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  ٢٠١۶ مارچ ٢٩
 

 انگيزۀ عمليات تروريستی در پاريس و بروکسل
Le mobile des attentats de Paris et de Bruxelles 

چند نظريه تا امروز . در حال حاضر نمی دانيم چه کسی عمليات تروريستی پاريس و بروکسل را پشتيبانی کرده است

نظر می رسد و آن ھم نظريه ای است که ترکيه را به عنوان ه مطرح شده ولی تنھا يک فرضيه بيش از ھمه معتبر ب

ّتی يری ميسان در اينجا به بررسی اختالفات سری می پردازد که . تتصميم گيرندۀ اصلی اين عمليات شناسائی کرده اس

  .طی پنج سال گذشته در مناسبات بين اتحاديۀ اروپا، فرانسه و ترکيه سايه افکنده است

 ٢٠١۶ چ مار٢۵ /)سوريه(  دمشق /شبکۀ ولتر

 

، آلن ژوپه و احمد داووداغلو مخفيانه تصميم گرفتند يک کردستان ساختگی به شکل نعل اسب در خاک ٢٠١١در سال 

راندن کردھای ترکيه به اين کردستان مصنوعی، ). طرحی که داعش عامل آن خواھد بود(سوريه و عراق ايجاد کنند 

 . از سوی اسرائيل و بريتانيا مورد پشتيبانی قرار گرفتاين طرح در عين حال. ھدف غائی اين طرح را تشکيل می داد

 به بروکسل را ٢٠١٦ چ مار٢٢ به پاريس، و ٢٠١٥مبر  نو١٣پشتيبان حمله ھای تروريستی برای آن که بتوانيم ھويت 

با وجود اين، در اينجا با بررسی عناصری چند می توانيم به توضيح معقولی دست . تشخيص دھيم ھنوز خيلی زود است

  .يابيم

* * * 
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تازه آغاز شده بود، » بھار عرب « درست پس از مرگ بنيانگذار اسالمگرای ترکيه نجم الدين اربکان، در حالی که 

بر اساس گزارش ديپلماتی که اين پرونده را مورد بررسی .  با فرانسه مخفيانه به توافقاتی دست يافتاردوخاندولت 

که پس ( و عليه سوريه ) که تازه شروع شده بود (ا ترکيه در جنگ عليه ليبيّقرارداده، اين توافقات سری شرايط شرکت

ايندگی از سوی فرانسه متعھد شد آلن ژوپه در مقام وزير امور خارجه به نم. ن کردييرا تع) از آن بايد شروع می شد

فرمولی که معنای آن ، »به تماميت سرزمينی ترکيه خدشه ای وارد شود« را حل کند، بی آن که » لۀ کردستان أمس«

البته طرح تصفيۀ قومی تازگی نداشت، . ھمانا ايجاد کردستان مصنوعی و راندان حزب کارگران کردستان به آنجا بود

تا پيش از اين نيز در ادبيات نظامی اسرائيل به شکل ايجاد يک کشور به شکل نعل اسب بين سوريه و عراق مطرح شده 

  .بود

 

در حالی که . ان دست می دھدخ، فرانسوآ ھوالند روی پلکان ورودی کاخ اليزه با رجب طيب اردو٢٠١۴بر و اکت٣١

  .يک مھمان ديگر بی سر و صدا از در کوچک ديگری خارج شده بود، نام او سالم مسلم رھبر کردھای سوريه است

 در پاريس برای سازماندھی اردوخان، رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند از بازديد رسمی رجب طيب ٢٠١٤ اکتوبر ٣١در 

با ارتکاب به خيانت عليه رھبر سالم مسلم . ّمالقات سری در اليزه با رھبر سياسی کردھای سوريه استفاده می کند

او می بايستی در . ردستان ساختگی داوطلب شد برای کسب مقام رياست جمھوری کعبدهللا اوجاالنکردھای ترکيه 

 رئيس جمھوری که به شکل دموکراتيک برگزيده شده بود، ھدايت کردستان تازه تأسيس بشار اسددوران پسا سرنگونی 

  .را به عھده می گرفت

 پيروزی .طی چند ماه، کردھای سوريه از شھر در مقابله با داعش دفاع کردند. در اين دوران جنگ کوبانی آغاز شد

به اين معنا که اگر امر ضروری مبارزه عليه جھاد : آنھا در نبرد عليه جھاد طلبان شطرنج سياسی را واژگون کرد 

و بايد دانست که کردھای سوريه تنھا در آغاز جنگ مليت سوری . طلبان است، در اين صورت بايد با کردھا متحد شد

 که زير فشار ترکيه به سوريه گريختند، در کشور ميزبان ٨٠ سال ھای دست آوردند، ولی تا پيش از اين يعنی ازه را ب

دولت ھای عضو ناتو حزب کارگران کردستان، يعنی تشکيالت اصلی . در وضعيت پناھندۀ سياسی به سر می بردند

ران کردھای ترکيه را به عنوان سازمان تروريستی شناسائی کرده بودند، ولی از اين پس می بايستی بين حزب کارگ

گرچه بين آنھا مناسبات برادرانه ای .  در سوريه تفکيک قائل می شدندYPG  ھای مدافع خلقواحد و PKKکردستان 

  . وجود دارد
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ت نمايندگی أ با استقبال از ھي٢٠١۵ بروری ف٨ در ير داد ويدر پايان نبرد کوبانی، فرانسوآ ھوالند جبھه اش را تغ

  . ھای مدافع خلق در اليزه پشتيبانی اش را از کردھا اعالن کردواحد

فرانسوآ ھوالند اين بار در اليزه .  فرانسه تعھدات گذشته اش را باز بينی کرد٢٠١٥ بروری ف٨با صحنه پردازی نمايش 

 عبدهللا و فرمانده نسرين عبدهللا در هز جبھۀ وفادار به اوجاالن، آسيبه شکل رسمی از رھبر سياسی کردھای سوريه ا

  .سالم مسلم در اين گردھمآئی حضور نداشت. لباس نظامی استقبال به عمل آورد

 از عمليات تروريستی داعش عليه تظاھرات ٢٠١٥ جوالی ٢٠ در واکنش به اين رويداد، روز اردوخانرجب طيب 

با استفاده از بازی زبانی غربی ھا در . پشتيبانی کرد)  کرد نشين در استان شانلی اورفهشھر(طرفداران کرد در سروچ 

. زمينۀ ضد تروريستی، عليه داعش و کردھا اعالن جنگ کرد، ولی امکانات نظامی اش را تنھا عليه کردھا به کار بست

نبود کردستان ساختگی . امن زد با چنين واکنشی آتش بس را نقض کرد و به جنگ داخلی در کشور خودش داردوخان

  .در سوريه، موجب تحريک مھاجرت کردھا به اروپا شد

، انتشار عکس کودک کرد غرق شده آغاز موج وسيع مھاجران از ترکيه به سوی اتحاديۀ اروپا و ٢٠١٥مبر  سپت٣ در 

رانی که صنايع سنگين به آنھا لمان اين موج جديد و گستردۀ کارگاطی ھفتۀ اول، رھبران . لمان را رقم زدابه ويژه به 

احتياج داشت را به يکديگر تبريک گفتند، در حالی که از سوی ديگر رسانه ھا با پناھندگانی که گوئی از چنگ ديکتاتور 

لمانی با اظھار امبر رھبران فرانسوی و  سپت٢٩ عالوه بر اين، در .سوری گريخته اند اظھار ھم دردی می کردند

 ميليارد يورو به ترکيه ٣ بررسی برای اختصاص بودجۀ بيشتر برای ادامۀ جنگ تصميم گرفتند ھمدردی با مھاجران در

  .البته اين بودجه را در اذھان عمومی به عنوان کمک بشردوستانه برای مھاجران جلوه دادند. کمک کنند

ان خودرجب طيب ار. ز کرد، روسيه عمليات نظامی اش را عليه تمام گروه ھای جھاد طلبان آغا٢٠١٥مبر در پايان سپت

در نتيجه سالم مسلم را تحريک کرد که عمليات کردستان ساختگی در شمال سوريه را آغاز . در طرح خود ناکام ماند

تيپ ھای مدافعان خلق نيز آموزگاران عرب و آشوری مدارس را اخراج کردند و آموزگاران کرد را سر کار . کند

عتراض واداشت و از روس ھا خواستند که وضعيت را آرام کند، با پذيرش احتمال اين جريان سوری ھا را به ا. آوردند

  .ولی فرانسه سکوت اختيار کرد. تشکيل نظام فدرالی در سوريه

ر رأی فرانسوآ ھوالند، فرانسه را گروگان گرفت و حملۀ تروريستی به پاريس را ييمبر، ترکيه آشفته از تغ نو١٣

دولت ھای فرانسه به شکل پی « : در آن دوران نوشتم .  مجروح نتيجۀ اين حمله بود٤١٣ کشته و ١٣٠پشتيبانی کرد، و 

دولت ھای فرانسه پی . در پی با دولت ھائی عھد و پيمان بستند که ارزش ھايشان با ارزش ھای جمھوری در تضاد است
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 ستاد هنسوآ ھوالند، فرماندرئيس جمھور فرا. ّدر پی برای آنھا در جنگ ھای سری شرکت کردند، و سپس عقب نشستند

، وزير امور خارجه لوران فبيوس و ھمقطار پيشين او آلن ژوپه در دامی Benoit Pugaنرال بنوآ پوگا جفرماندھی 

  ).١(» .افتاده اند که تنھا با اعتراف به اقدامات انحرافی و به بيراھه کشاندن کشور خود می توانند از آن خارج شوند

 ٢٢٤٩ بازگشت، و با مشارکت لندن می بايستی قطعنامۀ ٢٠١١ه به طرح ژوپه در سال پاريس وحشت زده دوبار

شورای امنيت را زير پوشش مبارزه عليه داعش تصويب کنند، ھدف اين بود که فتح شمال سوريه را برای ايجاد 

ولی اياالت متحده و . کند بتواند کردھای ترکيه را به آنجا تبعيد اردوخانکردستان تقلبی قانونيت ببخشند تا رجب طيب 

روسيه متن قطعنامه را به شکلی مطرح کردند که فرانسه و بريتانيا نتوانند بی آن که از سوی سوريه دعوت شده باشند 

 است، يعنی وقتی که ١٩٥٦وضعيتی که بی گمان يادآور عمليات استعاری شکست خورده در سال . در آنجا مداخله کنند

ئی با پشتيبانی اسرائيل و ترکيه می خواستند کانال سوئز را تصرف کنند ولی با ابروان در ھم  فرانسوی و بريتانياقطعات

  .رو شدنده کشيدۀ اياالت متحده و اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی روب

مليات تروريستی ع. ًطی پنج ماه و نيم مداخلۀ روسيه در سوريه، مناسبات ترکيه و روسيه دائما سير قھقرائی طی کرد

 در آنتاليا وارد ٢٠ کشورھای گروه اجالس متروجت در سينا، اتھاماتی که والديمير پوتين در ٩٢٦٨عليه پرواز 

 روسيه و اعالن تحريم ھای روسيه عليه ترکيه، انتشار تصاوير ھوائی از کاميون ھای ٢٤دانست، حمله به سوخوی 

پس از اين که روسيه جنگ عليه ترکيه . ترکيه منتقل می کرد و غيرهنفت کش که داعش نفت دزديده شده را از طريق 

ان خردوارا مد نظر قرار داد، تصميم گرفت به شکل زيرکانه تری عمل کند و از حزب کارگران کرد عليه دولت 

ازماندھی سرگئی الوروف ھمکار خود اياالت متحده را متقاعد ساخت که از بی ثباتی آيندۀ ترکيه برای س. پشتيبانی کرد

رژيم ترکيه که تھديد روسيه و اياالت متحده را حس کرده است، تصميم .  استفاده کنداردوخانسرنگونی ديکتاتوری 

 به تھران رفت، و چ مار٥اوغلو در  نخست وزير احمد داوود. گرفته تا ھم پيمانان تازه ای برای خود دست و پا کند

ولی جمھوری اسالمی ايران .  از آنکارا بازديد به عمل آوردچمار ١٨وزير امور خارجه محمد جواد ظريف نيز در 

  .مايل نيست مناسباتش را با دو ابر قدرت خدشه دار سازد

ولی مسکو .  والديمير پوتين توقف بمباران را اعالم کرد، و دوباره طرح کردستان ساختگی ممکن گرديدچ مار١٤روز 

  .مستقيم برای حزب کارگران کردستان اسلحه فرستادندو واشنگتن يک حرکت جلوتر بودند، به شکل غير 

از روی بد شانسی، اين بار، اين اتحاديۀ اروپا است که ديگر نمی خواھد طرح استعماری برای شمال سوريه را پی 

برای . ھای عضو پس از پنج سال شکست پی در پی از سياست خارجی پاريس تبعيت کردندراکثر کشو. گيری کند

 پناھندگی سياسی اعطا کردند، و عدم ، به رھبران کرد ترکيهبلجيمصبانيتشان چندين کشور از جمله آشکار ساختن ع

 ٣ ابراز داشتند ولی مجبور بودند با کمک چ مار١٨ و ١٧ اتحاديۀ اروپا و ترکيه در اجالسرضايت خاطر خود را در 

  .ميليارد يوروئی ساالنه برای آنکار موافقت کنند

نخبگان اروپائی را مورد انتقاد قراردادم زيرا با کور چشمی در تمايالت مصرانۀ ضد سوری، ھمان در نتيجه من رفتار 

در آن دوران با اصرار در تمايالت ضد کمونيستی، از صدر .  روی داد١٩٣٨اشتباھی را مرتکب می شوند که در سال 

ند و به ھمين گونه در بحران چکسلواکی لمان آدولف ھيتلر وقتی اتريش را ضميمه کرد پشتيبانی به عمل آوردااعظم 

  ).٢(، بی آن که متوجه باشند که در حال تقويت بازوھائی ھستند که عليه خودشان به کار خواھد افتاد )نشنتوافقات مو(

 به مناسبت اردوخان و در نتيجه مستقل از تصميم ھای اتخاذ شده، رئيس جمھور   اروپا و ترکيهۀطی گرد ھمآئی اتحادي

کمين سال نبرد داردانل که به پيروزی امپراتوری عثمانی عليه متفقين انجاميد و به ياد بود قربانيان حمالت د و يص
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او در اين . تروريستی که چند روز پيش از اين در آنکارا به وقوع پيوسته بود، از طريق تلويزيون بيانيه ای ايراد کرد

  :بيانيه اعالن کرد 

(...) بی که در آنکارا منفجر شد در بروکسل يا در ديگر شھرھای اروپائی منفجر نشود  وجود ندارد که بمیھيچ دليل« 

ًدر اينجا دولت ھائی را فرامی خوانم که مستقيما يا به شکل غير مستقيم از سازمان ھای تروريستی پشتيبانی می کنند، 

شايد وقتی روی صفحۀ . يش بزنداين مار ھر آن می تواند خود شما را ن. شما در خانۀ خود مار پرورش می دھيد

تلويزيون خودتان بمب ھائی را که در ترکيه منفجر شد می بيند مفھوم خاصی برای شما نداشته باشد، ولی وقتی اين بمب 

پشتيبانی از . ولی ديگر دير شده است. ًھا در شھرھای خودتان منفجر شد مطمئنا پی خواھيد برد که ما چه احساسی داريم

ين فعاليتھاعليه ترکيه به کار ا که ھرگز در کشورھای خودتان نمی پذيريد متوقف کنيد، مگر وقتی که افعاليت ھائی ر

  )٣(» . فتدبي

 مجروح بر جای ٢٦٠ نفر کشته و ٣٤چھار روز بعد از اين سخنرانی، بروکسل ھدف حمالت تروريستی قرار گرفت و 

نديشيم، و آن را يک حرکت اختياری بدانيم، نشريات ادھا نيفاقی بودن رابطۀ اين رويدو برای آن که ما به ات. گذاشت

  ).٤( اظھار خشنودی کردند بلجيمترکيه در فردای رويداد بروکسل از تنبيه 

 نفر در ترکيه انجاميده ٣٥٠٠ به خرمن جنگ داخلی آتش زده، تا کنون به بھای جان اردوخاناز وقتی که رئيس جمھور 

  .است
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