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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١٧ اگست ٠٨

  

  درز در  جناح شرقی ناتو
  ترکيه زير ذره بين

  

اين .  روسيه  را خريداری نمايد۴٠٠ –با روسيه به موافقت رسيده است که ترکيه سيستم دفاعی اس " انخاردو"دولت 

اسلحۀ ) شوروی سابق(ين پيمان دارد، از روسيه ابار اول است که يک عضو ناتو آن ھم ترکيه که اھميت  زيادی در

ترکيه يکی از . شود اين معامله به مشابه يک کودتا از جانب روسيه در قلب ناتو شمرده می. دفاعی خريداری می نمايد

در اروپا ) میوبه استثای سالح ات( عضو ناتو است که بعد از برتانيه دومين قدرت نظامی را مھم ترين کشور ھای

که  اين. شود از دست دادن ترکيه برای امريکا و ناتو بزرگترين ضربه به اين پيمان دفاعی محسوب می. دھد تشکيل می

رحلۀ اجراء بگذارد، بايست منتظر باقی  را از روسيه به م۴٠٠ -موفق خواھد شد که توافق خرديداری اس " انخاردو"

  . آگاه شده است" نواز شريف"از سرنوشت " انخاردو"به يقين که . ماند

  
  نقطۀ پايان گذاشت" نواز شريف"سياسیحيات به اين نوع قول دادن 

ھان  در جھا را که يکی از بھترينS-400) (۴٠٠ –ترکيه مصمم است که اين کشور سيستم پيشرفتۀ راکت دفاعی اس 

روسيه به . اين سيستم ھنوز ھم در روسيه قابل استفاده است.  دالر از روسيه خريداری نمايدميليارد ٢.۵است به قيمت 

که يک قدرت  ھر زمانی.   خواھد کرد۴٠٠ - را برای اردوی اين کشور جانشين اس ۵٠٠ -زودی سيستم دفاعی اس 
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 را به ٣٠٠ –روسيه اس .  دھد ی را به معرض فروش قرار میجھانی اسلحۀ جديد را  اختراع می نمايد،  اسلحۀ قبل

ترکيه عدم رضايت خود را از تصميم ناتو در مورد . ايران فروخت که آنھم به تناسب منطقه با ارزش ارزيابی شده است

. دوش گيرده فقدان حمايت اين پيمان از جناح جنوبی ترکيه اعالم نمود و تصميم گرفت که خود دفاع اين منطقه را ب

 از روسيه، امريکا و ساير اعضای ناتو را در حال سرگيچی قرار داده است که ۴٠٠ –خريداری سيستم دفاعی اس 

  . ين معاملۀ مھم و پرمنفعت برای روسيه باز دارنداچطور بتوانند ترکيه را از

  
  ۴٠٠ –سيستم دفاعی اس 

.  کشور دست امريکا را در تضعيف اين کشور دخيل می دانداز آغاز بحران سوريه تا کودتای سال گذشته در ترکيه، اين

 و حمايت از تشکيل يک کردستان بزرگ که يک "نظام اسد"باالخص حمايت امريکا را  از کرد ھای سوريه در تقابل با 

 که ترکيه ھم برای اين. قسمت از خاک ترکيه را ھم در بر خواھد گرفت، انقره را  سخت در اضطراب قرار داده است

بتواند امريکا و ناتو را در بالتکليفی قرار دھد و راه و روش مستقل تری را نسبت به گذشته در پيش گيرد، روی 

 ساخت  روسيه را انتخاب کرد که می تواند جدی ترين ۴٠٠ –ژيک سيتسم دفاعی اس يمالحظات سياسی  حتا سترات

 را بعد از ۴٠٠ –زه خواھد داشت که سيستم دفاعی اس مھم تر از ھمه، ترکيه اجا. اخطار برای ناتو  و امريکا باشد

يک عده از ستراتيژست ھا ابراز نظر می نمايند که ترکيه چگونه قادر خواھد شد که اسلحۀ . مدتی در داخل توليد نمايد

ره ين وقت مساويانه بھعروسی را با اسلحۀ ناتو که در اردوی ترکيه مورد استعمال دارد، آشتی دھد و از ھر دو در 

 ميلی طيارت و راکت را شناسائی نموده و آنھا را ٢۵٠ قادر است که تا فاصلۀ ۴٠٠ –سيستم دفاعی اس . برداری نمايد

اسرائيل اولين کشوری است که ازين معامله اظھار نگرانی کرده  و متصور است که توازن را در شرق . نابود نمايد

  .ھم خواھد زده ميانه  ب

معلوم نيست که امريکا تا کجا می تواند زياده . رود اھميت پيمان تجاوز کار ناتو به شمار میترکيه يک کشور بسيار با 

به ما آموختاند که امريکا تحمل متحدين سرکش خود را ندارد " نواز شريف"مثال . را تحمل نمايد" انخاردو"روی ھای 

  . ان خواھد شدخچه عقوبتی متوجه اردما منتظريم که . دارد و ھر يک را که زياده روی نمايد، از صحنه بر می

  

   

  

 

 


