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به نظر می رس�د کودتای نافرجام ترکیه، که شکاف درون ارتش این کشور را آشکار کرد، همراه با 
دیدار و گفتگوی رجب طیب اردوغان و والدیمیر پوتین در مردادماه و نیز تهاجم ترکیه به سوریه، 
در تغییر برخی سیاس�ت های ترکیه نس�بت به سوریه مؤثر بوده اند. نوشتار حاضر، با توجه به سیاست 
خارج�ی شکس�ت خورده اردوغان در س�ال های اخیر، برخ�ی تغییرات مهم به وجودآمده در سیاس�ت 
خارج�ی ترکی�ه و عوامل مؤثر بر این تغییرات را تبیی�ن می کند. همچنین با در نظر گرفتن اهداف و 
اولویت های ترکیه در جنگ داخلی س�وریه، تاش دارد نش�ان دهد سیاس�ت ترکیه در جنگ داخلی 

س�وریه تا چه اندازه و در چه جهتی تغییر خواهد کرد.

اشاره:

تغییر سیاست ترکیه نسبت به سوریه
دکتر فاطمه سادات میراحمدی*

مقدمه
نوش��تار حاضر برگرفته از مقاله سونر جاگاپتای١، مدیر 
برنامه تحقیقاتی ترکیه در مؤسسه سیاست خاور نزدیک 
واش��نگتن2 است، که س��پتامبر 20١6 منتشر شده است. 
همان گونه که نویس��نده بیان ک��رده، از زمان برکناری 
احمد داوداوغلو از نخس��ت وزیری، در ماه می 20١5، 
ترکیه برخی تغییرات مهم، ش��امل عادی س��ازی روابط 
ب��ا اس��رائیل و تمایل برای بهبود روابط با روس��یه را در 
سیاس��ت خارجی خود اجرا کرده اس��ت. مسئله  مهم تر 
آنکه در 24 آگوست، نیروهای ترکی وارد شمال غرب 
سوریه شدند و ش��هر جرابلس، که تحت کنترل داعش 
بود را به تصرف درآوردند. جاگاپتای معتقد اس��ت که 
سه هدف ترکیه در جنگ داخلی سوریه، زمینه مشترکی 
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را در حمله به جرابلس شکل داده اند. بدین صورت که 
تهاج��م آنکارا، اج��ازه می دهد که نخس��ت، داعش از 
مرزهای ترکیه دور ش��ود؛ دوم، مان��ع از کنترل حزب 
کردی اتح��اد دموکراتیک)DYP( بر منطقه ش��ود؛ و 
س��وم، اینکه منطقه امنی در ش��مال غرب س��وریه برای 
شورش��یان مورد حمایت ترکیه که بر ضد اسد فعالیت 
می کنند، به وجود  آورد. ب��ا توجه به این تحوالت، وی 
این س��ؤال را مطرح می کند که تا چ��ه اندازه و در چه 
جهتی، سیاس��ت ترکیه در جنگ داخلی س��وریه تغییر 
خواهد کرد؟ به اعتقاد جاگاپتای، این مس��ئله بستگی به 

سه تحول بعدی دارد:
اول، ترکیه و روس��یه به عادی س��ازی روابط خود 
ادامه دهند و بر اختافات در مورد س��وریه پایان دهند؛ 
دوم، مس��کو و واش��نگتن- با رضایت قطر و عربستان- 
ب��رای پایان دادن به جنگ س��وریه توافق کنند؛ س��وم، 
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اردوغان دستورکار داخلی خود را تغییر و به نزاع خود 
با حزب کارگران کردس��تان )KKP(، پایان دهد و در 
امتداد همان سیاس��ت، با شاخه سوری پ.ک.ک یعنی 

حزب اتحاد دموکراتیک به سازش برسد. 
با این حال، جاگاپتای معتقد است، حتی پس از این 
رویدادها، بعید به نظر می رس��د که اردوغان به یک باره 
کامًا سیاس��ت خود در س��وریه را تغیی��ر دهد و از در 

دوستی با اسد درآید.

سیاست خارجی شکست خورده ترکیه
جاگاپتای ابتدا به بررس��ی روند سیاست حزب عدالت 
و توس��عه پرداخته و توضیح می دهد که حزب عدالت 
و توس��عه )PKA( از زمان به قدرت رس��یدن در س��ال 
2002، از دکتری��ن س��نتی سیاس��ت خارج��ی ترکی��ه 
سرپیچی کرده اس��ت. رئیس جمهور ترکیه، معتقد بود 
که به ج��ای همکاری با غ��رب، ترکیه بای��د تبدیل به 
قدرتی مس��تقل و یک س��تاره در خاورمیانه ش��ود؛ این 
اس��تدالل توسط داوداوغلو، حمایت می شد. با این حال 
تی��م اردوغان-داوداوغلو، نه تنها برای س��اخت ترکیه 
به عنوان س��تاره خاورمیانه شکست خورد، بلکه نسبت 
به هر زمان دیگری در حافظه مدرن ترکیه، مش��کات 
سیاس��ت خارجی بیشتری را برای ترکیه به وجود آورد. 
آن ها تاش کردند ترکیه را به وس��یله انفصال نس��بی از 
سیاس��ت های ایاالت  متح��ده  آمری��کا در خاورمیانه و 
ایفای نقش فعال در مناقشات منطقه ای، تبدیل به قدرتی 
مس��تقل کنند؛ اما این سیاس��ت تقریباً شکست خورد و 
روابط ترکیه نه تنها با مصر السیس��ی و اسرائیل، بلکه با 

روسیه و سوریه نیز گسسته شد.
در این میان، سوریه موردی است که در رأس قرار 
دارد. از همان روزهای اولیه قیام این کش��ور، ترکیه در 
مقابل روسیه و ایران، جانب شورشیان را گرفت و پس 
از ناکام��ی در دریافت حمای��ت از متحدان خود، مانند 
ناتو و ایاالت  متحده  آمریکا، کشور را در معرض بحران 
و تهدیدات تروریستی قرار داد )مانند بمب گذاری سال 
20١٣ در ریحانلی(. همزمان، سیاست ترکیه در سوریه 

برای پیش بینی تهدیدات نیز شکس��ت خورد. ترکیه از 
س��ال 20١2، ب��ه حمایت از نیروهای��ی پرداخت که در 
حال رفتن به س��وریه ب��رای مبارزه با رژیم اس��د بودند 
و ب��ه دلیل این که هدف اولیه ترکیه س��قوط اس��د بود، 
عمداً تهدید آن ها نس��بت به خ��ودش را نادیده گرفت. 
جاگاپتای معتقد اس��ت که ترکی��ه احتماالً هرگز بر آن 
نب��ود که از گروه های جهادی حمایت کند؛ در عوض، 
آنکارا اعتقاد داش��ت )و هنوز هم امیدوار اس��ت( که با 
حمایت از شورش��یان، به سقوط اس��د کمک می کند. 
از ای��ن رو، ترکی��ه اکنون در منج��اب جنگ داخلی 
سوریه فرو رفته و از شورشیانی حمایت می کند که اسد 
و متح��دان منطقه ای آن، یعنی ایران و روس��یه با آن ها 
مب��ارزه می کنند. آنکارا همچنین مورد تهدید داعش از 
سمت سوریه اس��ت؛ که طی چند ماه گذشته، حمات 
مخربی به ترکیه داش��ته اس��ت، مانند حمله به فرودگاه 
آتاتورک اس��تانبول. به همان اندازه انعطاف ناپذیری با 

کردها برای ترکیه تهدیدآفرین است.
جاگاپتای اس��تدالل می کند که سیاس��ت خارجی 
ترکیه نه تنها در س��وریه بلکه در کل منطقه با مشکاتی 
مواجه اس��ت. آنکارا همچون س��وریه در ع��راق نیز با 
مشکاتی روبه رو ش��ده، که روابطش با تهران را تحت 
تأثیر قرار داده اس��ت. همه این  مس��ائل موجب شده که 
ترکیه در خاورمیانه دوستان زیادی نداشته باشد )به جز 
کردس��تان عراق، قطر و عربستان سعودی(. از آنجا که 
دوحه و ریاض، حامی شورشیان ضد اسد هستند، این دو 
کش��ور تبدیل به نزدیک ترین متحدان ترکیه در سوریه 
ش��ده اند. مسئله ای که تا همین اواخر بیشتر تهدیدکننده 

بود، ضدیت آنکارا با روسیه در سوریه بود. 
بنابرای��ن، یک ده��ه رویدادهای ناگوار چش��مگیر 
در سیاس��ت خارج��ی ترکیه تح��ت فرم��ان اردوغان 
و داوداوغل��و، ح��س انزوا و شکس��ت را ب��رای ترکیه 
به وج��ود آورده و تمایل آنکارا را ب��رای بهبود روابط 
با همس��ایگانش افزایش داده اس��ت. البته، آشتی یک 
س��رباالیی س��خت خواهد بود و به اعتق��اد جاگاپتای، 
بس��تگی زیادی به کش��ور هدف دارد. اگرچه آنکارا، 
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در مورد مسائل منطقه ای مانند سوریه، با تهران مخالف 
اس��ت، اما به احتمال زیاد به توس��عه روابط با تهران، از 
طریق بهبودبخش��یدن به روابط اقتص��ادی ادامه خواهد 
داد. با اینکه تاش برای عادی س��ازی روابط با اسرائیل 
نتیج��ه داده، رواب��ط ترکیه- مصر، که در س��ال 20١٣ 
تنزل ناگهانی داش��ت، احتماالً به دلیل دش��منی متقابل 
بین اردوغان و عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهور مصر، 
مح��دود خواهد مان��د. در س��وریه نیز تغییر سیاس��ت 
اردوغان بس��تگی به تع��دادی از عوامل همچون روابط 
با روسیه تا دس��تور کار داخلی اردوغان برای شکست 
پ.ک.ک. در ترکی��ه دارد. حتی پ��س از آن نیز بعید 
اس��ت که آنکارا کامًا در سیاس��تش نس��بت به سوریه 

بازنگری کند و با حکومت اسد از در دوستی درآید.

عادی سازی روابط با روسیه
به نظر جاگاپتای، عادی س��ازی روابط ترکیه و روسیه تا 
حدی تحت تأثیر »تجارب تاریخی« قرار دارد. روس��یه، 
در گذشته، عثمانی را به دفعات شکست داده است. در 
ش��رایط کنونی بازگشت روسیه به عنوان دشمن، نه تنها 
اردوغان، بلکه کل جامعه سیاست گذار سیاست خارجی 
آنکارا را نگران کرده اس��ت. این نگرانی، موجب شده 
اردوغان بعد از برکناری داوداوغلو، آش��کارا تأس��ف 
خود را از س��رنگونی جت نظامی روسیه ابراز کند. پنج 
روز بعد، نخس��ت وزیر جدید ترکی��ه، بن علی ییلدریم 
اع��ام کرد که ترکیه برای گس��ترش همکاری با ایران 
تاش خواهد کرد و افزود ک��ه روابط با تهران اهمیت 

ویژه ای برای دولت ترکیه دارد.
جاگاپتای معتقد اس��ت کودتای نافرجام ١5 جوالی 
در ترکی��ه که موجب ایجاد درک جدیدی در س��اختار 
سیاسی این کشور از آمریکا شده است، به تسریع فرایند 
عادی س��ازی روابط با روسیه و ایران کمک کرده است. 
ترک ها بع��د از کودتا، برای اولین ب��ار در دوران اخیر، 
عضویت ترکیه در ناتو را زیر س��ؤال بردند و بحث هایی 
در م��ورد اینکه ترکی��ه باید به جای آمریکا، به س��مت 

دوستی با روسیه حرکت کند، را مطرح کردند.

نویس��نده بیان می کند ک��ه احتم��االً، کودتای ١5 
جوالی، مضطرب کننده ترین رویداد سیاس��ی در ترکیه 
از زمان س��قوط امپراتوری عثمانی بوده اس��ت. بمباران 
آن��کارا و ه��دف قراردادن س��اختمان مجل��س، عمیقاً 
س��اکنان این ش��هر و در واقع کل کش��ور را تکان داد. 
پایتخت ترکیه از س��ال ١402، یعنی زمانی که نیروهای 
تیم��ور لنگ آن را اش��غال کردند، م��ورد حمله نظامی 
قرار نگرفته بود. ضربه دیگر، به اس��تهزاء گرفته ش��دن 
مفاهیمی در مورد سلسله مراتب نظامی ترکیه، کودتای 
بدون خونریزی و این اعتق��اد بود که ارتش مردم را به 
خاک و خون نمی کشد؛ مفاهیمی که در طوالنی مدت 

تثبیت شده بود.
همان ط��ور که نویس��نده بی��ان می کن��د، در ترکیه 
بس��یاری معتقدن��د که واش��نگتن، در کودت��ای ترکیه 
نقش داشته اس��ت؛ زیرا فتح اهلل گولن را که در آمریکا 
زندگ��ی می کند، طراح اصلی کودت��ا می دانند. اگرچه 
ترکیه هنوز ش��واهدی مبنی بر ای��ن که گولن براندازی 
اردوغ��ان را ترتیب داده، به آمریکا ارائه نکرده اس��ت؛ 
اما بس��یاری از تحلیل گ��ران بر این باورند که افس��ران 
هم ردیف گولن، هس��ته اصل��ی کودتا را ش��کل داده 
بودند. تحت این ش��رایط، اردوغان، که در حال حاضر 
به نظر جاگاپتای برخی انگیزش های سیاس��ت خارجی 
اوراس��یاگرایانه دارد، می توان��د یک چرخ��ش از ناتو 
به س��مت روس��یه انجام دهد، به ویژه نظر ب��ه این که به 
دنبال کودتا، چهره ارتش ترکیه، یعنی قوی ترین پیوند 
بین ناتو و آنکارا، خراب ش��ده اس��ت. به نظر نویسنده، 
روس��یه نیز این فرص��ت را درک کرده اس��ت؛ در 29 
ژوئ��ن، اردوغان و پوتین، ب��رای آرام کردن تنش هایی 
که از زمان انهدام جت جنگنده روس��ی توسط ترکیه، 
تشدید شده بود، تلفنی باهم گفتگو کردند و در نهایت 
در 9 آگوست، در مس��کو دیدار داشتند و تمایل خود 
را برای عادی سازی روابط نش��ان دادند. اگرچه پوتین 
ب��رای لغو تحریم های اقتصادی و مالی که بعد از انهدام 
جنگنده روس��ی به ترکیه تحمیل کرده ب��ود، موافقت 
کرد؛ اما به هر حال، آنکارا و مس��کو در جنگ داخلی 
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س��وریه با هم مواجه خواهند ش��د، جای��ی که حمایت 
آن ه��ا از طرف های مخالف مشکل س��از خواهد ش��د. 
ب��ه  طور همزمان، پس از کودت��ا، برکناری حدود یک 
سوم ژنرال های ارتش ترکیه از پست های خود، توانایی 
کش��ور برای اعمال قدرت در سوریه در کوتاه مدت را 

محدود کرده است.
با توجه به این تحوالت و با در نظر گرفتن سیاس��ت 
خارجی تهاجمی ترکیه، جاگاپتای این س��ؤال را مطرح 
می کند که آیا ترکیه با تغییر خط مشی خود در سوریه، 
یعنی جایی که آنکارا از س��ال 20١١ سیاست براندازی 
اسد را به هر قیمتی دنبال می کرد، تسلیم روسیه می شود؟

عوامل تعیین کننده سیاست آنکارا در سوریه
جاگاپت��ای در بخ��ش بع��دی گ��زارش خود، ب��ا این 
اس��تدالل که سیاس��ت ترکیه در س��وریه تا حد زیادی 
رو به شکس��ت اس��ت، به عوامل تعیین کننده سیاس��ت 
ترکیه در س��وریه می پ��ردازد. حمات هوایی روس��یه 
تلفات زیادی به شورش��یانی وارد ک��رده، که آنکارا از 
آن ها حمایت می کرد؛ داعش صدها نفر از مردم را طی 
ماه های اخیر در حمات تروریس��تی در ترکیه کش��ته 
است؛ ترکیه همچنین مبارزه با پ.ک.ک. که به عنوان 
متحد نزدیک حزب اتحاد دموکرات کردهای سوری، 
در حال کمک به ایاالت متح��ده آمریکا، علیه داعش 
در سوریه اس��ت را دنبال می کند. ترکیه دیدگاه مثبتی 
نسبت به همکاری ایاالت متحده آمریکا با حزب اتحاد 
دموکراتیک ندارد و این مسئله مانعی در همسویی منافع 
ترکی��ه و ایاالت متحده آمریکا اس��ت. اخی��راً، به دنبال 
حمله ترکیه به جرابلس، درگیری بین نیروی های ترکی 
و شورش��یان مورد حمایت ترکیه با شاخه نظامی حزب 
 ،)GPY(اتحاد دموکراتیک یعنی یگان های مدافع خلق
نگرانی ها در واشنگتن نسبت به خطر بالقوه مناقشه کامل 

بین کردهای سوری و ترکیه را افزایش داده است.
از نظر جاگاپتای، در ترکیه، اردوغان به گزینه های 
ترکیه در برابر اس��د و حزب اتحاد دموکراتیک شکل 
می ده��د. ادراک اردوغ��ان از دخالت ترکیه در جنگ 

داخلی س��وریه بیش��تر غیرانتقادی و بر اساس اعتقاد به 
عدالت و تقوای خود اس��ت. نخب��گان حزب عدالت و 
توس��عه، به حمایت از مس��لمانان سنی که دوست آن ها 
هس��تند و جنبش های سیاس��ی اس��امی )مانن��د اخوان 
المسلمین( معتقدند و حمایت از شورشیان اسام گرای 
س��وری )مانند اح��رار الش��ام( را نه تنها ی��ک انتخاب 
سیاس��ی، بلک��ه همچنی��ن انتخاب��ی اخاق��ی می دانند. 
ای��ن ارجاع��ات اخاق��ی را می توان ه��م در اظهارات 
داوداوغلو و هم اردوغان مش��اهده کرد؛ بنابراین بسیار 
بعید اس��ت که حزب عدالت و توسعه حمایت خود از 
شورشیان سنی در سوریه )یا جنبش اخوان المسلمین در 

کل خاورمیانه( را قطع کند.
جاگاپت��ای اس��تدالل می کن��د ک��ه ای��ن دیدگاه 
سیاس��ی-اخاقی، سیاس��ت خارجی ترکیه در سوریه 
را منحرف کرده اس��ت. نماین��دگان ترکیه در جنگ 
س��وریه، مبارزان س��نی هس��تند که بس��یاری از آن ها 
ب��ا جنبش اخوان المس��لمین در س��ال 20١١ ش��ناخته 
ش��ده اند. در مناقش��ه س��وریه، جهادگران دیگری نیز 
حضور دارند که به طور مس��تقیم ترکیه را هدف قرار 
داده ان��د، ب��ا این حال هن��وز هم ه��دف ترکیه، حفظ 
جهان بین��ی اخاقی  و براندازی رژیم اس��د باقی مانده 
اس��ت. در اینجا نویسنده به نکته مهمی اشاره می کند و 
آن این اس��ت که نتیجه سیاست منسوخ توانمندسازی 
اس��ام گرایان توس��ط ترکیه، این بوده ک��ه برخی از 
آن ه��ا به ویژه در س��وریه، تبدیل ب��ه نیروهای افراطی 
ش��ده اند. از زمان شروع قیام های عربی در سال 20١0، 
آنکارا از احزاب سیاس��ی همسو با اخوان المسلمین در 
مصر، لیبی و تونس حمایت کرده اس��ت. این احزاب 
در مصر، از ق��درت برکنار ش��دند، در انتخابات لیبی 
مغلوب ش��دند و در می��دان جنگ در لیبی به حاش��یه 
رانده ش��دند. در واقع، آنکارا ش��رط بندی سنگینی بر 
روی ی��ک جناح در خاورمیانه انجام داده اس��ت و به 

طور مکرر این شرط را باخته است.
در خص��وص سیاس��ت اردوغان نس��بت به حزب 
اتحاد دموکراتیک، نویس��نده اس��تدالل می کند که در 
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چارچوب سیس��تم سیاس��ی ترکیه فعل��ی، اردوغان به 
عنوان رئیس جمه��ور، محدودیت هایی برای آینده اش 
می بیند: بر اس��اس قانون اساسی این کشور، وی رئیس 
حکومت اس��ت نه رئیس دولت. اردوغ��ان برای تغییر 
قانون اساس��ی، تاش دارد در ی��ک رفراندوم عمومی 
پیروز ش��ود یا حزب عدالت و توس��عه را از آستانه 50 
درصد در ی��ک انتخابات ناگهانی باالت��ر ببرد، که هر 
کدام از آن ها به او اج��ازه می دهد که قانون را اصاح 
کند و تبدیل به یک رئیس جمهور همچون سیستم های 
ریاس��تی با برخورداری از اختیارات کامل ش��ود و در 
نتیج��ه قدرت خود را تثبیت کند. وی برای رس��یدن به 
این ه��دف، نیاز دارد پایه های حزب عدالت و توس��عه 
را گس��ترش دهد و به این منظور، از نظر جاگاپتای، او 
به رأی دهندگانی از ح��زب حرکت ملی)PHM( که 
مانند حزب عدالت و توس��عه، یک حزب راس��ت گرا 
است، نیاز دارد. پیروزی نظامی بر پ.ک.ک. او را نزد 
رأی دهندگان به حزب حرکت ملی محبوب می کند و 
باعث می ش��ود برخی از آنان به حزب عدالت و توسعه 
رأی دهند؛ که موج��ب موفقیت اردوغان در رفراندوم 
یا انتخابات می ش��ود. بنابراین، اردوغان برای رسیدن به 
هدف، نیازمند شکس��ت دادن پ.ک.ک. در ترکیه و 

حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه است.

دسته بندی اهداف ترکیه
جاگاپت��ای در ادام��ه به دس��ته بندی اه��داف ترکیه در 
س��وریه می پردازد و عنوان می کن��د که اردوغان معتقد 
است »موضع ترکیه در سوریه کرامت مشترک بشریت 
را نجات داده اس��ت«. از این رو، بعید اس��ت از صحنه 
خارج ش��دن داوداوغلو، این ادراک اخاقی اردوغان 
را متزلزل کند. بر این اس��اس، اولویت ترکیه در سوریه 
بدین ش��رح باقی می ماند: نخست، سرنگونی بشار اسد، 
دوم، جلوگیری از پیش��رفت حزب اتحاد دموکراتیک، 

سوم، دور کردن داعش از مرزهای ترکیه.
با این حال، به نظر نویس��نده، آخرین حمله ترکیه به 
سوریه، نشان می دهد که اکنون آنکارا گرفتن قلمرو از 

داعش را از نظر می گذران��د؛ ضمن اینکه همزمان، در 
حال جلوگیری از پیش��رفت حزب اتحاد دموکراتیک 
در ش��مال س��وریه به عنوان یک هدف مه��م، همانند 
برکناری اسد است. آنکارا، با قرار دادن نیروهای خود 
در کریدور عزاز- جرابلس در ش��مال غرب س��وریه، 
قص��د دارد مانع کنترل حزب اتحاد دموکراتیک بر این 
منطقه ش��ود. کنترل این منطقه توسط کردهای سوری 
به آن ها اجازه می دهد ک��ه کانتون های در حال حاضر 
به هم پیوس��ته جزیره-کوبان��ی در ش��رق جرابلس را با 
کانتون س��وم آن ها یعنی عفرین در غ��رب عزاز به هم 
متصل کنند؛ بنابرای��ن کنترل حزب اتحاد دموکراتیک 
ب��ر این منطقه، ی��ک کمربند ح��دود 400 مایلی ایجاد 
 می کند، که مورد خوش��ایند پ.ک.ک. است و ترکیه 
را از جن��وب تهدید می کند. تهاج��م ترکیه همچنین با 
ه��دف ایجاد یک منطقه امن کوچک برای شورش��یان 
مورد حمایت ترکیه در ش��مال غرب س��وریه اس��ت، 
منطق��ه ای ک��ه می تواند بر ضد اس��د اس��تفاده ش��ود. 
به عبارت دیگر، هر س��ه هدف ترکیه اکنون با هم تحت 

»یورش جرابلس« جمع شده اند.

ترکی�ه و تواف�ق بالقوه بین آمریکا و روس�یه بر 
سر سوریه

جاگاپتای در پاس��خ به این سؤال که آیا ترکیه می تواند 
جزئ��ی از یک توافق بالقوه بی��ن ایاالت متحده آمریکا 
و روس��یه بر سر سوریه باش��د، بیان می کند که ترکیه به 
ط��ور کامل در برابر مذاکره ای که اس��د را حفظ کند، 
ایس��تادگی نخواهد کرد در عوض، رهب��ران ترکیه در 
منظر عم��وم از توافقی که مورد حمایت ایاالت متحده 
آمریکا بوده و دربردارنده منافع روسیه و رژیم اسد باشد 
حمایت می کنند اما در پش��ت پ��رده همچنان به تاش 
خود برای مسلح کردن شورشیان ضد اسد ادامه خواهند 
داد. همزمان، بعید اس��ت ک��ه ترکیه از تاش های خود 
برای جلوگیری از پیش��رفت حزب اتحاد دموکراتیک 
دس��ت بردارد آنکارا هر کاری که بتواند انجام می دهد 
ت��ا مانع اتصال جزیره-کوبانی به عفرین توس��ط حزب 

ان
گر

 دی
گاه

ن



8686

اتح��اد دموکراتی��ک ش��ود؛ همزمان داع��ش را نیز از 
مرزهای خود دور می کند.

وی اس��تدالل می کند که اردوغ��ان و دیگر نخبگان 
حزب عدالت و توسعه که به عنوان اسام گرایان سیاسی 
شناخته می  شوند، معتقدند مسیر درستی را به لحاظ اخاقی 
انتخاب کرده اند و بنابراین بعید است ترکیه حمایت خود 
از شورش��یان را به طور کامل متوقف کن��د )به ویژه اگر 
تاش های ترکی��ه برای تصرف قلمرو در امتداد کریدور 
عزاز- جرابلس موفق شود(؛ مگر اینکه واشنگتن حامیان 
س��عودی و قطری شورش��یان س��وری را متقاعد کند که 
حمایت ه��ای مالی خود را از آن ها قط��ع کنند و به طور 
کامل تن به توافق بدهند. عربستان سعودی دیدگاه مثبتی 
نسبت به توافق ایاالت متحده آمریکا و روسیه در سوریه 
ندارد و آن را به منزله تقدیم س��وریه به ایرانی ها می بیند. 
از این رو، برای تضعیف حکومت اسد و حامی آن یعنی 
ایران، به حمایت از شورش��یان سوری ادامه خواهند داد؛ 
ک��ه به نوبه خود، به ترکیه اج��ازه خواهد داد که با نقض 
روح توافق بین ایاالت متحده آمریکا و روسیه، به تحویل 

ساح و پول به شورشیان ادامه دهد.

ریاس�ت  و  روس�یه  حمای�ت  کرده�ا،  زاوی�ه 
جمهوری اردوغان

جاگاپتای معتقد اس��ت فراتر از هر منفعتی در توافق بین 
روس��یه و ایاالت متحده آمریکا بر سر سوریه، اردوغان 
دالی��ل خودش ب��رای تمایل به تعامل و هم راستاش��دن 
ب��ا روس��یه را دارد، که مربوط به مس��ئله کردهاس��ت. 
حمایت نظامی روس��یه از حزب اتح��اد دموکراتیک، 
برنامه اردوغان برای جلوگیری از پیش��رفت این حزب 
را تهدی��د می کند. اردوغان می داند که برای شکس��ت 
پ.ک.ک. ب��ه منظور رس��یدن به ریاس��ت جمهوری 
ریاستی، ناگزیر اس��ت پیوند بین روسیه و حزب اتحاد 
دموکراتی��ک را قطع کند. از نظ��ر جاگاپتای، اردوغان 
نگران است ساح های ارائه شده روسیه به حزب اتحاد 
دموکراتیک، به دس��ت پ.ک.ک. بیفتد و شکس��ت 
ای��ن گروه توس��ط ترکی��ه را غیرممک��ن نماید. تاش 

وی ب��رای قطع پیوند بین روس��یه و کردها، حامیانی در 
کل جامعه غیرحزبی آنکارا، ش��امل سکوالرها و حتی 
ارتش ترکی��ه، خواهد یافت. سیاس��تگذاران در آنکارا 
همه شکس��ت پ.ک.ک. را می خواهند و می دانند که 
اگر پ.ک.ک. پش��توانه روسیه را داشته باشد، این امر 

غیرممکن است.
مس��ئله اینجاس��ت که ترکیه نمی تواند واقع��اً نیروی 
نظامی به درون س��وریه ارس��ال کند. پس از حادثه انهدام 
جت روس��ی، مسکو منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه 
اعام کرد و یک س��امانه دفاع ضدهوای��ی در این ناحیه 
مستقر کرده، که آماده است هر هواپیمای ترکی یا نیروی 
زمینی در حال ورود به ش��مال غرب سوریه را هدف قرار 
دهد. بر این اس��اس، جاگاپتای معتقد اس��ت طی ماقاتی 
که اردوغان در 9 آگوس��ت با پوتین در س��ن پترزبورگ 
داشت، از پشتیبانی روسیه برای حمله به جرابلس برخوردار 
شده اس��ت. با این حال، برای اینکه روسیه به قطع پیوند با 
حزب اتحاد دموکراتیک راضی شود، ترکیه مجبور است 
حمایتش از شورش��یان ضد رژیم اسد که در حال مبارزه 
برای حلب هستند و همچنین آن هایی که در نزدیک استان 

ادلب مستقر شده اند، را کم کند.
از نظر جاگاپتای، پوتین می تواند پاسخ متقابل بهتری 
به ابتکار عمل ترکیه برای آش��تی بدهد. پس از جنگ 
سرد، سیاست روسیه نسبت به آنکارا بر اساس این اصل 
ب��وده که ترکیه هرگ��ز به طور کامل ب��ا روس ها بیگانه 
نشود. به ویژه از زمان به قدرت رسیدن پوتین، استراتژی 
روس��یه، نزدیک کردن ترکیه به خ��ود و دورکردن آن 
از نات��و بوده اس��ت. پوتین می داند ک��ه در این مرحله، 
دورترک��ردن ترکی��ه از خود، منجر به فش��ارآوردن به 
ترکی��ه ب��رای نزدیک تر ش��دن به ناتو می ش��ود. پوتین 
همچنی��ن می داند که تحریم ترکیه آس��یب های پایدار 
بیشتری به خود روس��یه وارد می کند. ترک ها مشتریان 
زی��ادی برای اجن��اس ارزان، اما با کیفی��ت باالی خود 
دارند و روس ها از تحریم های ایاالت متحده آمریکا و 
سقوط قیمت نفت آس��یب دیده اند و در نهایت نیازمند 

دسترسی به بازارهای خود هستند.
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بنابراین، به اعتقاد جاگاپتای، پس از لغو تحریم های 
اقتص��ادی، بع��د از حادثه ج��ت جنگنده روس��ی، در 
روزه��ای آینده، روس��یه حرکت های بیش��تری نش��ان 
می دهد. روس��یه همچنین به احتمال زیاد، مش��وق های 
مالی مربوط به گردش��گری، تجارت، ساخت و ساز و 
معامات خط لوله را به اردوغان پیش��نهاد خواهد داد، 
که به رئیس جمهور ترکیه کمک خواهد کرد پایه های 
اقتصادی حکومت خود در ترکیه را محکم کند. شاید 
در پیش بین��ی حرکت بعدی پوتین بوده که اردوغان در 
حرکت��ی متقاب��ل، مطالبی در حمایت ازخ��ط لوله گاز 
طبیعی مشترک ترکی- روسی بیان کرد. تجدید حیات 
این پروژه، که به روس��یه اجازه می دهد اوکراین را در 
صادرات گاز کنار بگذارد، محور از س��رگرفتن روابط 

حسنه ترکیه و روسیه خواهد بود.
به هر حال، به عنوان نتیجه تحوالت اخیر، همان گونه 
که نویس��نده بیان می کند این مس��ئله که روابط ترکیه و 
روسیه در سوریه تا چه میزان تغییر خواهد یافت، نامشخص 
است. روسیه، برای مثال، ممکن است به این نتیجه برسد که 
برای حفظ حلب غربی برای اسد، نیازمند کمک یگان های 
مدافع خلق است و از این رو، آهسته تر از انتظارات ترک ها 
برای رها ک��ردن کردها عمل کن��د. اردوغان نیز ممکن 
اس��ت برای کنارگذاش��تن حمایت از شورشیان ضد اسد 
که در حال جنگیدن برای حفظ شرق حلب هستند، تحت 
فشارهای داخلی قرار گیرد. جاگاپتای معتقد است پوتین 
برای راضی کردن اردوغان ممکن اس��ت از کارت گولن 
اس��تفاده کند و پیشنهاد ارائه کمک های اطاعاتی بر ضد 
جنبش گولن و اس��تفاده از نفوذ خ��ود بر جمهوری های 
آس��یای مرکزی را به اردوغ��ان بدهد، به طوری که آن ها 
را وادار کند قوی ترین و قدیمی ترین ش��بکه های هم تراز 

گولن در بیرون از ترکیه را از بین ببرند.

نتیجه گیری
آن گون��ه ک��ه از تحلیل ه��ای جاگاپتای در ای��ن مقاله 
برمی آید، اردوغان برای رس��یدن به اهداف خود یعنی 
مجازات داعش در س��وریه، جلوگیری از پیشرفت های 

ح��زب اتح��اد دموکراتیک، شکس��ت پ.ک.ک. در 
ترکی��ه و آس��یب زدن ب��ه گولن در خارج از کش��ور، 
نیازمند انجام هر اقدام الزمی برای عادی س��ازی روابط 
با روس��یه، شامل مس��ئله سوریه، اس��ت. ایاالت متحده 
آمریکا، به س��هم خود، به دو دلی��ل پذیرای روابط بهتر 
می��ان پوتین و اردوغان اس��ت. نخس��ت اینکه، آن ها به 
مب��ارزه همه جانبه بر ضد داعش کمک می کنند؛ و دوم 
اینکه، مذاکراتی که در حال حاضر بین اسد و مخالفان 

سوریه در جریان است را مدیریت خواهند کرد. 
در نهای��ت، شکس��ت پ.ک.ک. توس��ط نیروهای 
اردوغ��ان، پی��روزی حزب عدال��ت و توس��عه در یک 
انتخابات ناگهانی یا در رفراندوم را هموار خواهد کرد، که 
البته هر دو مورد به لطف رأی ناسیونالیست ها امکان پذیر 
خواهد بود. در این ص��ورت، ترکیه به احتمال زیاد پس 
از آن، نس��بت به پ.ک.ک و نیز نس��بت به حزب اتحاد 
دموکراتیک در سوریه کمتر متخاصم خواهد شد. در این 
مرحل��ه، اردوغان می تواند مذاکرات صلح با پ.ک.ک. 
را از طریق رهب��ر زندانی این گروه یعنی عبداهلل اوجاالن 
دوب��اره از س��ر بگی��رد و نی��ز موضع کمت��ر خصمانه ای 
نس��بت به همکاری ایاالت متحده آمریکا با حزب اتحاد 

دموکراتیک و یگان های مدافع خلق بگیرد.
عادی سازی روابط ترکیه با روسیه همراه با یک امر 
ناگزی��ر خواهد بود: ترکیه مجبور ب��ه توقف یا حداقل 
کاهش حمایت از شورش��یان ضد اسد در سوریه است. 
توافق احتمالی بین روس��یه و ایاالت متحده آمریکا در 
س��وریه، همچنین به عادی سازی روابط روسیه و ترکیه 
کم��ک خواهد کرد؛ ام��ا، در نهایت، با توجه به موضع 
ایدئولوژیک اردوغان در جنگ داخلی س��وریه، ترکیه 
به حمایت خود از شورشیان ضد اسد ادامه خواهد داد، 
مگر این که واشنگتن، عربستان و قطر را متقاعد کند که 
به طور کامل، حمایت ش��ان از شورشیان را پایان دهند، 
که یک س��ناریوی بعید اس��ت. در ص��ورت توافق بین 
ایاالت متحده آمریکا و روس��یه بر سر سوریه، ترکیه به 
طور رس��می به این توافق می پیوندد، اما پش��ت پرده به 
جریان کمک ها به شورشیان ضد اسد ادامه خواهد داد.
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