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یکشااا شامرااااشااا رپب شمر امررجار یارپردو ل ررجمهوررپ میکالرئیسردونالداترامپ ا 

یکرنیموهلیرد وبمپا»جمهوررامبیمرگفتربمرنیموهلیرنظل یرپ میکلردررسوریمرپزررئیس

پهترپنتردفلعرنخوررپ  تپدر خشیرپزر مزرامبیمرپیجلدربمدهیر جزپییردبمر حتودهر«سوریم

یریهلیربمدیرپسااتربمرنیموبمد.رنیموهلیرد وبمپایکرسااوریمردمتالمر  شااک رپزرج ل 

پنت.روق یرپیلدلتریربمدیردرراااملسرسااوریمرپیجلدربمده ساا بر مپیردفلعرپزرپزر حتوده

،رنیموهلیرد وبمپایکر  حتهرااااموعر مرهم مر مرنیموهلیردودترپسااا ل یر دپد  ربمد

گیت.رج هلیرپ میکلییر لردپد ر یپفکن ما الرهمالیترساااوریامرنیمویرز ی یر ودربامر

رب ت.ررخیلنتنیموهلیرد وبمپایکرسوریمرپب و رپیلدلتر  حتهراصمی رگمف مربمر مر

هلیرموهساوریمرورسلیمرگامراهتیتربمدهر ودربمر مرنیموهلیرد وبمپایکرامبیمرپی 

ورر4102هلیریرفمپترهم مرخوپهتربمد.ردررساالسبمدردرو رسااوریمردررااامدررودخلنم

،رپرا ر4102نشاال ردپد.ردررپوترررپسااوریمرریرنظل یر مهم میرپزریهلامبیمرنشاالنمر4102

امبیمرپزر مزرپواااا رهوپییرپ میکلردشورربمد.رز رز ل رپردو ل رگفتربمرامبیمره ر مر

 ی.پ.ژ رهم مرخوپهتربمد.ررهلیر تپفعرخ قیگل نظل یربمد،ردپد روره ر مرگموهراشم

بیمرپنجلمراااتر مردرر مزرسااوریمرورامرجمپ  سپینردم یلتربمردمتالمرهوسراااهمرسااوریر

یر وتیردرر مپیردور تپخ مرپیروزنمر4102یردم یلترساا مرفمپتر وموشرااات.ر تپخ م

بمرپینرزخمیرنل یرپورودیردپاااات رر رگشاااود4102 روردفمینر 4102دتدیارااااملدیر 

قمپرردپدرورج گرنظل یررپر وردراهلج ررهلییهتشیرزی و .رپینردم یلتردم یلترااالخم

 .رفت مراملررنمید وبمپایکرسوریروردیگمرنیموهلیرسوریردیلرر لرنیموهلیراملم

ردم یلترنظل یردمتهپنجلمرد ال ردرراتپر رورودر مرساااوریمر مپیرپب و ردوداترپر

 مپقشتررهلیتهرالب و رپستد یمرنیموهلیرد وبمپایکرسوریرپست.رنیموهلیرپیلدلتر  ح

هالیرب یاتیرهسااا  اتربمرپیلدلتر  حتهر مر کالنیرینررپربامرهمردووأسرپدورررض یاا رپ

هلرس میردرردفلعرپزرنیموهلیر بمدروردرر مپ مرهم لترزتر یرنیموهلیرنظل یرام رنظل
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اتهرر م مدپاپب و ررسا گمام ربمدهرپسات.رپینرر،د وبمپایکرساوریمرفمپه ربمدهر ود

یرپص ر  ل قیرهساتربمرزنل رپزریهلپسات.رنیموهلیرپ میکلیردرر  قهمرهسا  ترپ لرنشالنم

 رفت.رنیموهلیرد وبمپایکرسوریرب لررخوپه ت

ذیمنت.رپیربل  رپرا رامبیمرزسیاپب و رنیموهلیرد وبمپایکرسوریمردرر مپ مرهم م

ومر مر وسر–خودررسمز ینپزر« مرهمرقیم ی» تربمرزنل ریگورهشمپ رسایلسایرپینرنیموهلر ی

روژپوپرااااارردفلعرخوپه تربمد.ر یرساالسرگذااا مرپدهلمرپهمت،ریکیرپزردوررهشمراااورپیر

چمریرپ نر یلرز د وبمپایکرساااوری،رهشاااتپرردپدهربمرامبیمردرصاااتدرورودر مر  قهم

رسالزوبلررپ  ی ی»پ میکلر نل یته رپست.رویرپی رپزرپد لمرپخیمرگفتربمرامبیمرروژپوپررپر«

رب ترورسمر ی یو ااتتر مرنیموهلیرد وبمپایکرساوریرهم مر ید،ر مپااالسرخوپهتربم

دهت.رپینرپ له تگل رجلرپسااکل ر جتدر یپنت،رز یرسااوریررپربمرپب و ردررامبیمپ له ته

یراااامدررودرفمپترنیسااا  ت.رنمرا هلردودترامبیمرروژپوپررپرویمپ رخوپهتربمدرپه ر  قهم

هلیر یمبمدر مرپینر  قهمر مرپلبساالزیرقو یر  کمر لروپردربمد راوتپدردظیمیرپزرسااوری

زنت.ردلزمر مریلدزوریرپسااتربمرجمویتربمدهلیرسااوریمرهتودردور ی یو رنفمردسااتر ی

بشیربمدهلیرسوریرروژپوپر یل رومقنگمپنیرخودشررپرپزرپینربوا ر مپیرترمپست.رپه

 بمدهرپست.

 چه خواهد بود؟ منطقهنظامی ترکیه برای  معنای تهاجم

هلیرر  ر حتودیتیرروژپوپیربمدهلیرسوریمررپرنل ودرخوپهتربمد.ر مامبیمر حتوده.ر0

 زرگرز ،ردودترروژپوپرپاکلسرگونلگونیرپزرد وبمپسی،رال  رد وبمپسیرپق صلدیرور

 فمه گیررپراجم مربمدهرپست.
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د.رم ریرفمپتررپرپزر ینرخوپهتخلنممرپنسجلمرپج ملدیرجهل رفمه گیرامدررودیامبر.4

پزر خ ر م یرسوریمرهس  ترااار لهیترپینر  قهمررپررالمدمتپن هلسرسمر ی یو رسوریراااربمر

هلیرسااوریرپسااتردگمگو رخوپهتربمد.ردرردرپز تت،رپینربمرساامز ینر لدریربمده

یمرامبریربمدیرساااوریمررپرنل ودرخوپهتربمد.رد لوهر مرز ،رپگمجلییرجمویترجل ومجل م

 خوپهتر ود. ر0424   شوررچهلرمرژنورر24یر مرچ ینربلریر شلدرترب ترنهضر لده

رد.رو یلنیموهلیرنظل یرساااوریمررپر مپیردفلعرپزر مزهلر مر  قهمرراوپنت یرپینرهم مر.3

درر ج سرپیمپ ،ر حماتجوپدررمی،،روزیمرخالرجام،رگف امربامرامبیامر الیتر مر مزهلیر

ورامبیمر لیترپجلزهردهترنیموهلیرنظل یرساااوریمردرر مزره اااوررردساااوریمرپه مپمر گذپر

دپا مر لا ت.رپگمرپرا رسوریمر مرسمتر مزرهمبترب ت،رپ کل ر مخوردرنظل یرسوریمرور

هلییر ینرنیموهلیر س برپیمپ ،رسوریمرورپیلدلتر  حتهرامبیمرپتیترخوپهترز تربمر مرا  

 خوپهترپنجل یت.

،رپیمپ ،رروساایم،رسااوریمرورامبیمر خشاایرپزرگموهرزساا لنمر ودنتربمر4102رساالسرپز.2

یریرنظل هاتف ریالف نررپهیر مپیرپلیل راتریجیرج گرخونینردررساااوریمر ود.ر تپخ م

دررپینرصورترامبیمردررساوریمرپه ملسراجتیترج گردررساوریمررپرپفزپی رخوپهتردپد.ر

بمر خشایرپزر هلجمل ر مردودترسوریمر ودنتراهویترخوپه تراترریمبهلیرنیل  یرامگموه

 .دستر زن تدودترد شقر مرا لشر مپیرسمنگونیربمر لرردیگمر

ددی رلرزیپگمرنیموهلیرپیمپنیرورپ میکلییردررسااوریمر مخوردرنظل یردپااا مر لااا ت،ر.ر2

ودرد یمرپیمپ ،راااال  ر مشلرپ رخرامدیلرب تربمرج گیراملمیکلرپیجلدر یمدیگمیر مپیرپ 

  لزر ک ت؟پیمپ ،ررپرز

 ا وی،راتهراهویترخوپهتربمد.ر سیلرپینروضویتردودترپردو ل ررپربمرر.2
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درر وردرپینراحودلترهشتپرردپد.رسلز ل ر   رپزروضویترپرزیل یردرس یرردلزمرپسات

یرساالز ل ر   ردرردوساا لنمیرپ وررپنساال ب  تهو  زیسرهمله گبمدهرپساات.رپلنوسر 

دپن ردرر  قهمرچمررخرخوپهتردپد...ر لر مپیر تامینروضویتر لیترز لدهرنمی»سوریمرگفتر

 پینروضوی یرپستربمر لره ر لیتر مپیرز رز لدهر لای .«راوی .

 

 پیوند با منبع اصلی:

What to expect from Turkey’s coming invasion of 
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