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   را بست،بکسھايشناتو 

  ترکيه در آستانۀ بحران و جنگ اعصاب

 

آغاز » برادری خدشه ناپذير«بر در قزاقستان مانورھای خود را تحت عنوان و اکت٨يت جمعی، سازمان پيمان امن

 (« НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО »)کرد

  

اجرای طرح تخيلی اين رزمآيش ھا بر اساس استقرار نيروی حافظ صلح در کشوری تخيلی و در محيطی متأثر از 

اد طلبان بين المللی و سازمان ھای تروريستی اشغال شده  مذھبی  انجام گرفت که توسط جھ-تقسيم بندی ھای قومی

ت ديپلماتيک که برای تماشای تمرينات دعوت شده بودند، به دقت به بيانيۀ معاون سردبير سازمان در أھي. است

 اعالم کرد که سازمان امنيت جمعی برای مداخلۀ احتمالی در خاورميانه او مشخصاً . گشايش رزمآيش گوش دادند

 توضيح داد که معاون او از ی شود و برای آنھائی که گوش شنوائی نداشتند، نيکال بورديوزا مشخصاً آماده م

  .افغانستان حرف نمی زده است

نان، پيشبينی شده بود که در صورتی که دولت سوريه و اپوزيسيون، ع به مديريت کوفی جون ٣٠در اعالميۀ ژنو، 

اين توافق نامه را » آزاد سوريه«ارتش .  می تواند مستقر شوديکی و ديگری درخواست کنند، نيروی حافظ صلح
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تنھا به احزاب سياسی که در دمشق به پشتيبانی سفرای » اپوزيسيون«در نتيجه بايد دانست که اصطالح . نفی کرد

  . روسيه و چين گردھمآئی تشکيل داده بودند اتالق می شود

می تواند بی آن که نيازی به قطعنامۀ ) کاله آبی ھا(» پکا بلوش«توافقنامۀ ژنو با تصويب شورای امنيت، استقرار 

 نفر از نيروی صلح از ھم اکنون ۴٠٠٠ اعالم کرد که والری سمريکوف مشخصاً .  انجام گيرد،ويژه داشته باشد

  . نفر ديگر نيز آموزش ديده و به فوريت می توانند به عنوان قوای پشتيبانی بسيج شوند۴۶٠٠٠آماده اند، و 

موج اسلحه و نفرات غربی . چنين شرايطی، می بينيم که عالئم عقب نشينی غرب از سوريه افزايش يافته استدر 

  .متوقف شده، تنھا ارسال کمک ھای مالی عربستان سعودی و قطر ادامه دارد

ر کرده شگفت آور تر از ھمه اين است که، شش بار پياپی، فرماندھی ناتو در انجيرليک به جھاد طلبان فرمان صاد

تی يری : مترجم ( درنتيجه، اگر ارتش ملّی سوريه . است که برای حمالت گسترده در مناطق مشخصی تجمع کنند

جای ارتش ملّی سوريه يا ارتش رسمی سوريه، از اصطالح ارتش عربی سوريه استفاده ه ميسان در برخی موارد ب

ه  برای جنگ ھای چريکی مناسب نيست، ولی ب، برای روياروئی با ارتش اسرائيل تدارک ديده شده و)می کند

درنتيجه ارتش ملّی سوريه در ھر يک از موارد، تجمعات ارتش . عکس در جنگ کالسيک توانائی ھای خوبی دارد

در مورد اّول می توانستيم شکست ارتش آزاد سوريه را به اشتباه . آزاد سوريه را محاصره کرده و از بين برده است

، و دومين حملۀ آنھا را نيز می توانستيم به عنوان پافشاری تلقی کنيم، ولی برای ششمين بار بايد تاکتيکی نسبت دھيم

  . مبارزان را به قتل گاه می فرستدفرضيۀ ديگر احتماال چنين است که ناتو عمداً : در پی فرضيۀ ديگری باشيم 

ست، بلکه بايد برای آن وجه زيبائی طلبان کامال ايدئولوژيک يا مذھبی ني خالف تصورات عمومی، انگيزۀ جھاد

 ءجھاد طلبان نمی خواھند برای ھدف خاصی بميرند، و به سرنوشت اورشليم نيز بی اعتنا. شناختی نيز قائل شويم

. آنھا غرقه در جھان رمانتيسم در پی شعله ور ساختن احساسات از طريق مواد مخدر يا مرگ ھستند. ھستند

آنھا وضعيت ھای ماجراجويانۀ افراطی را : حتی بازيچۀ دست اين و آن می شوند  رفتارشان به شکلی است که به را

جو می کنند، و آنھا را در چنين وضعيتی قرار می دھند و دستھايشان را نيز در اجرای اعمال افراطی   و جست

. ام القاعده بودطی سال ھای اخير، شاھزاده بندار ابن سلطان مبتکر و معمار گروھک ھا به انضم. ھدايت می کنند

 باکره  و لذت ھای بی بديل اين گروه ھا را سازماندھی می کرد، نه برای اھداف ٧٠اين شاھزاده با قول بھشت با 

نظامی يا سياسی مشخص، بلکه نوشيدن شربت شھادت تنھا در آن جائی که شاھزاده بندار ابن سلطان به آنھا نياز 

  .دارد

ين کيانگ ساز مراکش تا .  احتماال مرده است  از صحنه خارج شد، کهوالیج ٢۶اين شاھزاده پس از سوء قصد 

جھاد طلبان بی ھيچ ھمآھنگی واقعی به حال خود رھا شده اند، و به ھمان شکلی که در جريان قتل ) ترکستان چين(

 اين پس مايل است در نتيجه، واشينگتن از.  ديديم، می توانند به خدمت ھر فردی درآينداسفير اياالت متحده در ليبي

که خود را  از اين پياده نظامی که دست و پا گير و خطرناک شده است آزاد سازد، و يا اين که دست کم تعداد آنھا را 

شايد به ھمين علت است که ناتو به جھاد طلبان دستور می دھد که زير آتش ارتش ملّی سوريه دست به . کاھش دھد

  .نيز آنھا را دسته دسته از بين می بردعمليات بزنند، و ارتش ملّی سوريه 

بر يک سلفی گرای فرانسوی را که مرتکب سوء قصد عليه يک تاجر يھودی و اکت۶ليس فرانسه واز سوی ديگر، پ

ای تعلق داشته که افرادی را برای جھاد به سوريه ه تجسسات بعدی نشان داد که او به شبک. شده بود از پای درآورد

  .س بريتانيا چھار روز بعد به کشف مشابھی نائل می آيدليوپ. می فرستاده است
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پيغام پاريس و لندن، اين است که فرانسوی ھا و بريتانيائی ھائی که در سوريه کشته شده اند مأموران رسمی نبوده 

گمان بی . اند که به مأموريت سّری فرستاده شده باشند، بلکه فناتيکھائی بوده اند که به اختيار خود عمل کرده اند

چنين ادعائی صحيح نيست زيرا برخی از اين جھاد طلبان تجھيزات ارتباطاتی رايج در ناتو را به کار برده اند که به 

در ھر صورت، اين صحنه پردازی ھا پايان . تدارکات فرانسه و انگلستان تعلق داشته و در اختيار آنھا بوده است

نھا آوريه را نشان می دھد، در حالی که دمشق به شکل پنھانی اسرای مداخلۀ فرانسه و بريتانيا در کنار ارتش آزاد س

  .برگی از تاريخ به پايان رسيد. را آزاد می کند

اين اساس، دليل افسردگی ترکيه و رژيم ھای سلطنتی وھابی برايمان آشکار می شود، زيرا به درخواست متفقين ه ب

  .عمليات را بايد به تنھائی تحمل کنندبی ھيچ محدوديتی وارد جنگ مخفيانه شدند، ولی شکست 

دست به ھر کاری . آنکارا تمام را برای تمام بازی می کند، و دست به تحريکاتی زده است که مانع رفتن ناتو شود

ولی چنين تحريکاتی بی .  ھواپيمای غير نظامی–زده است، از استقرار توپخانه عليه مرز سوريه تا ھواپيما ربائی 

  .حاصل بوده است

ھواپيمای سوری که از مسکو به پرواز درآمده بود، توسط شکاری ھای ترکيه تحت کنترل قرار گرفت، ولی ھيچ 

ھواپيما حامل تجھزات الکترونيک برای حفاظت مدنی بود که کارکرد آن کشف مھمات . سالحی در آن کشف نکردند

ارسال چنين تجھيزاتی به سوريه که در در حقيقت، ترکيه قصد نداشت که برای  روسيه در . انفجارھای قوی است

حفاظت مدنی کاربرد دارد، مانعی ايجاد کند، ولی ھدفش افزايش تنش بود، و به ھمين علت نيز با مسافران روسی 

  .اين ھواپيما بدرفتاری کرد و اجازه نداد که سفير روسيه به کمک آنھا بيايد

و تنھا نتيجه ای که به . رجيب طيب اردوخان واکنش نشان ندادولی تالش ترکيه بيھوده بود و ناتو به اتھامات تخيلی 

  .بر بود، بی آن که تاريخ ديگری را پيشنھاد کندو اکت١۵بار آورد، لغو سفر رئيس جمھور پوتين به آنکارا برای 

 به ولی، اگر امروز ترکيه و فردا رژيم ھای سلطنتی وھابی بخواھند. راه صلح ھنوز بسيار طوالنی به نظر می رسد

ناتو چمدانش را بسته و رسانه ھا به تدريج نگاھشان . آغاز شده است] روند[جنگ ادامه دھند، امر مسلم اين است که 

  .را به افق ھای ديگر می دوزند
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