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  .ل می سازد بشار االسد حمله عليه ايران را سھسقوط دولت
   نظامی ھستندۀدر حال آماده سازی حمل هی و قطری از طريق ترکيئ ھای بريتانيانيرو

  

 

 و نوين سوريه که در خدمت جمع آوری هسامانه ھای پيشرفت«) : یئپيماھفته نامۀ ھوا(» آوياسيون ويک«به گزارش 

 .مانع حملۀ اسرائيل عليه ايران است» اطالعات و حفاظت از راه دور کاربرد دارد

سقوط دولت بشار االسد موجب ھرج و مرجی «: بر اين باور است که و با اشاره به ھم کاری ھای ايران و سوريه، 

 ،به عبارت ديگر، در صورت حمله. خواھد شد که حملۀ اياالت متحده و اسرائيل عليه ايران را پوشش خواھد داد

  ».سوريه می تواند فورا به ايران ھشدار بدھد

راه «يد می کند که ھمواره اعالم کرده بودند که ئتأبسياری از رسانه ھای مستقل را اين گزارش در عين حال تحليل 

 اساس بسياری از گزارشات، قيام مسلحانه در سوريه، به پشتيبانی خارجی و مخفيانه هب. »تھران از دمشق می گذرد
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را ھم چنان » شورش«با اين حال، رسانه ھای حاکم در غرب اين . عليه تنھا متحد ايران در منطقه انجام گرفته است

ن لری کلينتي اياالت متحده، ھخارجۀعنوان جنبش اعتراضی صلح جويانه معرفی می کنند، حتی اگر وزيربه 

  .اعتراف کرده باشد که القاعده جزء اين جريان اعتراضی در سوريه بوده است

ی سقوط بشار االسد را به عنوان عاملی برای تضعيف ايران ارزيابی کرده که حملۀ نظام» آوياسيون ويک«مقالۀ 

 توسط اسرائيل از ل می سازد، و اضافه می کند که حمله عليه ايرانائيل عليه اين کشور را سھاياالت متحده و اسر

  .انجام خواھد گرفت» ی سوريه، ترکيه، اردن يا عربستان سعودیئفضای ھوا«طريق 

اسرائيل، اردن و شمال عربستان «با اين حال، سامانه ھای اطالعاتی پيشرفتۀ سوريه از اين پس می توانند بر 

مشرف بر بلندی «نظارت الکترونيکی داشته باشند، به ھمين ترتيب ايستگاه رادار مستقر در کوه صنين » سعودی

که تحت نظارت حزب هللا و سوريه » وادی البقاع«ھای جوالن که تحت اشغال اسرائيل است، و به ھمين نسبت 

  .»است

  

  ن متر در لبنا٢۶٢٨کوه صنين 

وارد نام برده، عبور و مرور ی که توسط روسيه در سامانه ھای سوريه انجام گرفته، عالوه بر مئبھينه سازی ھا

انه تحت نظر داشته ی اياالت متحده و اسرائيل، و حتی يونان و قبرس، را می تواند در شرق مديترئی و ھوائدريا

  ).اص خود را مستقر کرده استی که اياالت متحده سامانه ھای اطالعاتی خئيعنی جا(باشد 

ی و قطری مستقر در حمص در حال گشودن راھی ئ ھای بريتانيانيرو امر ھستند که گزارشات ديگری حاکی از اين

  .برای مداخلۀ نظامی سّری در سوريه از طريق ترکيه ھستند

 (British and Qatari troops already waging secret war in Syria?- 13 undercover French 

army officers seized in Syria, Lanka Newspapers, 6 mars 2012.) 
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