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  خبر دستگيری افسران فرانسوی در سوريه

  به شکل رسمی اعالم شد
  

اين خبر دائما به شکل گسترده در تمام رسانه ھای . يد شدئ در سوريه تأموران فرانسویخبر دستگيری تعدای از مأ

با اين وجود سرھنگ قديمی فرانسوی آلن کوروز اين سکوت . بين المللی منعکس شدف البته به جز در فرانسه

 .رسمی فرانسه را شکست

د، آلن کوروز اعالم می کند که در يک نامۀ الکترونيکی که برای برخی از دوستانش از جمله الينتيکاد فرستاده بو

به جز موضوع تعداد افراد دستگير شده، حدود ھشت روز است که نشريات اسارت تعدادی از افسران فرانسوی را 

متخصص امور ستراتژيک آلن کوروز در نامه ای نوشته . گزارش کرده اند و تقريبا به حالت رسمی درآمده است

  :است که 

کرد؟ سربازان ما بيشتر برای دفاع از منافعی گسيل می شوند که ارتباطی به منافع ما در اين بن بست چه خواھند «

با شرکت در مداخالت ... « : ، و با تأسف می گويد ».آنھا برای تأمين منافع اياالت متحده فرستاده می شوند. ندارد

  ».بين المللی ما را تخريب می کندوابسته ساخته و اعتبار را مريکا و قطر در امور کشورھای ديگر، ديپلماسی ما ا

بشار ھنوز برای سرنگونی آماده نشده و به طرفداران او در سوريه بيش از پيش « : آلن کوروز اضافه می کند 

افزوده شده است، و در جھان عرب نيز مردم نظر مساعدی نسبت به سعودی ھا و قطری ھا که متحد اياالت متحده 

  ».نی جريانی که متأسفانه فرانسه از آن دفاع می کندھستند، ندارند، يع

به ھر جھت، اين وضعيت می تواند برای نامزد رياست جمھوری به حالت انفجاری عمل کند و تمام داده ھا را «

  »... حتی اگر برخی نامزدھای رياست جمھوری سکوت اختيار کرده باشند،تغيير دھد

تخريب نقش اين کشور در منطقه ارزيابی کرد، و به ماھيت آلن کوروز توطئه عليه سوريه را به ھدف 

  .صھيونيستی اشاره داشت که در طرح رويدادھای سوريه نقش داشته است
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در مصاحبه ای با تلويزيون سوريه، انگيزۀ سرکوزی برای تغيير سياست در رابطه با سوريه را زير عالمت 

ه در سوريه می گذرد، يک انقالب دموکراتيک نيست، بلکه او به مقامات فرانسوی ھشدار داد که آن چ. سؤال برد

  .ی است که می خواھند خواست خودشان را به زور تحميل کنندئخشونت مسلحانۀ نيروھای افراط گرا

يد کرد و اعالم ئتأشنبۀ گذشته، تلويزيون رسمی سوريه گزارشاتی را که دو ھفتۀ پيش شبکۀ ولتر منتشر کرده بود، 

 فرانسوی در حمص و نوزدھمين نفر در عزوز به اسارات نيروھای نظامی سوريه درآمده  مأمور١٨داشت که 

  .اند
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