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    ٢٠١٢ اکتوبر ١٢

 

  بھره برداران جنگ ترکيه و سوريه

  
ته است و  تن از شھروندان ترکيه گش۵در اخبار آمده است که خمپاره اندازی از جانب سوريه موجب کشته شدن 

  .ترکيه نيز به تالفی آن سوريه را ھدف خمپاره ھای خويش قرار داده است

تمامی مساعی دولت موقت برای جلوگيری ). ١٣۶٠ -۶٧(اين موضوع مرا به ياد جنگ ايران و عراق می اندازد 

  .شور وارد گشت آسيب سختی به اقتصاد  دو ک،ده ھا ھزار کشتهبه عالوۀ از بروز جنگ ناموفق ماند و در نتيجه 

بق آخرين اخبار مطا. اين معلوم نيست که چه کسی خمپاره ھای مزبور را به سوی ترکيه شليک کرده است

  .وليت اين کار را پذيرفته اندؤشورشيان سوريه مس

    

 باشد، که به که فرض کنيم خمپاره ھای مزبور را ارتش سوريه به جانب ترکيه شليک کرده در صورتی )١

ول آن را دولت سوريه می داند، اين کار با چه انگيزه ای می تواند صورت گرفته ؤ مسھمين دليل ترکيه

باشد؟ فقط بدين خاطر که دولت ترکيه به شورشيان سوريه کمک می کند؟ آيا ممکن است کسی در ارتش 

ن سوريه بدين فکر افتاده باشد که با پرتاب خمپاره می تواند دولت ترکيه را از کمک رسانی به شورشيا

  برحذز دارد؟
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و اگر فرض کنيم شورشيان سوريه ديگر حاضر نيستند به تنھائی در مقابل ارتش آن کشور بايستند و با اين  )٢

در اينصورت دولت سوريه مجبور خواھد شد بخشی . کار قصد دارند دولت ترکيه را به جنگ وارد نمايند

 بيشتری نيز ۀاما در اينصورت آنھا به دولت سوريه بھان. ه ارتش ترکيه بسيج نمايداز نيروھای خود را علي

 .برای سرکوب مردم داده و موجب تشديد جنگ و بدبختی ھای ناشی از آن خواھند گشت

 

ھر کس خمپاره ھای مزبور را از سوريه به جانب ترکيه انداخته باشد، می . نه، اين نيز نمی تواند درست باشد

با کسانی که از اينکار سود می برند در رابطه باشد و به ھر حال با اطمينان می توان گفت خمپاره اندازی بايست 

  :ھای مزبور در خدمت کسانی است که از جنگ ميان سوريه و ترکيه بھره می گيرند و آنھا عبارتند از

  

  صاحبان صنايع جنگی،) الف

اھان شکسِت حزب اصالحگران مذھبی حاکم در اسرائيل که ھم خواھان تضعيف سوريه است و ھم خو  ) ب

  ترکيه،

 .نيروھای نظاميگر در ترکيه) پ 

 

. اما موضع دولت ترکيه روشن نيست. کدام خواھان جنگ با ترکيه نيستند نه دولت سوريه و نه مخالفان آن، ھيچ

دولت ترکيه که از . زيرا با حمايت از ارتش آزاد سوريه صلح ناپايدار منطقه را در معرض خطر قرار می دھد

اما .  جنگ کشانده خواھد شدۀارتش آزاد سوريه حمايت می کند، بايد روی اين حساب کرده باشد که خودش به صحن

  .اين روشن نيست که ملت ترکيه نسبت به جنگ با سوريه چه فکر می کند
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