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 :تسخير شمال سوريه توسط اياالت متحده، ناتو و ترکيه 
  زمينۀ جنگی گسترده تر در خاور ميانه؟  پيشدرآمددر ترکيه» نافرجام«کودتای 

  

  

 با انگشت سازمان سيا را نشان داد و سرويس ھای مخفی اياالت متحدۀ اردوخان، رئيس جمھور جوالیدر اواسط ماه 

 متھم کرد که عليه دولت او صورت گرفت يعنی ھمان طرح کودتائی که خيلی  امريکا را نيز به پشتيبانی از کودتائی

 طراح اصلی کودتا متھم ۀدر نتيجه، پس از امتناع واشنگتن از استرداد فتح هللا گولن، که به مثاب.  به ناکامی انجاميدزود

 .شده بود،  مقامات ترکيه از مخدوش شدن مناسبات بين اياالت متحدۀ امريکا و ترکيه خبر دادند

  : در اين مورد قاطعانه گفت اردوخانبکير بزداغ، وزير دادگستری 

  ».را تحويل ندھد، مناسباتشان را با ترکيه فدای يک فرد تروريست خواھند کرد) گولن(اگر اياالت متحدۀ امريکا او «

 قاطعانه اردوخانبه اين ترتيب افکار عمومی متقاعد شده بود که مناسبات اياالت متحده نه تنھا رو به وخامت رفته بلکه 

ولی اين . ترميم کند» ھمکاری در زمينۀ دفاع«را با مسکو حتا برای » نه محور مناسبات دوستا« تصميم گرفته است تا 

  .گزارشات را در کل بايد شوخی تلقی کنيم

  

  اشغال سوريه توسط ترکيه

اجرای طرح اشغال سوريه توسط ترکيه با مشاورت دائمی اياالت متحدۀ امريکا و ناتو، و به ھمين گونه به ھمآھنگی 

ی اطالعاتی، سامانه ھای ارتباطاتی، عمليات ھوائی و زمينی و امثال اين امور نيازمند لوژيستيک نظامی، سرويس ھا

  . بين ترکيه و اياالت متحده وجود داشته باشد"دوستانه ای"برای کارائی اين حرکت نظامی بايد مناسبات . بود
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 ترکيه بی آن که از پشتيبانی عمليات سپر فرات برای. در اينجا موضوع به ابتکار عمل نظامی دائمی مربوط نمی شود

  .پنتاگون برخوردار باشد که سر نخ جنگ در سوريه را در دست دارد ممکن نبود

ت، می تواندچنين باشد که مقامات اياالت متحده، ناتو و ترکيه برای گس تا اواسط اجوالیطرح احتمالی مرتبط به اواسط 

نيز اين بود که نيروی ) غير قانونی(ند، و طرح اشغال طراحی مرحلۀ جديد جنگ در سوريه فعاالنه بسيج شده بود

  .زمينی ترکيه با پشتيبانی اياالت متحدۀ امريکا و ناتو وارد کارزار شود

  

 را که در غرب فرات در شرف تکوين است نشان می ئی شمال استان حلب حرکات گسترش نيروھانقشۀ حملۀ ترکيه به

 دھد

  

  کودتای ناکام زمينه را برای اشغال زمينی فراھم کرد

ًپاکسازی ھا کامال طراحی شده .  آغاز شدجوالیًپاکسازی در بطن نيروھای مسلح و دولت فورا پس از کودتا در ماه . ١

.  قاضی و وکيل بازداشت شدند٢٧٤٥ نفر از اعضای نظامی و ٢٨٣٩ًليه توطئه فورا شروع شد، پاکسازی ع« . بود

به مقالۀ (» (...)  مؤسسه درھايشان را بستند ٢٣٠٠ نفر اخراج يا دستگير شدند و ٦٠٠٠٠طی کمتر از يک ھفته 

  )  مراجعه کنيد٢٠١٦ت گس ا٢ در مرکز مطالعات جھانی سازی، Felicity Arbuthnotفليسيتی آربوتنوت 

توطئه ای از سوی .  و به ھمين گونه واشنگتن مطلع بودنداردوخان. نجامدکودتا به نافرجامی بيپيشبينی شده بود که . ٢

بر اساس ظواھر امر سيا کودتای تقلبی را با ھمکاری خود .  عکسهً تدارک ديده نشده بود، کامال باردوخانسيا عليه 

 را تقويت کند و مردم را برای پشتيبانی رئيس جمھور و اردوخاناين بود که رژيم ھدف .  گذاشتء به اجرااردوخان

  .بسيج کنند» به نام دموکراسی«برنامۀ نظامی او 

پاکسازی در بطن نيروھای مسلح به ھدف حذف اعضای عالی مقام نظامی که مخالف اشغال سوريه بودند صورت . ٣

ان نظامی، قضات و مقامات عالی رتبۀ دولتی که بايد بازداشت يا برکنار آيا سازمان سيا برای تھيۀ فھرست افسر. گرفت

 کمک کرده است؟ رسانه ھای ترکيه نيز در ميدان تير ھمين توطئه به سر می بردند و بسياری از اردوخانمی شدند به 

  .آنھا مجبور شدند کارشان را تعطيل کنند

گونه ه نگتن به پشتيبانی از جنبش گولن استفاده کرد و سپس ب برای متھم کردن واشجوالی ١۵ از کودتای اردوخان. ۴

ت برای ديدار پوتين پشت درھای بسته به سن گس ا٩در . ای رفتار کرد که گوئی می خواھد به مسکو نزديک شود

 »دوست گرامی ام پوتين«بر اساس شواھد امر، سناريوی اختالف بين آنکارا و واشنگتن با ھمۀ . پترزبورگ پرواز کرد

ژی سرويس ھای اطالعاتی که ماھرانه پيشبينی شده بود يد کرده بود، و به ستراتئيکه بدرقۀ آن شده بود، دولت اوباما تأ
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 بر اساس گزارشھای منتشر شده  .ژی با تحريف خبری در رسانه ھا نيز ھماھنگ شده بوديًطبيعتا اين سترات. تعلق داشت

در دورانی که اختالفات بين ترکيه و « الم کرده است که می خواھد  اعاردوخاندر رسانه ھای غربی، رئيس جمھور 

  ».غرب به شکل فزاينده ای رو به وخامت می رود، محور دوستی بين آنکارا و مسکو را بازسازی کند

، دستگاه نظامی و اطالعاتی ترکيه در ھمآھنگی با واشنگتن و مرکز فرماندھی ناتو در  راآشتی کنان با روسيه. ٥

ھدف پنھانی مقابله و تضعيف ھم پيمانان نظامی سوريه، . ل برای اشغال شمال سوريه طرح ريزی می کردندبروکس

  . يعنی روسيه، ايران و حزب هللا است

والديمير پوتين سپاسگذاری » دوست گرامی«  در سن پترزبورگ از اردوخان، جوالی ١٥در فردای کودتای نافرجام 

  .کرد

اين امر که آقای پوتين با من  :  گفت اردوخان ) 7August , Telegraph ,2016( گاران  با روزنامه نهدر مصاحب« 

محور دوستی بين مسکو و آنکارا ترميم خواھد . گی بوددر فردای کودتا تماس گرفتند موجب آرامش خاطر بسيار بزر

  ».شد

آيا پوتين می دانست که کودتای نافرجام مخفيانه از سوی سيا پشتيبانی شده و نافرجام ماندن آن نيز جزء طرح از پيش 

ط ساخته بوده است؟ حدس می زنيم که سرويس ھای مخفی روسيه به اين برنامه و از طرح اشغال شمال سوريه توس

  :ارتش ترکيه نيز آگاه بوده اند 

بازديد شما امروز با وجود وضعيت سياسی بسيار سختی که «:  در کاخ کنسانتين گفت اردوخانآقای پوتين در مالقات با 

 کنيم و برای منافع مردم ھر دو کشور ترکيه و روسيه مذاکرهدر ترکيه پيش آمده، نشان می دھد که ما ھمه می خواھيم 

  ».يکی تدارک ببينيممناسبات نزد

 اردوخانقای آ(...) حذف خواھد کرد، » تدريجی«آقای پوتين روز سه شنبه گفت که روسيه تحريم ھا را به شکل (...) 

نيز به سھم خود قول داد که از طرحھای انرژی روسيه در ترکيه پشتيبانی کند، به انضمام ساخت نخستين مرکز ھسته 

  .روپای کشور و لولۀ انتقال نفت به ائ

را گسترش خواھند داد، ولی بی آن که  توضيح بيشتری » ھمکاری در زمينۀ دفاع « او اضافه کرد که ھر دو کشور 

  .بدھد

 پاسخ به مداخلۀ سازمان سيا ۀ در سن پترزبورگ، نزديکی به مسکو به مثاباردوخاناز ديدگاه رسانه ھا ديدار پوتين و 

  .در کودتای نافرجام تأويل شد

» دوستانۀ « واشنگتن پست، چرخشی که در مناسبات بين اياالت متحده، ناتو و  ترکيه، با وجود ديدار در گزارش 

  : و پوتين، روی داده چنين آمده است که  اردوخان

که رئيس جمھور اين کشور در  ترکيه، با وجود اينروز چھار شنبه ناتو با دقت روی اين موضوع پافشاری کرد که 

می ناميد قول داد که مناسباتش را » دوست گرامی « ًمھور روسيه والديمير پوتين که دائما او را اين ھفته به رئيس ج

پيمان ناتو زير سؤال «باقی می ماند و تعلق ترکيه نيز به » ھم پيمان گرانبھائی « ۀبا او گسترش دھد، ھمچنان به مثاب

  .»نمی رود

  ديدگاه ناتو در مورد کودتای نافرجام در ترکيه و وضعيت اين گمانه زنی ھای رسانه ھا  دربارۀ« ناتو در پاسخ به 

  .موضع گيری اش را طی بيانيه ای در سايت انترنتی توضيح داد» تالنتيکاکشور در بطن پيمان 

 عضو ۀًاسرائيل عمال به مثاب. نداديگر در واقع، ناتو، فرماندھی عالی ترکيه و اسرائيل در پيوند دائمی با يک. پوچ است

  .و در زمينۀ نظامی و اطالعاتی مناسبات  بسيار نزديکی با ترکيه داردنات
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اشغال مناطق مرزی در شمال سوريه و ورود تانکھای تھاجمی و خودروھای زرھی ترکيه در واقع پاره آجری بود که 

  . و ھمين امر ھدف نھائی سياست خارجی اياالت متحده است به روی مناسبات ترکيه و روسيه پرتاب شد

  . يروھای نظامی روسيه به نام سوريه، کشور ھم پيمان خود مداخله می کنندن

کرملين و فرماندھی عالی روسيه چگونه به رويدادی که اشغال زمينی سوريه توسط اياالت متحده، ناتو و ترکيه نام دارد 

  پاسخ خواھند داد؟

نيم که روسيه از مقابلۀ نظامی مستقيم اجتناب چگونه عليه نيروھای ترکيه و ھم پيمانانش عمل خواھند کرد؟ حدس می ز

  .خواھد کرد

  .ترکيه پس از اياالت متحده دومين نيروی ناتو در دستۀ سنگين وزن است

با وجود اين مرحلۀ مھمی در سير تحولی . تا اينجا، عمليات ترکيه به بخش کوچکی از مناطق مرزی محدود شده است

ر ييتغ«ھدف نھائی واشنگتن ھمواره . يعنی اشغال کشوری حاکم با نقض قوانين بين المللی: در سوريه است جنگ 

  .در دمشق است» رژيم

 و امريکاآيا ابتکار عمل نظامی پيش درآمدی ست برای عمليات نظامی وسيعتر از سوی ترکيه به پشتيبانی اياالت متحدۀ 

  : دست به عمل می زند امريکاندگی از سوی اياالت متحدۀ ناتو؟ در خيلی از امور ترکيه به نماي

به گزارش وال استريت ژورنال، حملۀ ترکيه از پشتيبانی و پوشش ھوائی، پھپاد و نيروی ھای ويژۀ اياالت متحدۀ 

حضور آنان تا حدود زيادی برای جلوگيری از روسيه و سوريه بود که فکر اقدامات ضد حمله .  برخوردار بودامريکا

  .ا به ذھنشان راه ندھندر

، از جمله بريگادھای »گروه ھای شورشی اپوزيسيون«ترکيه نه تنھا نيروھای نظامی خود را بلکه ھزاران نفر از 

شام و قصابان کودک کش مثل جنبش /النصره/ارتش آزاد سوريه به پشتيبانی از اياالت متحده ھم پيمان با القاعده

سرزمين سوريه . که طاليگان را تشکيل می دھند) وت روی داعش را سفيد کرده اندکه در زمينۀ شقا(نورالدين الزنکی 

ل از يک وجز انتقال کنتره  طعمه توسط ارتش ترکيه به کام اين گروه ھا تقديم می شود که کاری نمی کنند بۀبه مثاب

نظر می ه ابل قبولتر بکه در رسانه ھا نيز قبه گروه تروريست جھاد طلب ديگر ) داعش(گروه تروريست جھاد طلب 

  .، عربستان سعودی و قطر پشتيبانی می شوندامريکا، اياالت متحدۀ اردوخانًرسد و مستقيما از سوی رژيم 

به سخن ديگر، مبارزان داعش ھيچ مقاومتی در مقابل پيش رويھای ارتش ترکيه از خود نشان ندادند، و ناپديد شدند، 

  .) of Alabama Moon()  سھايشان با لباسھای گروه ھای ديگر بوديگانه کاری که انجام دادند تعويض لبا(

ليت مقابله با نيروی زمينی ارتش بباشند قاخوردار رآيا نيروھای ارتش سوريه بی آن که از پشتيبانی روسھا و ايرانيھا ب

ترکيه را در اختيار دارند؟ تھران در مقابل اين تجمع نظامی ترکيه چه واکنشی نشان خواھد داد؟ آيا به کمک ھم پيمان 

  خود سوريه خواھد آمد؟

. ری به کار برده شود بھانه و توجيھی برای بر پا کردن جنگ گسترده تۀاز ديدگاه ناتو ھر رويدادی می تواند به مثاب

مقرر داشته است که ھر گونه تھديدی » امنيت جمعی« بر اساس اصل ) منشور بنيانگذار ناتو( منشور واشنگتن ٥مادۀ 

 .به مثابه تھديد ھمۀ کشورھای عضو پيمان تلقی خواھد شد) برای مثال ترکيه(عليه کشور عضو پيمان آتالنتيک 

نفوذ نيروھای زمينی ترکيه به شکلی ست که برخورد نظامی با ھم پيمانان سوريه، . ما به چھار راه خطرناکی رسيده ايم

  .مثل ايران و روسيه يکی از احتماالتی ست که می تواند آتش جنگ را به فرامرزھای سوريه گسترش دھد
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 ديدار بين اردوخان و جو بايدن

و در عين حال مقدمۀ .  سوريه زمينۀ پيوست احتمالی آن را به ترکيه فراھم می کندشمالاز ديدگاه واشنگتن اشغال 

  .مساعدی ست برای گسترش نيروھای زمينی اياالت متحده و ناتو که مرکز و جنوب سوريه را ھدف گرفته اند

. ت مالقات کردگس ا٢٣ردوخان پس از پيشروی تانکھای ترکيه در شمال سوريه، معاون رئيس جمھور جو بايدن را در ا

اختالفی . اين حمله در ھمآھنگی کامل با اياالت متحدۀ امريکا صورت گرفت که پشتيبانی ھوائی را تضمين کرده است

  : عکس هًبين آنکارا و واشنگتن وجود ندارد، کامال ب

ًسختی بتوانيم باور کنيم که ترکيه حقيقتا اياالت متحدۀ امريکا را به تالش برای کودتا و سرنگونی رھبران عالی مقام به 

 و سپس به ھمکاری اياالت متحده به داخل خاک سوريه حمله کند، و عالوه  کشور در کمتر از يک ماه پيش متھم بداند

  . حفظ کندبر اين نيروھای نظامی امريکا را در خاک ترکيه

، اين است که ترفند پياده شده بر آن بوده که به گونه ای جلوه دھد که گوئی بين آنچه بيش از ھمه احتمال آن وجود دارد

اياالت متحدۀ امريکا و ترکيه اختالفی به وقوع پيوسته، و به اين ترتيب توجه روسيه را جلب کنند و برای ترکيه نيز 

  .که با اشغال سوريه مخالف بودند از صحنه خارج کندفرصتی فراھم آيد تا عناصری را 

 (Voir The New Atlas, Global Research, 24 août 2016) 

 دربارۀ استرداد مذاکرهدند گه گوئی مالقات جو بايدن و اردوخان برای رسانه ھا در اذھان ما اين توھم را تزريق کر

ولی در واقع اين مالقات دود استتار برای پنھان . صورت گرفته است) به اصطالح طراح کودتای نافرجام(گولن 

اغ سبز را  نيز با اردوخان ديدار داشت، به نام واشنگتن، چرجنوریجو بايدن که در ماه . نگھداشتن طرح اصلی بود

  .برای عمليات نظامی مشترک اياالت متحدۀ امريکا، ناتو و ترکيه در سوريه روشن کرد

  

  ُلۀ کردأمس

ًعمليات اشغال مستقيما عليه داعش که از حمايت آنکارا برخوردار است انجام نگرفت، بلکه ارتش عرب سوريه و به 

شورشيان .  ھدف گرفت،نی اياالت متحده برخوردارنداز پشتيبا» ًرسما «  مدافع خلق کرد را که قطعاتھمين گونه 

  . در ھمآھنگی با ارتش ترکيه عمل کردندامريکامتعلق به شبکه ھای داعش و القاعده با پشتيبانی اياالت متحدۀ 
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که ) به نقشۀ باال نگاه کنيد(در شمال سوريه است » منطقۀ حفاظتی « عمليات اشغال نيز طرح قديمی ترکيه برای ايجاد 

، ناتو و ترکيه به سوی جنوب در قلب سرزمين سوريه به امريکا تواند برای گسترش عمليات نظامی اياالت متحدۀ می

  .کار برده شود

  :ُواشنگتن به ھم پيمانان کرد خود ھشدار داد که عليه نيروھای ترکيه اقدام نکنند 

 طول مرز مشترک با کردھای ترکيه متھم می کردھائی که ترکيه آنان را به ايجاد دولتی جداگانه در: جو بايدن گفت 

 برخوردار امريکاکند، اگر به تعھداتشان عمل نکنند يعنی اگر به سوی شرق بازگردند، از پشتيبانی اياالت متحدۀ 

  .نخواھند بود

ھدف دراز مدت . بی گمان واشنگتن سرانجام با طرح گسترش مرزی ترکيه در شمال سوريه مخالفت خواھد کرد

به (عبارت است از ايجاد يک دولت ترک در شمال سوريه، در چھارچوب تجزيۀ سرزمين سوريه و عراق واشنگتن 

» خاور ميانۀ نوين«شوخی تلخ اين است که اين ). نقشۀ زير نگاه کنيد، برگرفته از آکادمی ملی جنگ در اياالت متحده

به سخن ديگر، ھدف نئو . ی و تقديم شدهُنيز عبارت است از ضميمه کردن بخشی از خاک ترکيه به دولت کرد طراح

عثمانی برای گسترش خاک ترکيه با اھداف واشنگتن در طرح تجزيۀ عراق، سوريه، ايران و ترکيه در تضاد قرار می 

ی ئ تضعيف ترکيه به مثابه قدرت منطقه امريکاباز ھم به سخن ديگر، طرح امپرياليستی و نھائی اياالت متحدۀ . گيرد

  .ست

اشغال شمال سوريه . » به سوی تھران از دمشق می گذردهجاد«: شۀ نظامی خود را تعريف کرده است پنتاگون نق

  .وضعيت مناسبی برای گسترش جنگ فراھم می کند

به . عالوه بر اين، طرح اياالت متحده يک ھدف دراز مدت را نيز در بر می گيرد که عبارت است از جنگ عليه ايران

 اياالت متحده خاصه عبارت است از ايجاد شرايط مساعد برای اختالف بين بھترين ھم ژی نظامیيھمين علت، سترات

يعنی به نفع (و ايران، و اقدام غير مستقيم برای حفظ منافع اياالت متحده ) ترکيه، عربستان سعودی، اسرائيل(پيمانانش 

  )ئی ھا کار کنندامريکاجای ما ه ما و ب

  

  نقشۀ خاورميانۀ نوين

 

اين نقشه . ، سرھنگ باز نشستۀ آکادمی ملی جنگ در امريکاRalph Peters اين نقشه توسط سرھنگ رالف پيترز 

  . در روزنامۀ نيروھای نظامی منتشر شد٢٠٠٦ جوندر 
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گرچه نقشه حاوی دکترين رسمی پنتاگون نيست، ولی از آن در برنامۀ آموزشی در کالج دفاع ناتو برای افسران عالی 

  .اين نقشه و به ھمين گونه نقشه ھای مشابه مورد استفادۀ آکادمی ملی جنگ قرار گرفته است. رتبۀ ارتش استفاده شد

 اردوخان، ولی نافرجام ماندن آن در ھمآھنگی با رئيس جمھور ًکودتا عمال از سوی سازمان سيا پشتيبانی شده بود

  .ھدف عمليات اطالعاتی اين بود که افکار عمومی را گول بزنند. صورت گرفت

  

 لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/invasion-du-nord-de-la-syrie-par-les-usa-lotan-et-la-turquie-le-

putsch-rate-en-turquie-a-t-il-jete-les-bases-dune-guerre-plus-etendue-au-moyen-

orient/5543409 

  ٢٠١۶ت گس ا٣١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  

  ترجمۀ حميد محوی
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٦ سپتمبر ٥
  

 

 

 
 


