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   سوريهرطرح حملۀ جديد ب
 

 

 جھاد طلب که ۶٠٠٠. فرانسه، انگلستان، اسرائيل و قطر برای چندمين بار برای مداخله در سوريه آماده می شوند

 نفر از آنھا از لبنان می آيند، ھر آن ممکن است محلۀ مسکونی مازه، در جنوب دمشق را مورد حمله قرار دھند، ۴٠٠٠

سالح  با ه ایيک سانح. يعنی محلی که چندين سفارتخانه و چندين مقام بلند پايۀ مدنی و نظامی در آنجا به سر می برند

در اين صورت يک ژنرال خيانت کار الزم ھست که مدعی . سوی کشور شعله ور سازديميائی می تواند تنش را تا آن ک

قدرت شود و بعد از غربی ھا کمک بخواھد، و با بھانه ای که ايجاد شده  مداخلۀ نظامی با مجوز سازمان ملل متحد 

 .تحقق يابد

ا با شکست مواجه شد، و ھيچ دليلی تمام اين تالش ھ. غربی ھا چندين کودتای نظامی در طی امسال سازماندھی کردند

  .نجامد اين بار نيزطرح آنھا با شکست نيوجود ندارد که

برای دولت ھائی که با طرح صلح ژنو بين اياالت متحده و روسيه مخالفت کردند، وقت زيادی باقی نمانده است، زيرا 

يد دولت جديد اوباما توسط سنای اياالت ئ پس از تأ در شورای امنيت حضور يابند، يعنی دقيقاً بروریبايد طی ماه ف

  .در دو ماه آينده ھر ضربۀ ممکنی را وارد خواھند کرد. متحده

والديمير پوتين اعالم . ولی نمی دانيم روسيه و ايران در روياروئی با چنين عملياتی چگونه واکنش نشان خواھند داد

 معنای چنين جمله ای اين است که روسيه برای جنگ از سوريه دفاع خواھد کرد،» تا خيابانھای مسکو«کرده است که 

از سوی ديگر ايران، ھميشه سوريه را به عنوان خط دفاعی خود اعالم کرده است، در نتيجه سوريه ر اتنھا . آماده است
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 ممکن تمام بيانيه ھا شايد يک بلوف بيشتر نباشد، ولی با مداخلۀ نظامی، پاريس، لندن، تل آويو، و دوحه. نخواھد گذاشت

  .است در خطر تحريک شعله ور ساختن آتش عمومی قرار گيرند

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

329/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

  طرح حملۀ جديد به سوريه

  ٢٠١٢ دسامبر ٩/شبکۀ ولتر

  ٢٠١٢مبر  دس١٠/پاريس/رجمه توسط حميد محویت/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

Nouveau plan d’invasion de la Syrie 

http://www.voltairenet.org/article176887.html 
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