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 دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶ اگست ١٩
 

  اتحاد جنگی و ھمکاريھای استخباراتی روسيه و ترکيه
آيا " عبدهللا"و " غنی"، "کرزی"عنون به گرچه اين مضمون را حدود يک ھفته قبل نوشته بودم، اما چون مضمون م

  .ی داشتند که برود؟ ارجحيت داشت، لذا در موقع معين از نشر در پورتال باز ماندئآبرو

**** 

انقره ، : بعد از ختم اوضاع متشنج بين دولت روسيه و ترکيه اينک به طور واضح گامھای ھای مشخص طرح شده

  .ر سوريه فرا خوانددر کشو" ای اس"مسکو را در مبارزه عليه 

ان ت " که به روز پنچ شنبه ھفتۀ گذشته با رسانۀ ه ایدرضمن يک مصاحب" اوغلوميفلوت کاوز"وزير خارجۀ ترکيه "

نمايندۀ سازمان استخباراتی ترکيه، قوای نظامی ترکيه و به ھمين ترتيب متخصص : "صورت گرفته بود، گفت" فو

مسکو ھستند و با دولت روسيه در زمينۀ تمام جزئيات مسأله صحبت وزارت خارجه در حال حاضر جھت مذاکره در 

  ".می شود

دولت ترکيه بارھا به دولت روسيه پيشنھاد نموده بود تا گام "که  موضوع را برجسته ساخت به اين" اوغلوکاوز""

پيشنھاد ھنوز ھم "کيد کرد که أت" اوغلوکاوز. "برداريم" اين دشمن مشترک ما" در سوريه " ای اس" راعليه یمشترک

  ". ميز قرار داردیباال

که روابط بين ترکيه و روسيه در نتيجۀ سرنگونی جيت جنگی روسی توسط  دولت ترکيه اين پشنھاد را قبل از اين"

  ." متشنج شود، نموده بود٢٠١۵قوای نظامی ترکيه در نومبر 

ا به حال عالقه و منفعت ھای متضادی را که ما می دانيم، روسيه و کشور ناتوی ترکيه، ھرکدام در سوريه ت طوری

نظامی مورد حمايت خود سياسی و  نگاهرا از " بشار ال اسد" "سوريه"، رئيس جمھور"مسکو. "پيگيری می کردند

  . که ترکيه ھدف سقوط دادن وی را دنبال می کند قرارمی دھد، در حالی

ی مختلف کشور سوريه را مورد حمالت نظامی قرار دادند، که امپرياليسم امريکا و امپرياليسم ناتوئی به بھانه ھا زمانی

بود که تا توانست به شبه نظاميان " اردوخان"از جملۀ متحدان اين دولت ھای جنايتکار، يکی ھم کشور ترکيه، يعنی 

از حمايت عام و تام " ای اس"دريغ نورزيد و" بشار ال اسد" رئيس جمھور سوريه هاز دادن سالح علي" ای اس"

  .برخوردار بود" وخانارد"
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که چرا ترکيه بعد از مدت طوالنی خودداری نمودن از ھمکاری با نيرو ھای رزمی سوريه و روسيه، اينک  ايندر اما 

حاضراست تا ھمکاری نظامی خود را با آنھا آغاز نمايد، می تواند داليل زيادی وجود داشته باشد ، که يکی آن 

" اعتماد"طالح ص به ا"اردوخان" باعث شد، تا و   در ترکيه صورت گرفت٢٠١۶ جوالی ١٧کودتايست که به تاريخ 

که ما به  طوری. ً قبال از مقدمات اين کودتا واقف بود"اردوخان". خود را نسبت به امريکا و اتحاديۀ اروپا از دست بدھد

ا قرار گزارش بعضی از رسانه بعد از کودت. خاطر داريم، فساد خانوادگی وی را در رسانه ھا افشاء و پخش نموده بودند

ھمچنان پيلوت ھای .  تعداد زيادی از کارکنان ھوا پيمائی ترکيه درالمان را از کار برکنار نمود"اردوخان"ھای المانی، 

. جيت جنگی رابا متھم نمودن ھمکاری با کودتاچيان، مانند اکثر  کارکنان ادارات دولتی و غير دولتی به زندانھا فرستاد

ًما فعال  پيلوت ھای جيتھای جنگی کمتری داريم اما کوشش می کنيم تا اين خالء را "قامات دفاعی ترکيه، که به گفتۀ م

به ھمين ترتيب بعضی از کارکنان سفارتخانه ھای ترکيه در اتحاديۀ اروپا  مورد تعقيب ". بتوانيم ھرچه زردتر پر نمايم

ای پناھندگی نمودند و نمی خواھند به ترکيه برگردند، معلوم است ھستند، تا حدی که بعضی ازآنھا در اين کشور ھا تقاض

 . که در ترکيه چه سرنوشتی درانتظار آنھاست

که پای امريکا را در اين کودتا دخيل می داند، دولت المان را ھم قرار گزارش بعضی از  عالوه به اين" اردوخان"

 بعد از کودتا با "اردوخان" است اقدامات و تماسھای که معلوم طوری. رسانه ھا حامی کودتاچيان تلقی می نمايد

 ديگری که در سوريه می جنگنند و و جنگجويان" ای اس" و دعوت روسيه به جنگ مشترک عليه شبه نظاميان "پوتين"

  .ۀ اروپا حمايت می شوند، شروع شده استيتوسط کمک ھای نظامی و اقتصادی امريکا و اتحاد

 اروپا، متحد خود ترکيه ۀعمليات مشترک نظامی روسيه و ترکيه در کشور سوريه به نتيجه برسد، اتحاديکه  در صورتی

را از دست خواھد داد، که از يک جانب باعث ضعيف شدن پايگاه عملياتی اتحاديۀ اروپا در سوريه می گردد و از جانب 

يه را ضعيف خواھد ساخت ، اين مسأله باعث ديگراھداف ستراتيژيک امريکا و اتحاديۀ اروپا در سمت جنوبی روس

  .بيق پالنھای طرح شدۀ خود در منطقه، نشوندطخواھد شد تا امپرياليسم امريکا و متحدينش  در آينده موفق به ت

که پای اکثر کشورھای اتحاديۀ اروپا درجنگ سوريه دخيل است، عالوه به عمليات نظامی،  دولت ترکيه به دليل اين

  . ھای اطالعاتی سازمانھای استخباراتی و امنيتی را به روسيه نيز نموده استپيشنھاد ھمکاري

ھمکاريھای نظامی و استخباراتی ترکيه و روسيه از يک جانب باعث خواھد شد، تا روابط اقتصادی که ميان کشور 

 فشار ھای  تحت"اردوخان"ترکيه و کشور ھای اتحاديۀ اروپا به خصوص کشور المان جريان دارد، خراب شود و 

اقتصادی اتحاديۀ اروپا قرار بگيرد و از جانب ديگر، عمليات جنگی  و روابط استخباراتی مشترک ترکيه  و روسيه در 

تنھا عليه شبه نظاميان در سوريه باقی خواھد ماند، بلکه در آيندۀ قريب عليه مداخالت امريکا، اتحاديۀ ه جنگ سوريه، ن

  .بوداروپا و ديگر متحدان جرمش خواھد 

لبنان، دولت امريکا و به حزب هللا ايران و  خباراتی ترکيه با روسيه،تپس گفته می توانيم که اقدامات نظامی و اس

 به اين وسيله توانسته تا  خصوص اتحاديۀ اروپا را وادار خواھد ساخت، تا ترکيه را از نگاه اقتصادی ضعيف بسازنند

 را که در سمت جنوبی  برآورده نساختن اھداف ستراتيژيک و احتمالباشند، انتقام شکست نظامی خود را در سوريه

  .  روسيه پالنگذاری شده،  در آينده گرفته باشند

لبنان حزب هللا ، ايران و "بشار ال اسد"که جنگ مشترک ترکيه، روسيه به شمول جنگجويان رئيس جمھور  در صورتی

ديگر جنگجويانی که توسط امريکا و اتحاديۀ اروپا حمايت صورت بگيرد، امکانات پيشروی را عليه شبه نظاميان و 

بشار ال "نظامی و اقتصادی می شوند، بيشتر خواھد ساخت، تا سرحد حفظ قلمرو سوريه و برقراری حاکميت دولت 

 .خواھد بود، بلکه عليه امريکا و اتحاديۀ اروپا" ای اس" شبه نظاميان هتنھا جنگ عليه اين اتحاد در آينده، ن". اسد
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گاھی ھم روابط  بايد تذکر داد، که ھيچ. را ندارد" انقره"و " مسکو"به ھيچ صورت تحمل روابط دوستانۀ " امريکا"

دوستانه بين کشورھای امپرياليستی و کشور ھای قدرتمند ديگر جھان وجود نداشته و در آينده ھم به وجود نخواھد آمد،  

قط روی  منافع اقتصادی واھداف ستراتيژيک آنھا استوار است و نه  فئیکه ما می دانيم، روابط چنين کشور ھا طوری

تضاد ھای قدرتھای امپرياليستی در مبارزه جھت سلطه بر منابع مواد خام و اھداف .  آنھاۀبر پايه ھای دوستی و مراود

 ستراتيژيک ليستی منافع اقتصادی وستراتيژيک آنھا در قلمرو ديگر کشورھا تا سرحديست که اگر يک کشور امپريا

ی که  مورد حمله قرار داده، توسط کشور امپرياليستی ديگر در خطر بيبيند، ولو که متحد سياسی ـ خود را در کشور

به . د تا سرحد ضربه زدن و نابودی يکديگرننظامی و اقتصادی وی باشد، آن کشور را مورد تاخت و تاز قرار می دھ

ی با کشور ھای قدرتمند، چنانچه ما بار ھا شاھد از بين رفتن روابط ھمين ترتيب  ھم روابط کشور ھای امپرياليست

امريکا و اتحاديۀ اروپا با کشور ھای قدرتمند بوديم که به بھانه ھای مختلف کشور ھا را مورد حمله قرار دادند و 

خوردن روابط ترکيه با اينک ھم ما شاھد به ھم.  رھبران آن کشور ھا را با پيوستن به فجايع ضد انسانی به قتل رساندند

به يقين روزی خواھد رسيد که ما شاھد به ھم خوردن روابط امريکا با کشور ھای . امريکا و اتحاديۀ اروپا ھستيم

  .متحدش باشيم

 انسانيست، که به خاطر منافع اقتصادی خود در سوريه، عليه خلقھا دست به ھر جنايت و "اردوخان"پس بايد گفت، که 

  .قين که در آينده ھم در کشور ھای ديگر دريغ نخواھد کردخيانت زده و به ي

  

 

 

 
 


