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  یمزارع احمد: نويسنده

  ٢٠٢٠ مارچ ٠٣
 گذرد؟  درجبھه ھای جنگ ادلب چه می

  
  

 ان وپوتين با يکديگر مالقات کنند ، طرفھای درگير در جبھه ھای جنگ ھرکدام میخروزپنجم ماه جاری قراراست اردو

  .ت دست باال داشته باشند مھمی را اشغال کنند تا درمذاکراژيکيستراتکوشند مراکز 

درھفته ھای گذشته ارتش سوريه با کمک غير مستقيم ايران ، حزب هللا وساير اعضای محور مقاومت موفق شدند دو 

ً  بود ، مجددااردوخان سختی به سياست ۀ نيرب وسراقب را از دست تروريستھا خارج کنند واين ضربژيکيستراتشھر

 شھر نيرب وسراقب را به اشغال خود ًک تروريستھا شتافت وموفق شدند مجددادر سه روز گذشته ارتش ترکيه به کم

 که ارتش سوريه اين ادعا را ردکورند ، ترکيه دراين جنگ اخير ادعا کرد که دو ھلی کوپتر ارتش سوريه را ساقط آدر

و شھر تکذيب ومدعی شد که تنھا يک پھباد اين کشور ساقط شده است، طی جنگ روزھای اخير که سوريه د

 مزبور را ازدست داد وتعدادی سربازان سوريه ، نيروھای حزب هللا وافراد جبھه مقاومت کشته شدند به اين ستراتيژيک

علت بود که روسيه بنا به داليلی که جای شرحش دراينجا نيست، پشتيبانی ھوائی نکرد ، اما درھمين چندروز بود که 

درطی .ای ترکيه قفل نمود وبيش از شش پھباد ترکيه را ساقط کرد  ادلب را برروی ھواپيماھۀسمان منطقآسوريه 

 گذشته که درگيری دراوج خود بود ميان نيروھای ايرانی درسوريه، روسيه ودولت ايران مذاکراتی بسيار یروزھا

ونی  اول با تروريستھا بود ولی ترکيه بنا به عوامل گوناگۀفشرده ودر پشت پرده جريان داشت زيرا اين جنگ دردرج

 مذکور درحقيقت با دخالت مستقيم ستراتيژيککرد وپيروزی تروريستھا درباز گرداندن مجدد دوشھر  نھا حمايت میآاز

 نيروھای سوريه ۀارتش ترکيه انجام گرفت واين درحالی بود که تعدادی از پايگاھھای ترکيه با دھھا سربازدرمحاصر
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 مقاومت تکرارا به ترکيه ورسانه ھای ۀکور نشدند، اما جبھنھا متعرض سربازان مذآومحور مقاومت قرارداشت ولی 

زادی آ بلکه ھدف ما جنگ با تروريستھا ويستيمننھا آترکی پيام دادند که ما خواستار جنگ با دولت ترکيه وسربازان 

 اين بود که به اردوخانھمچنانکه درپيش گفته شد ھدف  .گردد شھر ادلب است که بخشی از خاک سوريه محسوب می

يقه ای درمذاکراتش با پوتين درروز پنجم ماه جاری دست باال را داشته باشد واگر سراقب دردست تروريستھای طر

  .…مد ، اماآ ماند امتياز بزرگی برای ترکيه به حساب می ترکيه باقی می

ه ل ب موفق شد در يکی دوروز گذشته شھر سراقب را باز پس بگيرد وھم اکنون با تجھيزات کامًارتش سوريه مجددا

  .تدرحرکت اس» جبل الزاويه«سوی 

زيون الميادين امروز صبح منتشر شده است ، ارتش سوريه موفق گرديده امروز دوشنبه يبنا به گزارشی که درسايت تلو

  .دشھر سراقب را باز پس بگير

زيرا  دستش خالی است اردوخانگردد ،   اغاز میاردوخانبا اين حساب درروز پنجم مارچ که مذاکرات ميان پوتين و

  .توسط سوريه باز پس گرفته شده است است ستراتيژيکسراقب که شھری 

  :زيون الميادين ، سائر سليم يخبرگزار تلو

شدند درنزديکی   ارتش ترکيه حمايت میۀوسيله  ارتش سوريه مراکز تجمع گروھھای تروريستی را که بۀتوپخان

 ۀتعدادی از نيروھای دشمن گرديد که بنا به گفتشھرک قميناس مورد ھدف قراردادند، اين ھجوم باعث قتل وکشتار 

  . ھلی کوپترکشته وزخميھا را ازميدان تخليه نمودۀوسيله تشکيالت تروريستھا ارتس ترکيه ب

 شرق ادلب تحکيم ببخشد ، اين ۀارتش سوريه امروز دوشنبه صبح موفق شد تسلط کامل خودرا بر شھر سراقب درمنطق

، به شدند  گروھھای مسلحی که از طرف ارتش ترکيه و پھبادھای انھا حمايت میۀوسيله شھر طی روزھای گذشته ب

  .مده بودآاشغال تروريستھا در

 ۀشدند درزير ضربات متمرکز وفشرد تھارا که از طرف ارتش ترکيه حمايت می ارتش سوريه تجمعات تروريسۀتوپخان

  .نان گرديدآخود گرفت که باعث کشته وزخمی شدن تعدادی از

ارتش سوريه دراين ھجوم خود از امکانات گوناگون واحدھای جنگنده برای مقابله با تجاوز مشترک تروريستھا وارتش 

وبدينسان امروز دوشنبه شھر مھم  گرفت استفاده نمود ترکيه ، در جھت باز ستاندن مناطقی که بايد ازتروريستھا پس می

  .ل ارتش عربی سوريه قرارگرفتو درکنترًسراقب مجددا

  ٢٠٢٠دوم مارچ 

  


