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  سرھنگ قديمی آلن کوروز و توطئۀ سرکوزی در سوريه

  :سرھنگ فرانسوی آلن کوروز 

  توطنه عليه جايگاه سوريه صورت گرفته بود
 

خصص امور ستراتژيک، سرھنگ آلن کوروز اعالم کرد که طرح توطئه عليه سوريه، نقش کليدی اين کشور را مت

مريکا به اسرھنگ آلن کوروز گفت که پی روی رئيس جمھور، سرکوزی از سياست . در منطقه ھدف گرفته بود

  .د می سازداعتبار فرانسه که عدم دخالت در امور کشورھای ديگر را برگزيده است، لطمه وار

  

در مصاحبه ای که با تلويزيون سوريه انجا م داده است، سرھنگ آلن کوروز در مورد تغيير چنين گزينشی توسط 

  [...] سرکوزی در رابطه با سوريه، از خود می پرسد 

نقش اسرائيل در تسھيل رويدادھای سوريه اشاره داشت و آن را گواھی بر توطئۀ خارجی کوروز در عين حال به 

دانست که سوريه را ھدف گرفته بوده، و يادآور شد که بايد بين تظاھراتی که خواست آن اصالحات در سوريه است 

  . تفاوت قائل شد،و گروه ھای مسلح که می خواھند به زور اسلحه قدرت را قبضه کنند

صص امور ستراتژيک، سرھنگ بازنشسته آلن کوروز مشخصا گفت که رئيس جمھور بشار االسد از زمانی که متخ

 اساس ضروريات دوران مدرن در کشورش پياده کند، ولی شرايط هبه قدرت رسيد، می خواست اصطالحات را ب
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 نخست وزير لبنان و جنگ اسرائيل عليه لبنان در سال "رفيق حريری"قتل . بيرونی مانع چنين تحوالتی شده بودند

  . عناصر بازدارندۀ اين اصالحات بودندۀ از جمل٢٠٠٦

آلن کوروز در ارائۀ نظرياتش اضافه کرد که ازديدگاه او، به داليل مختلف از سوی ناتو مداخلۀ نظامی عليه سوريه 

ارد، و خصوصا از اين علت که برای صورت نخواھد گرفت، زيرا غرب امکان گشايش جبھۀ ديگری را ند

او عالوه براين گفت که مجازات ھای اقتصادی که .  ھنوز راه خروج پيدا نکرده استامداخالتش در افغانستان و ليبي

به سوريه تحميل شده، به ھدف ايجاد مشکل در زندگی روزمره است که بيش از ھمه مردم سوريه ھستند که نتايج آن 

  .ولی اين محدوديت ھا نمی تواند مانع تداوم زندگی سوريه شودرا بايد تحمل کنند، 

  

  :منبع 

‐et‐corvez‐alain‐colonel/2011/10/19/com.wordpress.lhddt://http

/syrie‐en‐sarkozien‐complot‐le 

  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٨

 

Colonel Alain Corvez et le complot sarkozien en Syrie  

Le colonel français Corvez : le complot tramé contre la Syrie vise son rôle  

  

 

 


