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  یئ و منطقه ی در حوادث جھانهي ترکیخينقش تار
  

ائ-یائي کشور آسني اه،ي ترکیدولتھا واره نقش ب،ی اروپ اعه  ھم ه  در حوادی و مخربیشدت ارتج ان و منطق ث جھ

دستادهي ای غربی دولتھاني در کنار مرتجع ترشهي کرده و ھمیباز ر نخواھ.  ان ارمياگ اق ت ه اعم زنخي ب  و از مي سر ب

دران در قر ال پ۵٠٠ بيجنگ چال ري و دشي س شگ انیروت امپرایھاي لشکرک خن بی عثم ارم،ي آورانيمه  س  ۀ اش

انی در جنگھاهي ترکی دولتھاگاهيمختصر به نقش و جا ه ستي، کاف»سرد« اول و دوم و سپس، در جنگ ی جھ ه ب  ک

  .مي ببری کشور پني ای ضدمردمی دولتھایخي و نقش تارتيماھ

انهيترک انی عثم رایستيالي اول، جنگ امپری در جنگ جھ سی ب وذ امپرامي تق اطق تحت نف ه من ان ب ايورت جھ  آن یھ

ه موجودنيلمان و متحدانش در اار شکست  در اثجه،ي قرار گرفت و در نتیزريلمان کاازمان، در کنار   تي جنگ، ب

  . داده شداني پازي نی عثمانیورتامپرا

سه  را بني بتوان اديشا وان خوش شان ه مصطفیعن ا شمرد ک الونی ترکھ ا از س ال پاش اني یکي کم رآورد و ون  سر ب

انیورت از امپرای خود، بخشیکمک نبوغ نظامه توانست ب انی عثم د از جنگ جھ ه بع وری را ک  هي ترکی اول جمھ

  . شود، حفظ کردی مدهينام

ه ني ابا انک انیورت اول امپرای جنگ جھ ه ترکی عثم انهي را ب  از درس یزي چهي سران ترک،ی داد، وللي تقلی عثم

ان ھا یرھبره  بی جھانسمي دوم باز ھم در کنار فاشی در جنگ جھانگر،ي و بار داموختندي نخيتار ريلم  و ستادهي ایتل

دي جوان جنگیستيالي سوسیشوروجماھير اتحاد هي عل،ی جھانیصلح و ترق ی قواهيعل  سميشکست مفتضحانه فاش. دن

ال ليدل.  آورندی روخي از تاری به درس آموزهي ترکاستگزاراني ھم باعث آن نشد که سی جھاناسيدر مق  آن، به احتم

اني ااستي بود که سني ااديز واره در خارج از مرزھ شور ھم اً ی ک ا و  آن، اساس ايمرا در اروپ ي و تبمي تنظک  ی مني

  . شود

» سرد«اصطالح ه  گسترده تر، در جنگ بی جھانیستيالي جنگ امپرکي در گري بار دهي مفتضحات، ترکني ارغمه ب

ا ني ایگوئ. دي گردلي تبدی ارتجاع جھانیگاھھاي پاني از مھمتریکي به سميالي صلح و سوسهيعل  اري بار بخت با ترکھ

هغ]١[ سميالي صلح و سوسۀ بر جبھی المللنيقلدران ب ۀبود که جبھ تي لب ه آن رساف ه ترکدي و نوبت ب ا دم خود هي ک  ب
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ه نيا» سرد« از شرکت در جنگ هي ترکیدي عانيمھمتر. گردو بشکند ه ب ریکي بود ک ده ت ال و ني از عم ز انتق  مراک

  .دي ترک نژاد بدل گردیھايخصوص جمھوره  ب،ی منشعب از اتحاد شورویھايفروش کودکان و زنان جمھور

انۀ از غلبپس اع جھ ر جبھی ارتج شورھاۀ ب واهي ترقی ک عه در اواخ ه توس ته، دامنۀ دھلي و رو ب رن گذش ود ق  ۀ ن

ف، در شکل و نمودھای در کشورھاروھاي نشي و آرای با توجه به اوضاع و احوال داخلی استعماریجنگھا  ی مختل

اوزات نظ»یانقالبات رنگ« از ،»نو« اجم ایستي از حمالت ترور،یام تا تج ا تھ صاد،یاسي سک،يدئولوژي ت  ،ی اقت

ا، بنيدر ا.  گرفتی شدت کم سابقه ای و فرھنگیاطالعات اه  جنگھ ستان، لیخصوص در جنگھ ان، افغان  و ايبي بالک

ران،يھمچن روز در جنگ ب غال سوری ام اۀ ھمهي اش ت حزب اسالمژه،يوه  به،ي ترکی ضد مردمی دولتھ  ی دول

و، رجب طني مرتجعیرھبره  بهي ترکني تر اخوان المسلمقيعبارت دقه  باي»  و توسعهعدالت«  اردوغان و بي دوقل

  . کندی کرده و مءفاي ایشدت پر رنگه عبدهللا گل،  نقش ب

ده و اصلی و سکوگاهي به پاهي خاک ترکش،ي در چھارده ماه پهي غرب به سوریستي آغاز تھاجم تروراز  اعزام ی عم

ع مهي غرب به داخل سورنيگزي ارتش جا،یعني ست،يرور تیدسته ھا ه محل تجم  و کارشناسان یتيموران امنأ و ب

دھحتر،ي صرارتعبه  ارتش مزدوران غرب، بی و اعضاستي به محل آموزش ترور،یخرابکار تاد فرمان ه س  ی ب

  . بدل شدهيجنگ ضد سور

تعمارني که تا امروز، مثل روز روشن است اآنچه ه چون اس ه بازیگران غرب است، ک ام حق اي از تم رایھ  ی خود ب

 تياصطالح امنه  بی و تالش مستمر در شورای اقتصادیمھاي از تحره،ي در سورميق مستیستي ترور-ی نظامۀمداخل

ع گلی اخذ مجوز، از شورایسازمان ملل متحد برا و و تجم شر دست آموز در ژن وق ب تان ۀ حق ه  ب»هيسور« دوس

ا ،یستي گرفته تا حمالت تروری در دوبه ئیياصطالح سوره تونس و تجار ب در ی منصف المزروقیزبانيم  انفجارھ

ستان، عراق، سومالهي گرفتار ساختن سوری زنان و کودکان برازي جنون آمیو کشتارھا ه سرنوشت، افغان  اي و ی ب

ارت خود را رو ني نبست، آخری طرفايبيل رد ک ارت فرسوده، چنيا. ک ارري غیزي ک ارت ت ان ک  هي ترکیخي از ھم

اری اوامر اربابان غربی در اجراهيدولت ترک. نبود ته ۀ خود، جمعیخي و رسالت ت دام کي، در )سرطان ٢( گذش  اق

دکي آن، یئ و منطقه ی بدون توجه به عواقب فاجعه بار جھانز،ي آمکيتحر ه آسمان سوررا  ۴ - افۀ جت جنگن  هيب

ل جنگ ني در خارج از اه،ي ترکۀ شدیزي برنامه رشياقدام از پ ني امي که تصمستي نديبع. تادفرس  کشور و در محاف

د ده باش ه ش رب گرفت روز غ ات ا. اف ان مقام ه اذع ورنيب ان س شور و آگاھ یي ک ای برخی و حته ئ انه ھ  ی رس

رواز ماديو با سرعت ز)  از رادارزيمنظور گره  حتما ب،ی متر١٠٠ (ني در ارتفاع پائماي ھواپني ا،یستياليامپر  ی پ

وازهي سوری پدافند ھوائه،ي ترکۀوالنؤرمسي اقدام غنيدرپاسخ به ا. کرده است ررات بني طبق م  جت ،ی المللني و مق

اي ھواپني سقوط ایدر پ. متجاوز را ساقط کرد ام ات محله،ي سوریني سرزمی در آبھ تعماری مقام  بي رجب ط- اس

رایدي کشور را تھدني اه،يش به پاسخ سور در واکن-د اوغلوو داوداردوغان، عبدهللا گل و احم د و هي ترکی ب  خواندن

  . پناه بردندشي خویناتوئ» معشوقان« به ی تظلم خواھیبرا

اتوچ ا-ین سھ طرارۀ در جل ود ی اض ته خ رطان ۶( روز گذش ل ب)س س العم وره ، عک ق س دام هيح ل اق  در مقاب

تري دب راسموسن،ی قابل قبول خواندند و آقاري را غهي ترکۀتجاوزکاران اتو گف محي صرديبگذار«:  کل ن  تيامن.  باش

ا ھمگ.  استکي تفکرقابلي ناتو غیاعضا ا ترکیم اوزیعني).یرس فای سی بیب(»مي ھستهي ب ا متج ا ا.  ب ه، نيب  ک

د وله  خواھند گرفت، ھنوز بیمي چه تصمندهي ھا در آیناتوچ پاسخ « اردوغان از ،یطور مشخص اعالم نکرده ان

  . سخن گفت»هيسور داتي به تھدینظام
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ا تجاوز تحریگزارش برخه  بکه ني اتي حائز اھمۀنکت دزي آمکي رسانه ھا، ھمزمان ب ه حرهي ترکۀ جت جنگن  مي ب

وائ وریھ اهي س قوط آن در آبھ رزمی و س دھاني ایني س شور، بان ه تعباي ،یستي تروری ک ا،ي غربري ب ارزان  «ھ مب

ر از ٢۵ را ربودند و سپس، یرنظاميغ ده نفر ني حلب، چند دارالعزه در اطرافی با حمله به روستا،»یدموکراس  نف

 در دست ی اطالعچي ربوده شدگان تا کنون ھگرياز سرنوشت د.  قطعه کردن به قتل رساندند- قطعهقيطره آنھا را ب

ال اھای  و رسانه ی غربیدولتھا. ستين ا در قب دھانيوابسته به آنھ ناعت بان ام جنازي نستي تروری ش ل تم اي مث  یتھ

دبدترخود و دست پروردگان شان  ار و جنجال عم تن ج د و در م وني پی از مردگان سکوت کردن درام ۀ  سقوط جنگن

  . آن را گرفتندی جلو بازتاب جھانه،يترک

ا-ی و ولهي ترکی از دولت اسالمدي که بادي آی مشي پی سؤال جالب توجھیعيطور طبه  بنجاي ادر  ش ای غربینعمتھ

 را ستھاي در داخل خاک خود ترورهي کرد؛ اگر سوری را نقض مهي ترکی ھوائی مرزھاهيور سۀ که اگر جنگندديپرس

رد و بی محي داد، تسلیآموزش م ايمراداخل ه  ک ه، ترکک تادی مهي ن ر سور؛ فرس وق ماھانهي اگ  و ستھاي ترورۀ حق

س بااي آکرد، ی اعزام مهي در ترکی پرداخت و به کشتار مردم و بمبگذاریآدمخواران را م  ٢۶ ۀ مسخرۀز ھم ناتو جل

  ! که حتما نهستي نیدي داد؟ تردی ملي متجاوز تشکهي دفاع از سوریرا برا) سرطان ۶ (جون

ه ی سعی خبرسميالي و امپری جھانسميالي که کارگزاران امپری و خزعبالتاتي جعلۀ از ھمگذشته  در حقنه کردن آنھا ب

ت، در نيا. بي عجی است و نه کاریعي نه امر بدهي ترکیم دولت اسالۀ کنند، اقدام تجاوزکارانی میاذھان عموم  دول

ه  اسالف خود را بیخي نقش تاره،ي در سورمي مستقی نظامۀ مداخلی غرب براۀالني رذیھاي شکست انواع حقه بازیپ

ا ای می به سبک مضحکه بازی جھانسميالي امپرۀ حربنيعنوان آخر د و ب ه کارانني کن دام تب رورۀ خود، توطئۀ اق   ت

 شعله ۀ آورد که بھانی مادھاي به ووي مجار و ھمسرش را در سر پل سارا-شيرت ایورت امپراعھدي ولناند،يفرانتس فرد

وائمي حرۀاني و مفسده جویاما، طراحان نقض عمد. دي گردی شدن آتش جنگ اول جھانرو تم ه  بهي سوری ھ طور ح

ردن ترکستنديغافل از آن ن ان جنگکي در هي که در صورت وارد ک ه جھ ه ی حتگر،ي دی اگر ن ار ني ا،یئ منطق  ب

  .مخاطره خواھند انداخته  کشور را بني اتيتمام
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