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  معنای ترور سفير روسيه در انقره
رفت يکی از  استقالل میبعد از جنگ دوم جھانی، شرق ميانه که به سوی آزادی و . بحران شرق ميانه پايانی ندارد

ک غرب را دوباره به ثروت زير زمينی اين منطقه، استعمار کالسي. محراق ھای سياسی و اقتصادی جھان شناخته شد

، "بھار عرب"باالخص بعد از آغاز به اصطالح . يده وجنگ ھای داخلی ومنطقه ئی را سبب شده استسوی خود کشان

دخالت قدرت ھا غربی . ظره گرديد و بربادی ھای زيادی را متحمل شده استنه بيشتر آبستن تحوالت غير منتاشرق مي

. باعث شد که روسيه ھم در دفاع از منافع ستراتيژيک خود وارد صحنه شود و غرب را در شرق ميانه به مبارزه بطلبد

قب نشينی ساخته دخالت مسکو در سوريه معادلۀ قدرت را درين کشور به نفع اسد تغيير داده و غرب را وادار به ع

که احساسات ضد غرب در شرق ميانه در حال اوج گيری است، احساسات ضد روسيه ھم در حال  ھمانطوری. است

 .شکل گيری است که نمونۀ  آن را در ترور سفير روسيه در انقره می يابيم

رد که حمالت قوای ھوائی بعد از حادثۀ ترور سفير روسيه در انقره، سرگی شويگو وزير دفاع روسيه با غرور اعالم ک

وزير دفاع روسيه گفت که . مخالفان اسد را نابود کرده استاز  ھزار تن ٣۵ تا اکنون، بيش از ٢٠١۵اين کشور از سال 

 ھزار موضع ٧١ی انجام دادند که طی آن ئ ھواۀ حمل٨٠٠ ھزار و ١٧ ھای روسيه  از زمان آغاز عمليات، جنگنده" 

ر اسد در سوريه دخالت  نظامی نموده که اکه  پوتين در حمايت از بش پس زمانی". رفت ھا مورد ھدف قرار گ تروريست

غرب ادعا می کند که . دھد، خواھی نخواھی عکس العمل خود را در سطح ملی و منطقه ئی می يابد ھمچنان ادامه می

و متمايل به " معتدل"رو ھای که مسکو ني مداخلۀ روسيه در سوريه به بھانۀ درھم کوبيدن داعش آغاز يافت، در حالی"

 بزرگ در امور کشور ھای کوچک، بی یبايست بدانيم که مداخلۀ قدرت ھا".   زير ضربات گرفته استهغرب را ھميش

ترور سفير روسيه در . پاسخ نمی ماند، البته ھر گروه و يا کشور به قدر توان خود دست به اقدام و عکس العمل می زند

بار ھا اتفاق اقتاده است که ديپلمات ھا و نظاميان .  تعامل سياسی و تروريستی شرق ميانه باشدتواند جزء ھمان انقره می

امريکا در افغانستان، عراق، لبنان  و کشور ھای امريکای التين مورد ھدف گروه ھای مخالف تجاوز و دولت ھای 

  .دست  نشاندۀ مورد حمايت امريکا قرار گرفته و نابود شده اند

کشته شدن سفير روسيه در انقره، عکس العمل سريع ترکيه را در بر داشت تا از گسترش تشنج با مسکو جلوگيری به 

 ترکی، یبحران در مناسبات انقره و مسکو با سقوط دادن طيارۀ جنگندۀ روسی در فضای سويه توسط نيرو ھا. عمل آيد

اما اين بار ترکيه با سرعت توانست که جلو گسترش . بودسوق داده   و بحران جدی مناسبات دو کشور را به سوی تنش
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روسيه و ترکيه آمادگی خود را در مجادله عليه تروريسم اعالم داشته و ھر گونه . ھر گونه تشنج را بين دو کشور بگيرد

بی مقامات ترکيه ترس ازين دارند که . ين خصوص در دستور کار خود قرار خود داده انداھمکاری دو جانبه را در

اين ترس مقامات ترکيه بی جا . امنيتی و  بحران ھای رو به افزايش شرق ميانه مبادا روزی گريبانگير ترکيه شود

ًکرد، اين کشور کامال آرام بود و ھيچ عمل  که ترکيه در سياست شرق ميانه مداخله نمی تا زمانی. نخواھد بود

به اشارۀ غرب در سياست شرق ميانه دخالت را آغار کرد و که، ترکيه  به مجردی. شد تروريستی در ترکيه انجام نمی

در کنار . کرد ھای ترکيه را زير فشار نظامی و  سياسی بيشتر قرار داد، صحنۀ سياسی و امنيتی ترکيه تغيير خورد

اول، کشمکش دولت مرکزی با جنبش سياسی :  دامنگير ترکيه شده استديگرامروز سه تضاد تضاد ھای ساختاری، 

سوم، . دوم، برخورد ھای نظامی بين دولت و حاميان اسالمی فتح هللا  گولن که کودتای ناکام را در قبال داشت. کرد

اين سه تضاد  انعکاسات  . دخالت  ترکيه در سوريه و برخورد ھای نظامی با گروه  داعش و ساير گروه ھای مخالف اسد

  . ر پی در استانبول و ترور سفير روسيه مثال ھای عمده استخود را در داخل ترکيه ھم داشته است  که انفجارات پی د

. دست می آمده ين جاست که چرا قاتل  سفير روسيه را زنده نگرفتند تا حين تحقيق حقايق بی شماری از او ب اال درؤس

 قضيه ينا افشاء نشود و پای ساير کشور ھا  درهشود که کشتن قاتل سفير روسيه عمدی بود تا وسعت توطئ تصور می

شود که قاتل از صف پوليس برخاسته و خود را با زرنگی به سفير نزديک ساخت تا  ھمچنان گفته می. پوشيده باقی بماند

پس اگر اين واقعيت باشد که قاتل از صف پوليس بود، معلوم می شود که توطئه عميق تر از آن . او را گلوله باران نمايد

  .  و منبع توطئه علنی نشودأدی قاتل به ھمين دليل صورت گرفت که منشدليل نابو. بود که ما تصور می نمائيم

اگر زعامت ترکيه ھشياری خود را از دست بدھند و کشور را قربانی خواھشات . ترکيه به سوی بی ثباتی روان است

  . استعماری غرب نمايند، روزگار ترکيه بدتر ازين خواھد شد

  

 

 


