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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۵ اگست ٠۴
  

  بلند پروازی جنون آسائی که به جنگ داخلی خواھد انجاميد
  زب کارگران کردستانژوپه، اردوخان، آلن، داعش و ح

 در Juppé-Wright رايت – و –از سر گيری فشار و سرکوب کردھا در ترکيه تنھا نتيجۀ اجرای ناممکن طرح ژوپه 

در حالی که استقرار داعش در صحرای سوريه و در شھرستان ھای نينوا و انبار در عراق که .  می باشد٢٠١١سال 

برای تحقق رؤيای . ل جمعيت کرد سوريه ناممکن استوولی دريافتند که کنترنظر می رسيد، ه ًاکثرا سنتی ھستند ساده ب

 .جز جنگ داخلی نخواھد داشته کردستان در خارج از مرزھای ترکيه، رجب طيب اردوخان راه ديگری ب

 ٢٠١۵ت گس ا٣ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

با اين وجود رابين رايت . يت می گيرد، نقشۀ رايت عناصری از نقشۀ ژوپه را به عار٢٠١٣منتشر شده در سال 

Robin Wrightفراتر رفته و نقشه ھائی برای عربستان سعودی و يمن نيز ترسيم می کند .  

ژيک ترکيه را ي در آنکارا به قدرت رسيد، اولويت ھای سترات٢٠٠٣وقتی حزب اسالمگرای عدالت و توسعه در سال 

عمل کند، رجب طيب اردوخان بلند » وفان صحراط«ھا در دوران پسا ساس توازن نيروجای اين که بر اه ب. تغيير داد

پروازی تازه ای را در سر می پروراند و بر آن شد تا کشورش را از وضعيت انزوائی که پس از فروپاشی امپراتوری 

 حل تمام با اتکاء به تحليل ھای مشاورش، پروفسور احمد داوود اوغلو، می خواست به.  بيرون بکشد،عثمانی آغاز شد

مشکالتی بپردازد که از قرن گذشته با ھمسايگانش به حالت تعليق درآمده بود، و آرزويش اين بود که به تدريج به 

برای چنين کاری او می بايست به الگوئی سياسی تبديل می شد و مناسبات . عنصری اجتناب ناپذير در منطقه تبديل شود

  .ی کرد که اتحادش را با اسرائيل خدشه دار نسازدخود را با شرکای عرب به شکلی سازماندھی م
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با موفقيت آغاز گرديد و موجب شد که نه تنھا ترس آنکارا از پشتيبانی ھای دمشق » صفر مشکل « اين سياست با نام کد 

ھای مرتبط به خروج از مذاکره در رابطه با حزب کارگران کردستان برطرف گردد، بلکه متقاضی کمک دمشق در 

  . شدمذاکره، حزب کرد آتش بس يک جانبه اعالم کرد و با دولت اردوخان وارد ٢٠٠۶بر ودر اکت. دبحران ش

ھا مذاکره ھای غيرمستقيمی را بين دمشق و تل آويو سازماندھی کرد، يعنی نخستين مذاکره ، آنکارا ٢٠٠٨ یدر ماه م

 جمھور سوريه بشار اسد در پی حملۀ ولی رئيس. از دوران رد طرح بيل کلينتون و حافظ اسد توسط ايھود باراک

  .ھا پايان دادمذاکره ، به اين ٢٠٠٩اسرائيل به غزه در سال 

با توجه به منازعۀ فلسطين تحقق مناسبات متناسب با تمام دولت ھای منطقه ممکن نبود، در نتيجه آنکارا حمايت از 

بر اين اساس .  و کاروان دريائی آزادی بودDavosفلسطينی ھا در مقابل اسرائيل را انتخاب کرد، و اين دوران داووس 

 تشکيل بازار ٢٠١٠مبر به تھران، در نوآنکارا از پشتيبانی وسيع مردم مسلمان برخوردار شد و با نزديک شدن 

يک بنگاه .  دمشق را پذيرفت، ويزا حذف شد و حقوق گمرکی نيز تا حدود زيادی کاھش يافت– تھران –مشترک ترکيه 

 و تشکيالت ديگری برای مديريت مشترک منابع آب منطقه  ديريت لوله ھای انتقال گاز تشکيل گرديدھمکاری برای م

 ھمکاری ھا به اندازه ای جذابيت پيدا کرد که لبنان و اردن نيز برای عضويت در آن ۀاين مجموع. نيز راه اندازی شد

  .ت شکل بگيردسرانجام می رفت تا صلحی دراز مدت در چشم انداز شاما. داوطلب شدند

 و سوريه به راه ا انگستان و فرانسه جنگ مضاعفی را با نظارت اياالت متحده در ليبي٢٠١١در حالی که در سال 

اين جنگ ھا البته زير پوشش حفاظت از شھروندان صورت می . انداخته بودند، منطقی بود که ترکيه با آن مخالفت کند

عالوه بر اين چنين جنگ ھائی .  استعماری-ز طرحی از طرح ھای نوجه گرفت و خيلی آشکار بود که چيزی نيست ب

 يکی از ھمکاران اصلی ترکيه در زمينۀ اقتصادی بود و سوريه نيز با گشايش امنافع ترکيه را تھديد می کرد، زيرا ليبي

م ھمه چيز به ھم تا اين که سرانجا. بازار مشترک جديد به يکی ديگر از اين ھمکاران اقتصادی ترکيه تبديل شده بود

  ...ريخت

  

  چگونه انگلستان ترکيه را واژگون کرد

 به ترکيه ٢٠١١ چ، به شکل مخفيانه پاريس در مارAlain Juppéبه ابتکار وزير امور خارجۀ فرانسه، آلن ژوپه 

يز به او کمک لۀ کردھا نأپشتيبانی خواھد کرد و در حل مسپيشنھاد کرد که از نامزدی او برای پيوستن به اتحاديۀ اروپا 

چنين پيشنھادی از سوی فرانسه .  و سوريه وارد جنگ شودامی کند، ولی به اين شرط که ترکيه در کنار آنھا عليه ليبي

ًکامال تازگی داشت، آلن ژوپه وقتی حزب گوليست را مديريت می کرد و ھمکار ژک شيراک بود، در آن دوران قويا با  ً

 به ٢٠٠۵ولی، به دليل محکوميتش به جرم بزھکاری در انگستان در سال . بودورود ترکيه به اتحاديۀ اروپا مخالف

پس از گرويدن به مکتب . مريکا تبعيد شد و در شھر کبک درس می داد و ھم زمان در پنتاگون دورۀ آموزشی می ديدا

ور خارجه برگزيده نئو محافظه کار، به انگستان بازگشت و توسط نيکال سرکوزی به عنوان وزير دفاع و سپس وزير ام

  .شد

ايجاد کردستان در عراق و سوريه بر اساس نقشه ای که : به شکل مابعدی، طرح ژوپه نيات فرانسه را آشکار ساخت 

ی ئ، دولت منطقه )داعش(دو سال بعد توسط رابين رايت در نيويورک تايمز منتشر شد و توسط امارات اسالمی 

پرونده ای که توسط آلن .  درآمدء در پيوند با برادران مسلمان به اجراکردستان عراق و ھمکاران قديمی صدام حسين

انگلستان می خواست در :  ھيچ جای ترديد باقی نمی گذارد ، رسيدءژوپه و ھمکار ترک او احمد داوود اوغلو به امضا

ريست رابط ھائی عالوه بر اين، در بطن جريان ھای اسالمگرای ترو. سوريه امپراتوری استعماری را باز سازی کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

برای تضمين طرح ژوپه، قطر به شکل گسترده در شرق ترکيه سرمايه . داشت و ايجاد داعش را پيشبينی کرده بود

  .گذاری کرد و اميدوار بود که کردھای ترکيه حزب کارگران کردستان را رھا کنند

 ترکيه به شکل قانونی موفق به دريافت اگر پارلمانی ھای فرانسه يا. ّاين طرح تا امروزيه شکل سری باقی مانده است

يک کپی از آن شوند، برای فراخواندن آقايان آلن ژوپه و داوود اوغلو به ديوان کيفری بين المللی به جرم جنايت عليه 

  .ًبشريت کامال کافی خواھد بود

حزب کارگران در ترکيه و سوريه، .  عکس تصورات و نظريات رايج، بين کردھا شکاف ھای عميقی وجود داردهب

در حالی که . کردستان با الھام از نظريات مارکسيست لنينيستی ھمواره از ديدگاه ھای ضد امپرياليستی دفاع کرده است

اين دو گروه به زبان . کردھای عراق از دوران جنگ سرد در پيوند با اسرائيل و از ھم پيمانان اياالت متحده بوده اند

  .ًامال متفاوتی دارندمشترکی حرف نمی زنند و تاريخ ک

اين احتمال وجود دارد که اياالت متحده به سھم خود در سبد پيوندھا، ارتقاء الگوی سياسی ترکيه در جھان عرب را در 

نظر گرفته باشد و به حزب عدالت و توسعه برای متشکل ساختن احزاب سياسی مرتبط به برادران مسلمان ياری رساند 

به ھر صورت، رجب طيب اردوخان در آخرين لحظه از طرح . اورميانۀ آينده تبديل شودبه شکلی که ترکيه به مرکز خ

  ).١(دست گرفت ه فريقا را پس از شورش فرماندھی آن  باناتو پشتيبانی کرد و ستاد فرماندھی اياالت متحده برای 

يھودی در امپراتوری عثمانی، ادغام ً را بسيج کرد که اکثرا از نوادگان سربازھای اًآنکارا فورا ساکنان مصراته در ليبي

ھا، و تاجران بيابانگرد فروشندگان بردۀ سياه پوست، منتصری ھا که از جنبش ترک ھای جوان پشتيبانی کرده بودند، 

ھم زمان، آنکارا چندين گردھمآئی از مخالفان ). ٢(يک گروه متحد از ليبيائی برای حمله به طرابلس را سازماندھی کرد 

طور مشخص، برادران مسلمان با مشارکت نمايندگان گروه ھای ه ب.  در استانبول برگزار کرد٢٠١١ت گسسوری از ا

  .بر تشکيل دادندوسياسی مختلف و اقليت ھا شورای ملی سوريه را در ماه اکت

  

  ناتو از تھاجم به سوريه صرفنظر کرد

بود که اتحاديۀ آتالنتيک به شکل مشابھی در سوريه ، آنکارا به شکل منطقی نتيجه گرفته ابا توجه به دخالت ناتو در ليبي

ولی، با وجود تالش ھای متعدد و اردوی تبليغات بين المللی پی گير وادار کردن مردم به قيام . نيز مداخله خواھد کرد

. ن بودعمومی و نسبت دادن جنايت عليه توده ھا به رئيس جمھور بشار اسد که بتواند اعتماد جھانيان را جلب کند ناممک

دست آورده بودند، سه بار در شورای امنيت در سازمان ملل ه  باخاصه پکن و مسکو به دليل تجربۀ تلخی که از ليبي

بر واکت(از جان مردم سوريه در مقابل دولتشان شده بود مخالفت کردند » حفاظت«متحد با قطعنامه ای که مدعی 

  ).٢٠١٢ جوالی و بروری، ف٢٠١١

لندن اين طرح را رھا کردند، حتی اگر پاريس و آنکارا ھمچنان به آن باور داشتند و ادامه دادند در نتيجه واشنگتن و 

 و از جمله طرح سوء قصد به جان وزير امور خارجۀ سوريه  ھر دو دولت ھمکاری ھای نزديکی را آغاز کردند). ٣(

  .وليد معلم و رئيس جمھور بشار اسد را طرح ريزی کردند

 به ٢٠١٢ جوالیبه شاھزاده بندر بن سلطان در پاسخ به قتل اعضای شورای امنيت سوريه که در سوء قصد در رياض 

گرچه شاھزاده با وجود جراحت ھايش زنده ماند، ولی . وقوع پيوست، موجب يتيم شدن جنبش جھاد طلبان بين المللی شد

د که بتواند عھده دار نقشی باشد که طی يکسال در بيمارستان بستری بود و پس از خروجش نيز ھرگز در وضعيتی نبو

نم شمرد تا خود را جانشين او سازد، و با چنين نيتی ترجب طيب اردوخان فرصت را مغ. تا پيش از اين به عھده داشت

بود که با ياسين القاضی بانکدار القاعده مناسبات شخصی بر قرار ساخت و او را مخفيانه بارھا در آنکارا مالقات کرد، 
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رت بر چندين گروه جھاد طلب که برای نخستين بار توسط اياالت متحده، بريتانيائی ھا و فرانسوی ھای و سپس نظا

  . را به عھده گرفت،سازماندھی شده بودند

 با مداخله در مالی، بريتانيا از جھاد طلبان سوريه فاصله گرفت و منطقۀ عمليات نظامی را به ترکيه ٢٠١٣ جنوریدر 

کمی بعد، امير قطر، شيخ احمد به فرمان واشنگتن . ادی از لژيونرھايش را در محل باقی گذاشتواگذار کرد، گرچه تعد

 راه ساده ای را برگزيده بود که — در مورد افشای روسيه —او ناخرسند بود زواشنگتن ا. بور به کناره گيری شدمج

يخ تميم بن حمد آل ثانی جانشين او شود، حتی پيش از اين که پسرش ش. عليه منافع اقتصادی اياالت متحده تمام می شد

  .عربستان سعودی تأمين مالی اساسی جنگ عليه سوريه را به عھده گرفته بود

دست آوردن پشتيبانی اسرائيل، رجب طيب اردوخان به ھمه قول ه برای بھره مند شدن از اين پشتيبانی و به ھمچنين ب

. ده خواھد گرفت و ناتو را به سروقت دمشق خواھد فرستادمی داد که اياالت متحده وتوھای روس و چين را ندي

 کارخانه ھای شھر ءاردوخان از ھرج و مرج پيش آمده استفاده کرد و غارت اموال سوريه را سازماندھی کرد، ابتدا

 به به ھمين گونه گنجينۀ باستانی را. حلب پايتخت اقتصادی سوريه را پياده کرد و ابزارھای ماشينی را به سرقت برد

اردوخان ھنوز نمی ديد که چه اتفاقی در ). ۴(سرقت برد و در آنتاکيه يک بازار بين المللی عتيقه جات راه اندازی کرد

، فرمانده ستاد فرماندھی کاخ Benoît Pugaنرال فرانسوی بنوآ پوگا جپيرامون او در شرف تکوين است، به کمک 

بمباران : تا اتحاديۀ آتالنتيک را به جنگ عليه سوريه تحريک کند اليزه، عملياتی زير پرچم دروغين سازماندھی کرد 

  ).۵(ًولی، لندن توطئه را فورا تشخيص داد و از مداخله امتناع کرد . ٢٠١٣ت گسيميائی غوطه در دمشق در اک

 « plan Wright »» نقشۀ رايت « ترکيه در عمليات پاکسازی قومی و تجزيۀ عراق و سوريه شرکت کرد که به نام کد 

حضور سرويس ھای مخفی ترکيه در گردھمآئی ھای تدارکاتی داعش در عمان توسط انتشار گزارشاتی . شھرت يافت

که ترکيه را با آن برای » نقشۀ ژوپه « ادامۀ ھمان » نقشۀ رايت « . يد شده استئتصميم حزب کارگران کردستان تأبه 

 فرماندھی سازمان تروريستی را به عھده گرفت، با سپس، رجب طيب اردوخان. ورود به جنگ متقاعد کرده بود

  .تضمين تدارکات نظامی و به ھمين گونه فروش نفتی که در تصاحب ھمين سازمانی تروريستی بود

ھای بين واشنگتن و تھران را نظاره می کرد و نگران از توافق صلحی که او را در کنار مذاکره آنکارا با اضطراب 

ن از سوی والديمير پوتين برای توافق روی طرح لوله ھای انتقال گاز ترکيش استريم اردوخا. جاده رھا می کرد

و بعد . فراخوانده شد که ھدفش شکستن انحصار اياالت متحده و دور زدن تحريم ھای اروپا بود، و او نيز پذيرفت

. روحانی به ايران سفر کردشھامتش را دو دستی نگھداشت که آسيبی نبيند، و برای ديدار ھمکار ايرانی اش شيخ حسن 

 ١۴ولی وقتی در . ھا ھراسی به خود راه دھدمذاکره شيح روحانی نيز او را دلداری داد که نبايد از توافقات و روند 

  . رسيد، روشن بود که ھيچ جائی برای ترکيه در منطقه باقی نخواھد گذاشتء توافق به امضا٢٠١۵ جوالی

 از سوی رئيس جمھور اياالت متحده اوباما اخطار جوالی ٢۴دوخان روز بی آن که شگفت زده شود، رجب طيب ار

ًدريافت کرد که فورا از لوله ھای انتقال گاز روسيه صرفنظر کند و به ھمين گونه نه تنھا بايد پشتيبانی ھايش را از 

 بلکه —ھده داشت  که خود او فرماندھی اجرائی آن را پشت پردۀ خليفه ابوبکر البغدادی به ع—داعش متوقف سازد 

  .بايد عليه تيم گروه تروريستی وارد جنگ شود

برای افزايش فشار، بارک اوباما در ھمآھنگی با بريتانيا تھديد کرد که در غير اين صورت ترکيه از ناتو اخراج خواھد 

  .شد، گر چه چنين وضعيتی در منشور ناتو پيشبينی نشده است

ز صدور اجازه برای اياالت متحده در استفاده از پايگاه ھای انجيرليک پس از اظھار پوزش در دست پاچگی و پس ا

خاطر موضع ه ، که بJohn Allenنرال جان آلن جعليه داعش، اردوخان با فرستادۀ ويژه برای اتحاديۀ ضد داعش، 

طالب دو مرد سياسی در مورد تعبير م.  تماس گرفت،گيری منفی اش در رابطه با توافقات وين شھرت خاصی دارد
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رئيس جمھور اوباما به نتيجه رسيدند و آن را به عنوان تشويقی در مبارزه عليه تروريسم تلقی کردند يعنی به شکلی که 

مريکائی با عبور از حدود اقتداراتی که به او واگذار شده بود، انرال ج. حزب کارگران کردستان در آن به ثبت می رسيد

 گوئی در تھديد دولت سوريه به سر می برند، منطقۀ ممنوعۀ پروازی را به به بھانۀ حفاظت از پناھندگان سوری که

 –نقشۀ  ژوپه «  کيلومتر در خاک سوريه در طول مرز ترکيه برقرار کرد، البته در واقع برای به کار بستن ٩٠طول 

 Aتلويزيون ترکيه (ر نخست وزير ترکيه احمد داوود اوغلو از پشتيبانی اياالت متحده در مورد طرح شبکۀ ھاب. »رايت 

Haber (پرده برداشت و بمباران عليه مواضع حزب کارگران کرد را اغاز کرد.  

 در تبانی ٢٠١٢ جوننرال جان آلن پيش از اين دو بار موفق شده بود که جنگ عليه سوريه را به درازا بکشاند، در ج

و بين ين به نيت تخريب توافقات ژنلينتو وزير امور خارجه ھيلری ک David Petraeusنرال ديويد پترائوس جبا 

در اين توافقات صلح در سوريه نيز پيشبينی شده بود، گرچه سوريه به اين . واشنگتن و مسکو برای صلح در خاورميانه

  .گردھمآئی دعوت نشده بود، ولی برای نئو محافظه کاران و شاھين ھای ليبرال قابل قبول نبود

و روی يو بی اعتبار سازی بيانيۀ ژن» دوستان سوريه « ائوس برای تدارک گردھمآئی  پتر– آلن -نگروه سه نفرۀ کلينت

  .رئيس جمھور جديد فرانسه فرانسوآ ھوالند و وزير امور خارجۀ جديد او لوران فبيوس حساب می کردند

ای انتخاب ۀ اردوی انتخابانی، رئيس جمھور اوباما نمی توانست ھمکارانش را مجازات کند، ولی از فردوحبحدر ب

ن چند ھفته دوام ھيلری کلينت.  را بازداشت کرد،مجددش، ديويد پترائوس و جان آلن که در يک دام جنسی افتاده بودند

سرانجام، تنھا پترائوس محکوم شد در حالی که آلن را بی . از صحنه خارج گرديد» حادثه«آورد و ناگھان پس از يک 

  .نندک خود را برای اردوی انتخاباتی رياست جمھوری آماده -  مثل ژوپه -لينتن  کردند، باشد تا از اين پس کگناه اعالم

 عمليات ديگری را سازماندھی کردند و اين بار ٢٠١۴مبر  پترائوس برای دومين بار در دس–  آلن-نگروه سه نفرۀ کلينت

نقشۀ ژوپه «  گذاشتن ء به اجرابا قول و قرار با برادران مسلمان برای. موفق شدند که گردھمآئی مسکو را تخريب کنند

در اين .  برای صلح را مردود اعالم کنند و نپذيرندمذاکرهاتحاديۀ ملی سوريه را متقاعد کردند که ھر گونه  » رايت –

جا به شکل مختصر يادآوری کنيم که، اين بخش از رويدادھا نشان می دھد که ھدف اتحاديۀ ملی سوريه تعويض رژيم 

  .ه تنھا می خواستند اين کشور و دولت آن را تخريب کننددر سوريه نبود، بلک

نرال آلن را بی اعتبار اعالم کرد، و جًفريقا از وقايع مطلع شد و رسما تعھدات ارئيس جمھور اوباما طی مسافرتش به 

ر حق ترکيه برای مبارزه عليه حزب کارگران کردستان را به رسميت شناخت، ولی به ھر گونه عملياتی عليه آن د

در نتيجه رئيس جمھور اردوخان گردھمآئی شورای آتالنتيک را تشکيل داد تا ورود خود . خارج از ترکيه معترض شد

 ٢٩. را به اتحاديۀ ضد تروريست، به عالوه واکنش مضاعف ترکيه عليه داعش و حزب کارگران کردستان را اعالم کند

که صورت داده از او پشتيبانی خواھند کرد، ولی حق بمباران ، متفقين به سردی به او پاسخ دادند که در حرکتی جوالی

جز در وضعيت تعقيب، يعنی ه حزب کارگران کردستان را در عراق و در سوريه برای ترکيه به رسميت نمی شناسند، ب

  .اگر حزب کارگران کردستان از پايگاه ھای خارجی برای حمله يا عقب نشينی عليه ترکيه استفاده کند

  را بر Daniel Rubinstein اين، رئيس جمھور اوباما فرستادۀ ويژه اش برای سوريه دانيل روبينشتاين عالوه بر 

جای او گمارد که در عين حال متخصص خاورميانه و ارتباطات ه  را بMichael Ratneyکنار کرد و ميکائل راتنی 

  .داشته باشدنرال آلن را تحت نظر جطريق اولی مأموريت دارد که حرکات ه او ب. است

  

  ترکيه وارد جنگ  داخلی می شود

تا امروز، عمليات نظامی ترکيه عليه حزب کارگران کرد در عراق و در سوريه از ديدگاه حقوق بين الملل ھيچ توجيه 

از ديدگاه اياالت متحده، حزب کارگران کرد و . ھر دو دولت از حمله به سرزمين خود شکايت کرده اند. قانونی ندارد
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از سر .  تنھا نيروھای مؤثر در زمين عليه داعش را تشکيل می دھند— يعنی ارتش جمھوری —عرب سوريه ارتش 

است، حتی پس از »  رايت–نقشۀ ژوپه « گيری جنگ عليه اقليت کرد گويای خواست حزب عدالت و توسعه برای ادامۀ 

  .عقب نشينی جزئی قطر و انگلستان

اسرائيل و عربستان سعودی که تا کمی پيش :  داده ھا را متحول ساخته است ًبا اين وجود، يک عنصر بنيادی عميقا

ازاين ھنوز از طرح ايجاد کردستان و سنی ستان در عراق و سوريه پشتيبانی می کردند، از اين پس با چنين طرحی 

ل آنھا و بيايند تحت کنترًتل آويو و رياض از اين پس می دانند که اين دولت ھا اگر روزی واقعا به وجود. مخالف شده اند

ل ترکيه قرار خواھند گرفت که بلند پروازی ھای امپراتوری اش را نيز برای تبديل شدن ونخواھند بود، بلکه تحت کنتر

  .ی پنھان نمی کندئبه يک غول منطقه 

ده اند که با در چرخشی که خاورميانه مکان اسرار آميز آن است، اسرائيل و عربستان سعودی با يکديگر به توافق رسي

جنون رئيس جمھور اردوخان مقابله کنند و به شکل مخفيانه از حزب کارگران کرد پشتيبانی کنند، گر چه ھويت اين 

عالوه بر اين اسرائيل به دشمنان سنتی ترکيه نزديک شده است، يونان با آلکسی . گروه با مارکسيسم گره خورده است

  .تسيپراس و قبرس با نيکوس آناستازياديس

که در اين مورد به اشتباه قضاوت نکنيم، رجب طيب اردوخان جنگ داخلی را تنھا برای نجات سياست شخصی  اش 

در پسا شکستش در انتخابات قانونگذاری و موفقيت در جلوگيری از ايجاد دولت جديد، بر آن است . انتخاب کرده است

را وادار سازد که از حزب عدالت و ) ملی گرا( کلی ندازد به شکلی که يا حزب حرکت ترکيه را به ھراس بيتا مردم

برای تشکيل دولت ائتالفی پشتيبانی کند، يا انتخابات جديدی را راه اندازی کند و در آن پيروزمندانه ) اسالم گرا(توسعه 

  .بيرون بيايد

اری روی حزب ًعمليات ضد تروريستی که می بايستی معموال عليه داعش و مردم کرد صورت بگيرد، به شکل انحص

 عليه امارات اسالمی صورت می ًبمباران ھائی که ظاھرا.  کارگران کردستان و معادل سوری آن متمرکز شده است

ھم زمان اردوخان عليه رھبران کرد صالح الدين دميرتاش و . گيرد ھيچ چيزی را از بين نمی برد و تخريب نمی کند

دادگستری اولی را متھم کرده است که برای اعمال خشونت آميز . فيگن يوکسکداگ پی گرد قضائی اعالم کرده است

 و دومی نيز به پشتيبانی از کردھای —نظر می رسد ه  موضوعی که احمقانه ب—عليه غير کردھا فراخوان داده  

  .سوريه، شبه نظاميان جمھوری عرب سوريه  متھم شده، يعنی از ديدگاه قاضی نام برده ھا تروريست ھستند

زيرا .  نخواھد بود، بلکه خيلی گسترده تر و مرگبارتر خواھد بود٩٠داخلی مشابه جنگ داخلی سال ھای اين جنگ 

در . ترکيه ھيچ متحدی در خارجی ندارد و عالوه بر اين سياست اسالمگرا در جامعۀ ترکيه شکاف ايجاد کرده است

رگران کرد به پشتيبانی سوريه از سوی ديگر نتيجه از اين پس مؤسسات ترکيه به پشتيبانی ناتو از يک سو  و حزب کا

الئيک عليه اسالمگرايان، مدرن ھا عليه سنت : وجود نخواھد داشت، ولی بخشی از جامعۀ ترکيه وجود خواھد داشت 

  .گرايان، علوی ھا عليه سنی ھا، کردھا عليه ترک ھا

  

  :پی نوشت ھای نويسنده 

 به عنوان Carter Hamنرال کارتر ھيم جنام گذاری شده بود و » بامداد اوديسه «ء ابتدااعمليات عليه ليبي) ١

با اين وجود، عليه نقشی . فريقا فرماندھی اين عمليات را به عھده داشتا ستاد فرماندھی اياالت متحده برای هفرماند

ين تنھا متفقکه  به القاعده واگذار شده بود اعتراض کرد در حالی اکه در زمين برای سرنگونی جمھوری عرب ليبي

تغيير » حفاظت مشترک«در نتيجه او از پست خود برکنار شد و نام عمليات نيز به . مدعی حفاظت از شھروندان بودند

  .يافت
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مصراته توسط . رپيچی کردندسًغازی وقتی استقالل خود را به دست آوردند عمال از حمله به طرابلس نساکنان ب) ٢

  .مبارزان القاعده سازماندھی شد

 پس از سقوط امارات اسالمی در باب عمرو، از ٢٠١٢ چدقت بيشتر يادآوری می کنم که پاريس در ماه ماربرای ) ٣

ولی رئيس جمھور سرکوزی .. دجنگ بيرون آمد و لژيونرھای فرانسوی را که در اسارت دولت سوريه بودند آزاد کر

 دوباره جنگ را از جوالیو ھوالند در ماه  نتوانست در انتخابات دوباره به رياست جمھوری برسد و فرانسیم هدر ما

  .سر گرفت

 

 [4] Ville également connue sous les noms d’Antakya ou de Hatay. 

[5] Le Premier ministre mit en scène avec le chef de son opposition un débat aux Communes 

dans lequel les deux leaders se donnèrent la réplique en lisant un même texte. Le Royaume-

Uni put ainsi se retirer de la guerre sans avoir à accuser publiquement la Turquie. Les États-

Unis lui emboitèrent le pas. 

  

  :آدرس متن اصلی در شبکۀ بين المللی ولتر

http://www.voltairenet.org/article188313.html  

Une folle ambition qui tourne à la guerre civile  
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