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  احتمال تجاوز نظامی:  سوريه-ترکيه
 

لگران را به آخرين حوادث مرتبط با تبادل آتش توپخانه ای بين نيروھای مسلح ترکيه و سوريه، اغلب تحلي

منظور تأمين امنيت کشور از احتمال بمباران از ه  واحدھای ارتش ترکيه به سوريه بۀ احتمال حملۀانديشيدن در بار

  . اين سناريو، علل زيادی داردۀطبق برآورد ما، تھي. طرف سوريه واداشته است

 قدرتمندتر از ارتش وفادار به  اول عبارت از اين است که ارتش ترکيه، که يقينا، در مجموع خود بسيارۀجنب

که سپر امنيتی ھم در  خصوص اينه  خواستار تکرار سناريوی عراق نيست، و برئيس جمھور اسد است، مطقاً 

 شورای امنيت سازمان ملل متحد، صرفنظر از ۀچنين اقدامی بدون قطعنام. بخشی از قلمرو سوريه ايجاد کرده است

عنوان ه ناتوئی آنکارا، در ھمه حال، از سوی ھمان سازمان ملل متحد بھر گونه حمايت سياسی از سوی متحدان 

افتادن تک گلوله ھای خمپاره به قلمرو ترکيه، گذشته از ھر علتی که داشته باشد، . تجاوز بين المللی شناخته خواھد شد

ن کرد در خاک ترکيه با  تشديد فعاليت شبه نظامياۀاثبات رابط. معنی تھديد امنيت ترکيه قلمداد شوده نمی تواند ب

موضع دمشق، برای طرف ترکيه، حتی بيشتر از آن، ربط دادن انفجارھای ترکيه و وجود اردوگاھھای حزب 

  .کارگران کردستان در خاک سوريه با يک گره، بسيار دشوار خواھد بود

ورت می گيرد، در اين حال، البته می توان برای حل وظايف کوتاه مدت به حمالتی ھمانطور که به عراق ص

چنين سياستی قطعا موجب روی آوردن اکثريت بخش . دست زد ولی در اين حالت ھم يک لحظه حساس فرامی رسد

در نوسان جمعيت کرد ساکن مناطق شمالی سوريه به طرف حزب کارگران کردستان خواھد گرديد که بدون آن ھم 

 اپوزيسيون درگير جنگ عليه رژيم دمشق از نظر ۀ ھمدر چنين حالتی، عمالً . نفوذ بسيار زياد در ھمين منطقه دارد

 تالشھای مخالفان اسد برای ۀمعنی پايان ھمه مثابه وابستگان ارتش ترکيه تلقی خواھد شد و اين به جمعيت کرد، ب

ارتش سوريه با احتياط به » سنی ھای«عالوه بر اين، بخش بسيار بزرگی از . سوی خود خواھد بوده جلب کردھا ب

دائما به شعور سربازان و افسران ارتش » تماميت ارضی کشور«اولويت اصل . جاوزی واکنش نشان می دھندچنين ت

 مذھبی، اين اصل - رغم تفاوتھا در تعلقات دينی سوريه رسوخ داده شده، آنھا و ھمچنين، اکثريت جمعيت سوريه علی
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 نخبگان روشنفکر کشور با ۀقابل مالحظ به ھمين صورت ھم، بخش دقيقاً . را يک موضوع پوشالی تصور نمی کنند

  .ھر گونه تجاوز نظامی خارجی قاطعانه مخالفند

 ۀ دوم، عدم آمادگی متحدان ناتوئی، و، پيش از ھمه واشينگتن، برای سناريوی دخالت آشکار نظامی در مناقشۀجنب

ا که حضور دائمی ھم در واقع، يک پوشش برای تجاوز نظامی است، چر» سناريوی سپر«اما . سوريه می باشد

. ارتش ترکيه در قلمرو سوريه، موجب درگيری ھای دائمی، تلفات اجتناب ناپذير و اتخاذ تدابير متقابل خواھد بود

ی عليه سوريه منع می مريکا در شرايط کنونی شرکای ترک خود را از ھر گونه دخالت آشکار نظاما ۀاياالت متحد

ه يميائی از سوی بشار اسد در صورت تھديد مستقيم رژيم او بک از تسليحات استفادهله بيشتر با احتمال أاين مس. کند

  . اين ھم آنکارا را از مداخله نظامی گسترده باز خواھد داشتيقيناً .  تجاوز احتمالی وابستگی داردۀواسط

اق، اضافه واکنش قاطع رھبر کردھای عره عالوه بر اين، واشينگتن اثرات منفی واکنش فوق الذکر کردھا، ب

 نظامی ترکيه، بارزانی به پشتيبانی خود از ۀکه در صورت حمل مسعود بارزانی را در نظر می گيرد و يقين می داند 

واشينگتن که خط اتحاد با اربيل را در پيش گرفته . عمل می آورد، شدت خواھد بخشيده برادران سوری که قبال ھم ب

داده است، » تسکين» «آپاچی«سرنشين و بالگردھای تھاجمی و شرکای ترک خود را ھم با تحويل ھواپيماھای بی 

  نظامی به سوريه، عمالً ۀآنکارا در صورت حمل. مطلقا راضی به برانگيختن چنين عکس العمل کردھای عراق نيست

و اين، . نقطه پايان می گذارد»  حسن ھمجواریۀدر بار«به تمام تالشھای خود برای توافق با رھبری کردستان عراق 

موضع بی « مقابل تشديد فعاليت شبه نظاميان حزب کارگران کردستان، پيش از ھمه و در بھترين حالت به اتخاذ در

در چنين شرايطی، ترکيه بايد بدون اميدواری به حمايت شرکای اروپائی . از سوی اربيل منجر خواھد گرديد» طرفی

  .خود در ناتو، به تنھائی بجنگد

 ۀھمين تشديد فعاليت، يکی ديگر از آن جنبه ھائی است که بايد رھبری ترکيه را از دست زدن به حملدرستی ه ب

طور عينی، باعث تضعيف قدرت نيروھای مسلح ترکيه در مبارزه با ه  نظامی به سوريه بۀحمل. نظامی بازدارد

ا ايران، که از عمليات ضد در عين حال، ھمکاری ب. جدائی طلبان کرد، قبل از ھمه، در عراق خواھد گرديد

  .شدت پشتيبانی می کند، در اين عرصه نيز به حداقل خواھد رسيده تروريستی نيروھای مسلح ترکيه ب

و البته، اين اوضاع به نفع اپوزيسيون داخلی ترکيه است، که در ھمه حال از اين موقعيت برای انتقاد از حاکميت 

پيش نرود، به تضعيف چشمگير موقعيت » طبق برنامه«که می تواند ھر گونه بدتر شدن اوضاع . استفاده می کند

  .نجامدالت و توسعه، رجب طيب اردوغان بيشخص نخست وزير و رھبر حزب حاکم عد

 ۀ سبک و غيرالزم شمردن مصوبۀدر چنين وضعيتی، بسنده کردن به گلوله باران اراضی سوريه با توپخان

، »عطای مجور يک ساله برای عمليات برون مرزی به نيروھای مسلحا«غيرالزام آور پارلمان ترکيه مبنی بر 

  ...می باشد» حفظ چھره«محتمل ترين راه برای 

   

  :تحليل مترجم

ھمه شواھد و نشانه . بر از خاک سوريه به ترکيه، به قتل پنج شھروند ترکيه منجر شدو اکت٣ خمپاره اندازی ۀحادث

ستھای ضدسوری در خاک ترکيه، تالشھای مقامات درجه اول اين ھا، اعم از وجود اردوگاھھای آموزش تروري

اصطالح آزاد سوريه در استانبول، ارسال ه  و کنفرانسھای ضد سوريه، تأسيس ستاد ارتش بجلسه ھا ۀکشور در ھم

 نظامی به ۀ عربی اش برای حمل- امريکا و متحدان غربیۀ ماھ١٨گروھھای تروريستی از مرز به سوريه، تالش 

 مجار -ريشتد اھ، ترور وليعو باالتر از ھمه تحريکات خصلتی کشورھای غربی برای شروع جنگھا، مثالً سوريه 
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لمان از سوی لھستان قبل از جنگ جھانی دوم، حوادث ا به توپ بستن خاک ۀقبل از آغاز جنگ جھانی اول، حادث

 ١١شی به کوبا، حوادث تروريستی خليج تونکن پيش از شروع جنگ ويتنام و خليج خوکھا برای زمينه سازی لشکرک

 استعماری عليه افغانستان، عراق، -  واشينگتن و نيويورک برای شروع دور جديد جنگھای تروريستی٢٠٠١مبر سپت

احتمال قريب به يقين، کار خود ه اين حادثه نيز بو بسياری حوادث مشابه ديگر نشان می دھند که ... ، سوريهاليبي

.  نظامی اين کشور و متحدانش عليه سوريه می باشدۀآماده سازی افکار عمومی برای حملترکيه بوده و ھدف از آن، 

 شليک شده از جانب سوريه به خاک ترکيه، از نوع ۀ اين، تحقيقات دولت سوريه نيز نشان می دھد که گلولۀاضافه ب

  .تسليحات ناتو بوده، که سوريه نيز چنين سالحھائی را در اختيار ندارد

زيرا، .  قبلی خاک ترکيه را ھدف خمپاره قرار داده باشد، برابر صفر استۀحتمال که سوريه با برناماما، اين ا

وجه به نفع  يچ ھفتد، ولی امروز بهممکن است واقعا ھم اتفاق بيکه در چنين وضعيتھائی  چنين کاری صرفنظر از اين

  .سوريه نيست

 نظامی به سوريه را مورد ۀک سال پيش امکان حملدر چنين بستری، بايد توجه داشت که دولت ترکيه حتی ي

که ترکيه به اخراج  سال گذشته زمانی. ، از مدتھا پيش چنين حادثه ای را طراحی می کردبررسی قرار داد و عمالً 

 نيروھای مسلح دست زد و نخست وزير کشور، رجب طيب اردوغان با فرماندھان ارشد ۀجمعی مقامات عاليرتب

ه تشکيل داد، در برخی رسانه ھا خبرھائی مبنی بر مخالفت رئيس ستاد اخراجی ارتش با حمله نيروھای نظامی جلس

 نيروھای مسلح ترکيه ۀبه سوريه انتشار يافت و بسياری از تحليلگران، مخالفت وی و ھمچنين، اغلب مقامات عاليرتب

  .آنھا دانستند  دليل اخراج با طرح نخست وزير و وزير خارجه، احمد داوود اوغلو برای حمله به سوريه را

ترکيه .  مسلحانه به سوريه آماده می شد، برای کمتر کسی ناروشن استۀاين واقعيت که ترکيه از قبل برای حمل

 گذشته، ارسال جوالی ترکيه توسط پدافند ھوائی سوريه در ماه ۀخصوص، پس از ساقط شدن جنگنده از مدتھا پيش، ب

  .خود به مرزھای سوريه را آغاز کرده استسالحھا و تجھيزات سنگين نظامی 

بر پارلمان ترکيه مبنی بر و اکت۴ ۀ حمله توپخانه ای به خاک سوريه بالفاصله پس از مصوبۀاضافه  اينھا، بۀھم

، که به کشتار دھھا پرسنل ارتش سوريه »مجوز يک ساله برای عمليات برون مرزی به نيروھای مسلح«اعطای 

 دارند که خود ترکيه با دستور و ھمکاری شرکای غربی اش، اين عمل تحريک آميز را منجر گرديد، حکايت از آن

 . کرده استءبرای توجيه حمله به سوريه طراحی و اجرا

 

  
http://hvylya.org/analytics/turtsiya-siriya-veroyatnost-voennogo-vtorzheniya.html 

  تا اطالع ثانوی وبالگ غير فعال است 
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