه از ھمۀوزير امور خارج

 القاعده و ۀ عناصر خارجی بايد سوريه را ترک کنند و شبکۀھم:  آناتولی ترکيه گفتاحمد داوود اوغلو به خبرگزاری

 دموکراتيک کرد ھمگی خطری برای ترکيه محسوب می ۀو حزب اتحادي) داعش(گروه دولت اسالمی در عراق و شام 

  .شوند

اد مسلح و سالح برای آنھا وی اين مطلب را درحالی بيان داشت که ترکيه تاکنون روند ورود جنگجويان خارجی و افر

 تجمعات بخشيده است و حمايت خود را از مخالفان سوری خارج نشين با برگزاری سھولتاز خاک خود به سوريه را 

  .آنھا در استانبول ابراز داشته است

****** 

 ۀ شرقی، که در شرق دمشق از ھفت ماه به اين سو در محاصرۀ غوطۀآخرين کوشش نوميدانه در شکستن محاصر

  لیئي ھا و اسراامريکائیاردوی عرب سوريه قرار دارد، از الف تا ی يک عمليات سازمان دھی شده توسط سعودی ھا، 

    .ھا ميباشد
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 از اردن داخل اين کشور شده بودند، مبر، توسط ھزاران شبه نظامی سوری و خارجی، که عمدتاً  نو٢٢تاريخ ه حمله ب

 کيلومتری جنوب شرقی پايتخت ٣٠ستراتيژيک عطيبه بود، که در  ۀ منطقۀھدف آنھا تصرف دوبار. به راه انداخته شد

  .دمشق در آنجا قرار داشت) آستان(قرار دارد و مرکز عمومی فرماندھی مخالفين مسلح واليت 

لی که ئياسرا-امريکائی-  اين حمله از جانب يک مرجع عملياتی مشترک سعودیۀاز قول منابع مختلف اطالعاتی، برنام

 و حمايت مالی دالر ھای نفتی سعودی . ای. آی.ست و شبه نظاميان اجير در آنجا توسط آموزگاران سیدر اردن مستقر ا

 از راه ھای دشت و صحرا داخل ئیسپس قطار آنھا به کمک عکس ھای ماھواره . آموزش ديده اند، آماده گرديد بود

 پخش پرازيت ھای ۀھا يک عمليات گستردلی ئي شرقی، اسراۀبا نزديکی اين قطار در اطراف غوط. سوريه گرديده بود

به اين ترتيب واحد . نمايند، به راه انداختند  ضد واحد ھای اردوی عرب سوريه که از منطقه حراست میهمخابراتی را ب

درست در اين . خود شان ھم خيلی مختل گرديده بودھای اردو با مرکز فرماندھی خويش بی ارتباط شدند و ارتباط ميان 

کردند تا برای خويش راه خروجی  که مخالفين در محاصره از داخل تالش می ھنگام بود که مزدوران مسلح، در حالی

  .باز نمايند، به حمله آغاز کردند

 ۀ غوطۀيدند تا محاصر مرد مسلح باالی مواضع اردوی عرب سوريه تھاجم نموده و سعی ورز۵٠٠٠در کل، در حدود 

 آنھا و حمايت ۀ ثقيل از جانب عاملين سعودی، تمويل کنندۀبا وجود کثرت تعداد، موجوديت اسلح. شرقی را بشکنند

باشند، تنھا  میشھروندان سوريه ن کشته که دو سوم آنھا ٣٠٠ل، مخالفين با بھای بيشتر از ئياسرا) تدارکاتی(لوژيستيکی 

  .اردو در پنج يا شش قريه گرديدند) چک پاينت(تيش عبوری موفق به تصرف چند موضع تف

 نواحی از دست ۀپس از برقراری ثبات در خط مقدم جبھه، اردوی سوريه و نيروھای دفاع ملی، برای تصرف دوبار

 با . که آنھا در آن نفوذ کرده بودند، به حمله متقابل پرداختندیرفته و جلوگيری از استحکام مواضع مخالفين در محالت

کارشناسان . وجود دو حمله که مخالفين در شروع ھفته انجام دادند، آنھا نتوانستند شرايط را به نفع خويش انکشاف دھند

 عطيبه بود، تصديق نموده ۀرا که به ھدف نظامی اشغال دوبار»  سعودی - لیئي اسراۀحمل« تمام بخش ھا، شکست اين 

سعودی ھا بود برای بھتر ساختن موقف نامساعد عامالن و ھمدستان  ۀدر سطح سياسی، اين حمله کوشش نوميدان. اند

  .نمايند ، نمايندگی می٢٠١۴ جنوری ٢٢رخ ؤ ، م٢شان که گويا از مخالفين دولت سوريه در کنفرانس ژنيو 

 ء توازن قوابه قول منابع آگاه، اياالت متحده برای سعودی ھا دو ماه وقت داده اند تا آنھا برای چندمين بار سعی ورزند تا

 ضد هسعودی ھا با ديوانگی خاصی، ديگر دخالت مستقيم خويش در جنگ ب. ر دھندييرا در ساحه به نفع خويش تغ

 دھند که تعداد افراطی ھای سعودی که در رده ھای مخالفين می منابع موثق اطالع می. کنند میسوريه را پنھان ن

که   القاعده اند که در عربستان سعودی زندانی بوده اند و با شرط آنبسياری از آنھا افراد. رسد جنگند، به ھزار ھا می

ھمين منابع اظھار . شوند، آزاد ساخته شدند اعزام می» استقرار خالفت اسالمی « آنھا در نبردھای سوريه به منظور 

 ھای ديگر به دست که ده رسد، در حالی  تن می٣٠٠دارند که تعداد کشته شده ھای سعودی در رده ھای مخالفين به  می

  .اردوی عرب سوريه اسير شده اند

ی که اردوی ئ مرزی لبنان، جاۀدر اين دو ھفته اخير، تعداد بيشماری از سعودی ھا ھمچنان در ناحيه قلمون، يعنی منطق

. عرب سوريه شھرھای قره و ديار عطيه و قسمت زياد شھر نابک را تصرف نموده است، در جنگ ھا به قتل رسيده اند

  .نام مطلق المطلق، فرزند يک افسر گارد محافظ شاھی سعودی نيز قرار دارده ر ميان کشته شدگان سعودی، کسی بد

  شبکه ولتر

   پير خلف:نويسنده

   )     لبنان( اخبارجديد شرق: منبع

 


