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دونالداترامپ ا ررئیسجمهوررپ میکالریکشااا شامرااااشااا رپب شمر امررجار یارپردو ل ر
رئیسجمهوررامبیمرگفتربمرنیموهلیرنظل یرپ میکلردررسوریمرپزر«نیموهلیرد وبمپایکر
سوریم»ربمر حتودهیر جزپییردررپ تپدر خشیرپزر مزرامبیمرپیجلدربمدهپنتردفلعرنخوپهتر
بمد.رنیموهلیرد وبمپایکرسااوریمردمتالمر شااک رپزرج ل هلیربمدیرپسااتربمرنیموییر
ساا بر مپیردفلعرپزرپزر حتودهیربمدیردرراااملسرسااوریمرپیجلدربمدهپنت.روق یرپیلدلتر
حتهرااااموعر مرهم مر مرنیموهلیردودترپسااا ل یر دپد

ربمد،رنیموهلیرد وبمپایکر

ساااوریامرنیمویرز ی یر ودربامر الرهمالیتر ماپفکنهلیرپ میکلییر لردپد ر یج گیت.ر
پب و رپیلدلتر حتهراصمی رگمف مربمر مرنیموهلیرد وبمپایکرسوریمرخیلنترب ت.ر ر
امبیمرپی امراهتیتربمدهر ودربمر مرنیموهلیرد وبمپایکرساوریمرورسلیمرگموههلیر
بمدردرو رسااوریمردررااامدررودخلنمیرفمپترهم مرخوپهتربمد.ردررساالسهلیر4102رور
4102رامبیمرنشاالنمهلییرپزرهم میرنظل یر مرسااوریمررپرنشاال ردپد.ردررپوتر،4102رپرا ر
امبیمرپزر مزرپواااا رهوپییرپ میکلردشورربمد.رز رز ل رپردو ل رگفتربمرامبیمره ر مر
دپد روره ر مرگموهراشمنظل یربمد،ریگل هلیر تپفعرخ قر ی.پ.ژ رهم مرخوپهتربمد.ر
پینردم یلتربمردمتالمرهوسراااهمرسااوریرجمپ سردرر مزرسااوریمرورامبیمرپنجلمراااتر مر
دم یلترساا مرفمپتر وموشرااات.ر تپخ میر 4102رروزنمپیر مپیردور تپخ میر وتیردرر
دتدیارااااملدیر  4102روردفمینر  4102رگشاااودربمرپینرزخمیرنل یرپورودیردپاااات ر
دم یلترااالخمیرزی و .رپینردم یلترهتشهلییررپر وردراهلج رنظل یرقمپرردپدرورج گر
املمدیلرر لرنیموهلیرد وبمپایکرسوریروردیگمرنیموهلیرسوریر مراملررنمیرفت.
پب و ردوداترپرد ال ردرراتپر رورودر مرساااوریمر مپیرپنجلمردم یلترنظل یردمتهر
د یمرنیموهلیرد وبمپایکرسوریرپست.رنیموهلیرپیلدلتر حتهرالب و رپستهلیر مپقشتر
اا رپ یضروررأسرپدوینررپربامرهمردور کالنیهالیرب یاتیرهسااا اتربمرپیلدلتر حتهر مر
نیموهلیرنظل یرام رنظلرتر یبمدروردرر مپ مرهم لترز هلرس میردرردفلعرپزرنیموهلیر
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د وبمپایکرساوریمرفمپه ربمدهر ود،رام ربمدهرپسات.رپینرسا گمرپب و ر مدپا مراتهر
پسات.رنیموهلیرپ میکلیردرر قهمرهسا ترپ لرنشالنمهلییرهساتربمرزنل رپزر ل قرپص یر
نیموهلیرد وبمپایکرسوریرب لررخوپه تررفت.
پب و رنیموهلیرد وبمپایکرسوریمردرر مپ مرهم میربل رپرا رامبیمرزسیاپذیمنت.ر
رهشمپ رسایلسایرپینرنیموهلر یگوی تربمرزنل ر« مرهمرقیم ی»پزرسمز ینرخودر–ر وسومر مر
روژپوپرااااارردفلعرخوپه تربمد.ر یرساالسرگذااا مرپدهلمرپهمت،ریکیرپزردوررهشمراااورپیر
د وبمپایکرساااوری،رهشاااتپرردپدهربمرامبیمردرصاااتدرورودر مر قهمیرپ نر یلرز چمر
پ میکلر«سالزوبلررپ ی ی» رنل یته رپست.رویرپی رپزرپد لمرپخیمرگفتربمرامبیمرروژپوپررپر
پااالسرخوپهتربمد،ر مااتتر مرنیموهلیرد وبمپایکرساوریرهم مر یب ترورسمر ی یو ر
پ له تهیرسااوریررپربمرپب و ردررامبیمپنت،رز جلرپسااکل ر جتدر یدهت.رپینرپ له تگل ر
په ر قهم یراااامدررودرفمپترنیسااا ت.رنمرا هلردودترامبیمرروژپوپررپرویمپ رخوپهتربمدر
کمر لروپردربمد راوتپدردظیمیرپزرسااوریهلیر یمبمدر مرپینر قهمر مرپلبساالزیرقو یر
دسااتر ی زنت.ردلزمر مریلدزوریرپسااتربمرجمویتربمدهلیرسااوریمرهتودردور ی یو رنفمر
پست.رپهمترنگمپنیرخودشررپرپزرپینربوا ر مپیرقومبشیربمدهلیرسوریرروژپوپر یل ر
بمدهرپست.
معنای تهاجم نظامی ترکیه برای منطقه چه خواهد بود؟
.0رامبیمر حتودهیرروژپوپیربمدهلیرسوریمررپرنل ودرخوپهتربمد.ر مر ر حتودیتهلیر
زرگرز ،ردودترروژپوپرپاکلسرگونلگونیرپزرد وبمپسی،رال رد وبمپسیرپق صلدیرور
فمه گیررپراجم مربمدهرپست.
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.4رامبیمرپنسجلمرپج ملدیرجهل رفمه گیرامدررودخلنمیرفمپتررپرپزر ینرخوپهتر مد.ر
پن هلسرسمر ی یو رسوریراااربمردمتالمرپزر خ ر م یرسوریمرهس ترااار لهیترپینر قهمررپر
بمرساامز ینر لدریربمدههلیرسااوریرپسااتردگمگو رخوپهتربمد.ردرردرپز تت،رپینر
جل مجلییرجمویترجل ومیربمدیرساااوریمررپرنل ودرخوپهتربمد.رد لوهر مرز ،رپگمرامبیمر
مرچ ینربلریر شلدرترب ترنهضر لدهیر24ر شوررچهلرمرژنور  0424رخوپهتر ود.
 .3رپینرهم مر یاوپنترنیموهلیرنظل یرساااوریمررپر مپیردفلعرپزر مزهلر مر قهمر یلورد.ر
درر ج سرپیمپ ،ر حماتجوپدررمی،،روزیمرخالرجام،رگف امربامرامبیامر الیتر مر مزهلیر
ساااوریمرپه مپمر گذپردرورامبیمر لیترپجلزهردهترنیموهلیرنظل یرساااوریمردرر مزره اااورر
دپا مر لا ت.رپگمرپرا رسوریمر مرسمتر مزرهمبترب ت،رپ کل ر مخوردرنظل یرسوریمرور
امبیمرپتیترخوپهترز تربمر مرا

هلییر ینرنیموهلیر س برپیمپ ،رسوریمرورپیلدلتر حتهر

خوپهترپنجل یت.
.2پزرساالس ر،4102رپیمپ ،رروساایم،رسااوریمرورامبیمر خشاایرپزرگموهرزساا لنمر ودنتربمر
هاتف ریالف نررپهیر مپیرپلیل راتریجیرج گرخونینردررساااوریمر ود.ر تپخ میرنظل یر
امبیمردررساوریمرپه ملسراجتیترج گردررساوریمررپرپفزپی رخوپهتردپد.ردررپینرصورتر
گموههلیرنیل یرامبیمر بمر خشایرپزر هلجمل ر مردودترسوریمر ودنتراهویترخوپه تراتر
بمر لرردیگمر مرا لشر مپیرسمنگونیردودترد شقردستر زن ت.
.2ر پگمرنیموهلیرپیمپنیرورپ میکلییردررسااوریمر مخوردرنظل یردپا ا مر لا ا ت،رزیلرددی ر
دیگمیر مپیرپ میکلرپیجلدر یب تربمرج گیراملمدیلرامرد یمرپیمپ ،راااال ر مشلرپ رخودر
پیمپ ،ررپرز لزر ک ت؟
.2رپینروضویتردودترپردو ل ررپربمر سیلررا وی،راتهراهویترخوپهتربمد.
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دلزمرپساتر درر وردرپینراحودلترهشتپرردپد.رسلز ل ر

رپزروضویترپرزیل یردرس یر

بمدهرپساات.رپلنوسر و زیسرهمله گب تهیرپ وررپنساال دوساا لنمیرساالز ل ر

ردرر

سوریمرگفتر«نمی دپن ردرر قهمرچمررخرخوپهتردپد...ر لر مپیر تامینروضویتر لیترز لدهر
اوی ».رپینروضوی یرپستربمر لره ر لیتر مپیرز رز لدهر لای .

پیوند با منبع اصلی:
What to expect from Turkey’s coming invasion of
Syria
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