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 چکیده

های منطقهه ای ترین رویدادهایی است که جهت گیریبحران سوریه از آغاز تاکنون، یکی از مهم

اصل ازی با حب و بین المللی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. این بحران برای ترکیه به نوعی

ن امنیرهی ایه جمع جبری صفر بوده که طی آن هر گونه تحوالت بنیهادین در سهاارار سیاسهی و

ن عهر  و کشور، امنیت و منافع ترکیه را مرأثر اواهد کرد. سوریه دروازه ورود ترکیهه بهه جهها

 وریهسه بحران اهمیت گرفرن نظر در با پژوهش این اتصال اسرراتژیک ترکیه به ااورمیانه است.

 بحه  وردرا مه ترکیهه ملی امنیت و منافع بر سوریه تحوالت تاثیرگذاری منطقه، امنیری محیط بر

 هایگروه و کردها یابیقدرت با تنها نه سوریه بحران های پژوهشبر اساس یافره .داده است قرار

 همراه ورکش این ملی امنیت تهدید و ترکیه جنوبی مرزهای امرداد در داعش نظیر افراطی اسالمی

اش، تهدیدات اقرصادی و مرحدان غربی و دمشق با آنکارا روابط در تنش با ایجاد بلکه است بوده

 و چهارچ در و تحلیلهی-توصیفی روش به حاضر ترکیه نموده است. مقاله سیاسی را نیز مروجه

 اشهین امنیری تهدیدات و سوریه شمال در کرد اودمخرار منطقه و داعش پیدایش کپنهاگ مکرب

 دو شهن مر روابهط مسئله به همچنین. است نموده بررسی را ترکیه ملی امنیت بر آن دو ظهور از

 .است پردااره نیز آمریکا و ترکیه یعنی ایمنطقه عمده بازیگر
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  :مقدمه

سههاارار  مههیالدی، 2010هههای مردمههی در شههمال آفریقهها و ااورمیانههه از سههال ایزش

ها که با ههد  دسهریابی ژئوپیلیرکی قدرت در منطقه را به کلی دگرگون ساات. این قیام

 های حقوق بشهر از تهونو و مصهر آغهاز شهد به دموکراسی، ازادی های مدنی و ارزش

درابردا به صورت اسرعفای بن علی از قدرت و اروج حسنی مبارک از کسوت ریاسهت 

ها و تهأثیر که باع  اهمیت و معناداری بیشرر این قیامجمهوری مصر جلوه گر شد. آنچه 

ای و فرامنطقهه ای گذاشهت  تیییهر جههت های امنیری میان بازیکران منطقههآن بر رقابت

ها در کشهورهایی همچهون لیبهی، یمهن و سهوریه بهود. در ایهن کشهورها گیری این قیام

و فرقهه گرایانهه ههای داالهی اعرراضات مسالمت آمیز مردمی به سرعت به سمت جنگ

هها تیییر مسیر داد. اعرراضات در این کشورها از حالت تحصن و بست نشهینی در ایابان

های ایابانی، قرل و کشرار سوق یافت. این وضعیت کماکان در هر سهه به سمت درگیری

کشور برقراراست و در این بین وضعیت سوریه با عطف بهه موقعیهت سهوق الجیشهی و 

رگذار تروریسری منحصر به فرد اسهت. در ایهن کشهور معررضهان های تاثیحضور جریان

ابردا بر لزوم انجام اصالحات از سهوی دولهت بع هی سهوریه تاکیهد کردنهد. تقاضهاهایی 

همچون، برداشره شدن قانونی جنگی، توزیع برابر ثروت و در نهایهت بهاز شهدن فضهای 

ها  ر برابر این اواسهرههای مردمی در سوریه بود. دسیاسی کشور از جمله اواسره گروه

ههای اعرراضهی دسهت بهه اشهونت و دولت اسد به جای تالش برای ارام ساارن گروه

های مردمهی نیهز از اواسهره سرکو  زد. مرعاقب با کنش اشونت آمیز دولهت مرکهزی،

های مردمی شروع بهه سهر اصالحات به سمت تالش برای تیییر نظام حرکت کرد. گروه

های نظهامی میهان ری دادند و این امر سرآغاز بحران و درگیریدادن شعارهای ضد حاکمی

های مخالف شد. بحران در سوریه هم اکنون به سبب مدااله گری ارتش یا طیف جریان

های منطقه ای و بین المللی بیش از آنکه جنبه داالی و تالش برای تیییر مسالمت آمیهز 

ها و ی بهرای صهف کشهیقدرت و حرکت به سمت ثبات و دموکراسی باشهد  بهه محله

ها تبدیل شده است. در منطقه رقابت اصلی میان سه قهدرت های ژئوپلیریک قدرترقابت

ایران، ترکیه و عربسران است. این سه قدرت از ابردای شروع بحران به صورت جهدی و 

های حامی اود پرداارند. در بین ایهن سهه هدفمند ورود پیدا کرده و به حمایت از گروه

های ترکیه با توجه به قرابت جعرافیایی و اهمیهت اسهرراتژیک اش نهزد قهدرتکشورها، 
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غربی رویکرد ااصی در این بحران داشت. دولرمردان ترکیه کهه مهدعی حاکمیهت داری 

نوین و دموکراتیک در منطقه بودند  رویکردی فعال و مداالهه جویانهه در برابهر بحهران 

عوت از بشار اسد بهه گشهودن بها  مهذاکره و سوریه اتخاذ کردند. این رویکرد ابردا با د

اصالحات سیاسی با مخالفان آغاز و در ادامه به مخالفت تمام عیار با دولهت بشهار اسهد 

ارم شد. از دید دولرمردان ترکیه دولت اسد با گشودن آتش به روی مخالفان مشروعیت 

کند. این دیهدگاه اود را از دست داده و باید قدرت به صورت داوطلبانه به مردم واگذار 

شود که بحران در سوریه زمینه چند بعدی پیدا در حالی از سوی رهبران ترکیه مطرح می

کرده و از هر سو دامنه تهدیدات امریت و منافع ملی ترکیه را نشانه گرفره است. از جمله 

این امر رانه پیکارجویان داعش و از همه مهم تر جدی تهر شهدن مسهأله اودمخرهاری 

ی کردی در شمال سهوریه اسهت. پیهدایی ایهن وضهعیت رهبهران ترکیهه را در هاجریان

وضعیری دشوار قرار داده است از یکسو نظهاره گهر تقویهت موقعیهت نظهامی و سیاسهی 

ها در نوار شمالی سهوریه هسهرند واز طهر  دیگهر شهاهد حز  اتحاد دموکراتیک الق

رسد دولهت سرا به نظر میت بیت اوضاع سیاسی دولت مرکزی سوریه هسرند. در همین را

ترکیه با چشم چوشی از موقعیت بشار اسد بیشرر دل نگهران کردههای سهوریه هسهرند و 

اند. با توجه عمده تمرکزشان را بر ممانعت از قدرت گیری این جریان در سوریه گذاشره

به مطالب مذکور سوالی که مطرح است این است که بحران سوریه چه تاثیری بر امنیهت 

کیه بر جای گذاشره است؟ در پاسخ به آن این فرضیه مطرح شده است که بحهران ملی تر

های اسهالمی افراطهی نظیهر داعهش در امرهداد یابی کردها و گروهسوریه نه تنها با قدرت

مرزهای جنوبی ترکیه و تهدید امنیت ملی این کشور همراه بوده است بلکهه عهدم شهکل 

اد تنش در روابط آنکارا با دمشهق و واشهنگرن  گیری نظم سیاسی مورد نظر ترکیه و ایج

 ترکیه نموده است. تهدیدات اقرصادی و سیاسی را نیز مروجه

 

 چارچوب نظری: نظریه امنیت بری بوزان

تعریهف نمهود. بنیهادین  هایارزشبه معنی رهایی از تهدیدات در قبال توان را می 1امنیت

 گرایهانواقعامنیت در نهزد . و نه امنیت اشدبمیناامنی  گرایانواقعنکره کلیدی در اندیشه 

 بحه در  .باشهدمیبه معنی نبهود تهدیهد امنیرهی فیزیکهی و آن ههم از نهوع نظهامی آن 

                                                           
1. Security 
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مطالعهات  گرایهاندر برابهر واقع هالیبرال .دارداز امنیت قدرت اهمیری زیادی  گرایانواقع

سب امنیهت از طریهق کسهب به ک گرایانکنند. واقعمیامنیری اود را بر پایه صلح اسروار 

یهان جنهگ سهرد و مین امنیت از طریق صلح توجه دارند. با پاٴقدرت و آرمانگرایان به تا

محیطی، مطرح شهدن موضهوعات غیرنظهامی نظیهر توسهعه اقرصهادی، تیییهرات زیسهت

های جدید نظیهر ایهدز و تروریسهم نقهدهایی سابقه جمعیت، بیماریمهاجرت و رشد بی

که رویکردههای سهنری چرا  .ها به امنیت وارد شدگرایان و لیبرالاقعجدّی برنگاه سنری و

باعه  تحهول در ایهن موضهوعات جدیهد نبودنهد.  ههابه تبیهین آن نسبت به امنیت قادر

ای وجهود میانههنیاز به ارائه یک دیدگاه  ند. از دید بوزانراجع به امنیت گردید هاینظریه

مکرهب کپنههاک را . در واقهع اود جای دههدکه هر دو مفهوم قدرت و صلح را در  دارد

 نسبت به امنیت دانست. هالیبرالو  گرایانواقعواکنشی نسبت به دیدگاه  توانمی

پردازان مکرهب ههایی هسهرند کهه نظریههمفاهیم امنیت موسع و امنیرهی کهردن گزاره 

اری های بهمکرب کپنهاگ کهه بها نوشهره .اندها تالش زیادی کردهدر گسررش آن 1کپنهاگ

شکل گرفهت، معرقهد اسهت  1980در دهه  "مردم، دولت و هراس "از جمله کرا  2بوزان

باشهد. از دیهد میکهه مبرنهی بهر تصهمیم بهازیگران  االذههانیبیناسهت  ایمسهئلهامنیت 

ههای اجرمهاعی از تهدیهدها و اندیشمندان این مکرب امنیهت برپایهه سهاات و پرداات

گرایان برای این عوامهل عینیهت قائهل هسهرند نتهای امنیری اسروار است ولی سموضوع

بهدین ترتیهب ممکهن اسهت برداشهت و ادراکهات (. 321: 1392)بوزان، ویور و دوویلد،

امنیری مخرلف و مرفاوتی از سوی بازیگران مخرلف حری در مورد موضوعی ااص روی 

 ههاآن هایپاسهخو  گیریتصهمیمدر نهایت بهر نحهوه  هاآناین برداشت و ارزیابی . دهد

های اجرمهاعی، امنیهت نیهز نهوعی برسهااره . همانند دیگهر پدیهدهتاثیرگذار اواهد بود

تواند در تعریف مسئله یا پدیده بهه ای میاجرماعی است. لذا تفسیرهای مرفاوت از پدیده

ای دیگر نقهش مهمهی را ایفها نمایهد )سهلطانی نهژاد، عنوان تهدید یا رفع تهدید از مسله

(. مکرب کپنهاگ تالش دارد نظریه یا چارچوبی را بسهط 25: 1395جمشیدی و محسنی، 

پهردازد. یکهی از مفهاهیم اساسهی می 3انگاریدهد که به بررسی امنیت، مطابق سنت سازه

مورد نظرمکرب کپنهاگ، مفهوم امنیرهی کهردن اسهت. منظهور از امنیرهی کهردن برسهازی 

                                                           
1. Copenhagen School 

2. Barry Buzan 

3. Constructivism 
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ی آن یهک بهازیگر، مسهله، باشد. به عبارت دیگر روندی اسهت کهه طهگفرمان تهدید می

پویش و یا بازیگر دیگر را به عنوان تهدید وجهودی بهرای یهک موضهوع اهاص اعهالم 

ها از وجهود و (. واکنش بازیگران ناشی از درک و تصور آن130: 1390ویلیامز،) نمایدمی

 باشد.شان میها و منافع حیاتییا فقدان تهدید علیه ارزش

های سهنری در بررسهی امنیهت، ها با دیهدگاهگرش آنویور تفاوت ن از نگاه بوزان و 

بوزان معرقد است بقهای  .بخشی استقبول دسرورکار چندبخشی به جای دسرور کار تک

ها یا بازیگران دولری، دیگر فقط توسط فاکرورها و عوامل نظامی مورد تهدید قهرار دولت

دی، زیست محیطی و سیاسی، اقرصا - های موضوعیگیرند، بلکه بایسری سایر حوزهنمی

امنیت را در ابعاد پن  گانه نظامی، سیاسهی، در واقع وی  .رانیز بدان اضافه کرد -اجرماعی

افهزایش سهطح زیهرا از دیهد وی . دهدمیاقرصادی، اجرماعی و زیست محیطی گسررش 

 در ماهیهت و ویژگهیباعه  تیییهر و دگرگهونی  الملهلبینروابط میان کنشهگران نظهام 

ایهن  .اندیافرهو انواع دیگری از تهدیدات به جز تهدیدات نظامی ظهور  تهدیدات گردیده

مکرهب مکرب تالش کرد تا مطالعات امنیرهی را از روابهط نظهامی کشهورها فراتهر ببهرد. 

و  ایمنطقههکپنهاک امنیت را در سطوح امنیت فردی، امنیت اجرماعی، امنیت ملی، امنیری 

که مرکز ثقل مطالعات امنیرهی از دیهد  داردمیاعالم  . امانمایدمیتقسیم  المللیبینامنیت 

در واقع تمرکز اصلی مکرهب کپبههاک بهر امنیهت  .باشدمیاین مکرب مطالعه امنیت ملی 

ترین برداشهت (. کالسهیک23: 1395سلطانی نژاد، جمشیدی و محسنی، ) باشددولت می

ر دو سهطح قابلیهت از مفهوم امنیت بعد نظامی آن است. از دید بهوزان امنیهت نظهامی د

 .شهودهای یکدیگرتفسیرمیها از ههد تهاجمی و دفاع مسلحانه دولت و برداشت دولت

 تهدیدات برابر در ازاودشان حفاظت برایها حکومت توانایی حول عمدتاً نظامیامنیت 

امنیهت اقرصهادی بهه دسررسهی بهه منهابع، پهول  .زنهدمی دور اهارجی و داالهی نظامی

ی حفظ سطح قابل قبولی از رفاه وقهدرت دولهت مربهوس اسهت. وبازارهای ضروری برا

ههای کلیهدی اهمیت بُعد اقرصادی امنیت به لحاس بقای شههروندان و تهأثیر آن بهر بخش

دیگر کشورمانند آموزش، بهداشت و افزایش توان نظامی، سهبب توجهه بهه ایهن بعهد از 

 مشهروعیت، یواحدسیاسه داالهی مشروعیتمروجه  سیاسی تهدیداتامنیت شده است. 

المللهی بین سهطح در سیاسهی امنیتباشند. ی آن میایدئولوژیک مشروعیت و آن اارجی
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ههای ارزش ووجود ایهدئولوژی  .استالمللی بین تعامالت و روابط به مربوس و معطو 

 بخشد.از مرزهای نظام به امنیت سیاسی نظام را قوام می نظام در بیرون به وابسره

 

 و مسئله گسترش بحران در سوریه حضور بازیگران خارجی

های دموکراتیک از طهرق های عربی در منطقه، مردم سوریه نیر بر اواسرهبا آغاز ایزش

گرا و سهکوالر ههای چه غیر نظامی اصرار ورزیدند. این اعرراضات ابردا از سهوی گروه

ت تهر بودنهد. دولهها اواسرار حقوق سیاسی و اجرمهاعی بیشسازماندهی شد. این گروه

 داد. در بع ی سوریه از همان ابردای بحران، اسرراتژی اود را روی انجام اصالحات قهرار

ل اایهر سا 40وضعیت امنیری اضطراری را برای اولین بار در طول  همین راسرا بشار اسد

ه برداشت. این اصالحات با وجود برگرداندن حقوق شهروندی و هویری به مهردم سهوری

بب ورود اعرراضهات در سهوریه بهه سه را اهاموش سهازد. های اعرهرا نروانست شعله

تر شد و بهه شهدت قهدرت سهازمانی و نظهامی مرییرهای مرعدد داالی و اارجی عمیق

شود نهوع براهورد حکومهت نیهز در تهداوم رژیم اسد را تضعیف ساات. البره گفره می

ارضایری تاثبر نبود. پاسخ اشن نظامی از سوی دولت دمشق باع  تقویت ناعرراضات بی

بهه  و احساسات منفی نسبت به اسد و حامیان وی در داال و اارج از سوریه گشت. اما

های اارجی جنو و شکل اعرراضهات تدری  با تداوم بحران سوریه و با مدااله قدرت

ای به کلی دگرگون گشت. جایگهاه ژئواسهرراتژیک سهوریه در معهادالت قهدرت منطقهه

ای در بحهران سهوریه گردیهد. ای و فرامنطقهمنطقههای موجب نقش آفرینی فعال قدرت

های مرمادی در دوران نظام جنگ سرد پیشرو سیاست در جههان عهر  سوریه برای دهه

ی بود. مرکزیت جعرافیایی این کشور، قرار گرفرن بین دو قطب بزرگ جههان عهر  یعنه

ن توجههات در کانو عربی سوریه راهای پانمصر و عراق و همچنین مرکزیت فکری ایده

م در جهان عر  قرار داده بود. این کشور نه تنهها پرچمهدار ضدامپریالیسهم و صهیونیسه

یار ان نیز بسهو روابط نزدیکی با ایران و روسیه دارد بلکه در معادله قدرت لبن منطقه بوده

های بهزرگ تأثیر گذار بوده اسهت. موقعیهت جعرافیهایی ایهن کشهور در منطقهه، قهدرت

سهت گهرفرن دسوسه بر سر ایفای نقش جدی در ایهن کشهور بهرای بهه ای را به ومنطقه

 رهبری منطقه واداشره است.
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های پنههان سیاسهی و ای و رقابتای و فرامنطقهبازی قدرت کشورهای بزرگ منطقه

المللهی ههدایت کهرده ها، نه تنها بحران سوریه را به صدر دسرور کار بینتاریخی میان آن

ان را با اود به همهراه آورده اسهت. بهر اسهاس مطالعهات است بلکه شدت وتطویل بحر

هها تعدد بازیگران داالی و اهارجی یکهی از عوامهل اصهلی طهوالنی شهدن بحران1برچر

باشد. از دیهد وی اهمیهت ژئواسهرراتژیک بحهران، تعهداد بهازیگران، میهزان مداالهه می

حهران های اصهلی شهدت بهای بزرگ و عدم تجانو طرفهای درگیهر از شااصههقدرت

(. در واقع مطالعات برچر نشان دهنده ایهن اسهت کهه بها 12-13: 1382برچر،) باشندمی

افزایش تعداد بازیگران عدم تجانو بازیگران بیشرر شده و از طر  دیگر شهدت بحهران 

و میزان توسل به اشونت نیز افزایش اواهد یافت. زیرا زیادی تعداد بهازیگران احرمهال 

در کل تعهداد زیهاد بهازیگران  خش را کاهش اواهد داد.حصول نریجه جمعی رضایت ب

ای شدت و تطویل بحران را با اود به همراه اواهد داشت. در این میان بازیگران منطقهه

بهه  ای هر کدام طبق تفسیر و برداشت اود از ماهیت تحوالت سوریه شهروعو فرامنطقه

حهوالت جههت بهه حهداک ر گیهری از ایهن تهایی برای بهرهها و اسرراتژیاتخاذ سیاست

اند. در میدان نبرد سوریه بازیگران رساندن منافع و کاهش ضرر و زیان ناشی از آن نموده

اارجی در دو جبهه مخرلف حضور دارند. جبهه اول که مرشکل از ترکیه، غر ، قطهر و 

از دید این کشورها راه حهل  نمایند.عربسران است، که از سیاست تیییر رژیم حمایت می

اسی حل بحران سوریه در ترک قدرت از سهوی اسهد قهرار دارد. دولهت سهعودی در اس

آمیز شهدن بحهران های مذهبی اولین جرقه را در منازعهبا حمایت از گروه 2011تابسران 

اردوگاه بعدی که نمایندگی آن را ایران، روسیه و چهین بهر عههده دارنهد،  در سوریه زد.

حمایت و تقویت دولت مرکزی سهوریه هسهرند. از معرقد به حل بحران سوریه از طریق 

دید این کشورها وضعیت فعلی در سوریه مسرعد گهذار بهه دموکراسهی و ثبهات نیسهت. 

اند و در صورت حذ  قدرت مرکهزی های سیاسی در سوریه به شدت نظامی شدهگروه

 (.Barzegar, 2012: 1تر اواهد گردید )وضعیت امنیری در سوریه به مراتب بیرن 

 

 

                                                           
1. Brecher 
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 ترکیه و بحران سوریه

ای تاثیرگذار در بحران ایهن سوریه یکی از بازیگران منطقه عنوان همسایه شمالیترکیه به

ههای ای را نسبت به نها آرامیکشور بوده است. رهبران این کشور ابردا سیاست محراطانه

جهه اطا  به بشار اسهد اواههان تو1داوود اغلو 2011ژانویه  25سوریه اتخاذ کردند. در 

داری در برابر معررضان با اعمال اصالحات و انجهام گفرگهوی به صدای مردم و اویشرن

(. این تقاضا، مخالف آن سیاسری Phillips, 2011: 33-36) ملی با ااوان المسلمین شد

ههای مصهر در همهان هها در ناآرامیبود که ترکیه در بحران مصهر اتخهاذ کهرده بهود. آن

از قهدرت شهدند و یها در بحهران لیبهی بها  2حسنی مبارک روزهای اول اواهان اسریفای

ااطر روابهط اقرصهادی گسهررده بها سهوریه، سیاست پرواز ممنوع ناتو موافقت کردند. به

بها ادامهه رونهد  ترکیه بیشرر به دنبال اصالحات برای حفظ ثبات در همسایگی اود بود.

ارهای دیپلماتیهک، گرایانهه ترکیهه بهه سهمت فشهاعرراضات در سوریه، سیاسهت میانجی

های سیاسی بر دولت بشار اسد به منظور انجام اصالحات دموکراتیک و توجه به اواسره

 ,Schenker) معررضان گرایش پیدا کرده و به نوعی لحنی آمرانه و سخت به اود گرفت

(. ترس از گسررش ناامنی میان مرزهای دو کشور و جلوگیری از شهیوع یهافرن 1 :2011

گرایانهه از سهوی ترین عواملی بودند که باع  اتخهاذ سیاسهت تقابلمهم اارالفات قومی

از سوی دیگر زمانی که کشرار غیرنظامیهان  .Esmailzadeh, 2014: 334)) ترکیه گردید

فزونی گرفت  رهبران ترکیه اواهان مدااله شورای امنیت سازمان ملهل مرحهد و پایهان 

اقدامات بشر دوسرانه در سوریه شدند.  دادن به عملیات نظامی تحت عنوان دموکراسی و

کشهی در داوود اغلو اعالم کرد که جامعه جهانی نباید نسهبت بهه فاجعهه انسهانی و نسل

ههای ای داالی بدانند. به این ترتیهب ناآرامیتفاوت مانده و آن را صرفاً مسئلهسوریه بی

شهور را وارد مرحلهه مابین را تیییر داد و روابهط ایهن دو کسوریه به طور کلی روابط فی

. از این منظر باید در تحلیهل رویکهرد ترکیهه (Anthony, 2011: 1) منازعه و تنش کرد

 نسبت به بحران سوریه دو مقطع مهم زمانی را در نظر گرفت. دوره اول از آغهاز بحهران

ها ترکیه در تهالش بهرای تیییهر شود که در طی این سال( را شامل می2016( تا )2011)

                                                           
1. Davoutoglo 

2. Hosni Mobarak 
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مدااله مسرقیم نظامی ترکیهه  2016سوریه بدون مدااله نظامی بود. از آگوست رژیم در 

با هد  کنررل فعالیت پیکارجویان وابسره به پ.ک.ک آغاز شد. البره در ایهن اصهوص 

باید گفت که ترکیه آماده همکاری با دولت اسد در صورت مقابله مشررک از هر دو سهو 

ه با توجه به تهدیدات مهم تر و قریهب الوقهوع بود ک 1علیه جریان کردی موسوم به روژوا

النصره، داعش و احرارالشهام( دولهت ) تر برای دولت سوریه از سوی شبه نظامیان مسلح

سوریه وقعی به معامله ترکیه نداد. برای همین منظور ترکیه بها در نظهر گهرفرن امنیهت و 

آغهاز کهرد. ایهن  منافع اود مدااله نظامی در سوریه را با عنهوان عملیهات سهپر فهرات

 2000عملیات با مشارکت ارتش آزاد سوریه انجام گرفت و تاکنون منطقه ای در حهدود 

اند. ورود نظامی ترکیه بهه کیلومرر مربع را در شمال غربی سوریه به کنررل اود در آورده

تا  2011ها و اهدافشان طی سالهای بحران سوریه در نریجه به بن بست رسیدن اسرراتژی

ها هم زمان سه راهبرد اارج کردن اسد از قهدرت بها ود. این کشور طی این سالب 2016

تسلیح مخالفان، کمک به قدرت گیری ااهوان المسهلمین و جلهوگیری از شهکل گیهری 

کرد. هر سهه ایهن راهبهرد بها دولت اودمخرار کردی در شمال شرقی سوریه را دنبال می

بت به گذشره ت بیت تر شد. جریهان شکست کامل مواجه شد. موقعیت اسد در سوریه نس

ااوان المسلمین به ااطر اوج گیری داعش و النصره به کل از فضهای سیاسهی و نظهامی 

ها نظهاره گهر قهدرت گیهری فزاینهده کردهها در سوریه ناپدید شد و از سوی دیگر ترک

شان شدند. برآیند این اتفاقات این جمع بندی را در حز  عدالت و توسهعه گوشه مرزی

جاد کرد که راهی جزء مدااله و حضور مسرقیم نظامی برای عملیاتی کهردن راهبردهها ای

 (Alaranta,2017:2) وجود ندارد.

 

 ای مورد نظر ترکیهبحران سوریه و ناکامی نظم منطقه

دکررین عمق اسرراتژیک احمد داود اوغلو، ترکیه به دلیل موقعیت جیرافیایی و  بر اساس

مق اسرراتژیک است و به همین دلیل باید نقش رهبهری را در تاریخی ویژه اود دارای ع

مناطق پیرامونی اود به عهده بگیرد و اهمیت اسرراتژیک جهانی بهرای اودکسهب کنهد. 

های سیاسهی موجهود در های مردمی در کشورهای ااورمیانه و نیز ناآرامیترکیه انقال 

                                                           
1 . Rojava 
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برای تبدیل شدن بهه بهازیگری سوریه را به منزله فرصری برای پیشبرد راهبرد کالن اود 

مردان . دولهت(Jung, 2011:1-2) مهم در معادالت ااورمیانه در چارچو  در نظر دارد

این کشور درصدد هسرند با معرفی اود به عنهوان الگهوی مطلهو  و موفهق در عرصهه 

های جاری موجود در ااورمیانهه را بهه های اقرصادی، جریانمدیریت سیاسی و موفقیت

  و مورد نظر اود هدایت کنند و نفوذ سیاسهی اهود را در منطقهه افهزایش مسیر مطلو

های پیش روی آنکارا مطرح شهدن ترین فرصتمهم (.Cordesman, 2011: 2-3) دهند

ای که بیشرر در چارچو  گفرمهان ااهوانی قابهل تفسهیر دموکراسی ترکیه و اسالم ترکیه

باشد. این کشهور درتهالش اسهت بها میعنوان الگو در سطح منطقه ااورمیانه باشد بهمی

عنوان الگویی موفق برای کشورهای عهر  منطقهه ای، اود را بهتروی  مدل اسالم ترکیه

ااورمیانه معرفی نماید. ولی روند تحوالت سوریه موجب چنهد پهارگی سهوریه شهده و 

تضعیف ارتش آزاد و یا به عبهارتی گفرمهان ااهوانی را در پهی داشهره اسهت. بهراال  

و مرحدین غربی وی، نظم ااوانی مهورد نظهر ترکیهه نرواسهت بهه  رات اولیه آنکاراتصو

گفرمانی مسلط در تمام سوریه مبدل شده و در سهپهر گفرمهانی ایهن کشهور بهه منزلهت 

را بها چالشهی جهدی  ای آنکهاراهای ااورمیانهههژمونیک دست یابد. این مسئله سیاست

 ایمنطقه معادالت در تأثیرگذار بازیگری عنوان به مواجه کرده است. اگر امروزه از ترکیه

 بهه بلکهه باشدو یا الگوی حکومری آنکارا می های مروازنسیاست دلیل به نه شود،می یاد

 .اسهت ایمنطقهه بحهران هایکانون با آن همسایگی و ژئوپلریک این کشور موقعیت علت

ر رویکهرد نهامروازن و شهرا  های منطقه ای ترکیه در کناالبره در رابطه با ناکامی سیاست

های نهفرهه در زده مردان عدالت و توسعه باید به ماهیت تحوالت ااورمیانه و پیچیهدگی

ههای ها از سهوی جریانعمهده اواسهره آن اشاره کرد. با اغاز تحهوالت بیهداری عربهی،

انقالبی، بعد سیاسی داشت. تالش برای ازادی سیاسی بیشرر، اسرقرار نهادهای دموکراسی 

و رعابت حقوق بشر از جمله شعارهای انقالبیون بود. بی تردید ترکیه بها توجهه بهه دارا 

بودن درجه ای قابل قبول از معیارهای دموکراسی و همچنین موقعیت مسهاعد جههانی از 

های دموکراسهی اهواه در کشهورهای بحهران زده پذیرش و مقبولیت بیشرری نزد جریان

ابی حز  النهضه در تونو و ااوان المسلیمن در مصر قدرت ی ااورمیانه براوردار بود.

که مدل سیاسی حز  عدالت و توسعه را ایده آل ترین مدل برای شیوه حاکمیهت داری 
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اش ارتقها ای ترکیه را در قیاس بها رقبهایدانسرند  به یکباره موقعیت منطقهکشورشان می

م تحوالت، آسهیب پهذیری داد. این وضعیت چندان به درازا نینجامید و با شروع موج دو

های سیاسی در ااورمیانه از تالش برای اسهرقرار های ترکیه بیشرر شد. از منظری بحران

های فرقه ای و هویت جویانه تیییر مسهیر داد. بهه عبهارتی نهادهای مدنی به سمت جنگ

های دموکراتیهک شهد و ایهن امهر های سیاسی جایگزین تقاضهایمنازعات بر پایه هویت

نزول ترکیه در منطقه شد. دو کشور سوریه و یمن در دسره نخست این کشهورها سرآغاز 

ههای مرعهدد های فرقهه ای در سهوریه و ورود جریانقرار دارد. بدین رو با تشدید جنگ

تروریسری به این کشور، رویکرد منطقه ای ترکیه که همانا ارتقای قدرت نرم این کشهور 

گونهه آمهادگی سیاسهی و نظهامی در مواجههه بها بود  به بن بست رسید. این کشور هیچ 

ههای های سیاسی و نظامی سوریه نداشت و نروانست موقعیت گروهتحوالت و دگردیسی

 (Dalay,2016: 2) تر نمایند.حامی اود را در سوریه مسرحکم
 

 بحران سوریه و تأثیر آن بر منافع اقتصادی ترکیه

شریک اسرراتژیک در منطقه ااورمیانه به قبل از شروع بحران سوریه، آنکارا و دمشق دو 

نامه همکاری با توافق 50های مرعدد اقرصادی نظیر امضای ها همکاریرفرند. آنشمار می

و  2010نامه تاریخی مبارزه با تروریسم در سهال ، توافق2009تا  2002یکدیگر در طول 

اهود داشهرند. در ترین شریک تجاری سهوریه را در کارنامهه شدن ترکیه به بزرگ تبدیل

میلیارد دالر کاال به سوریه صادر نمهوده بهود و بهه ایهن  7/1ترکیه در حدود  2010سال 

نمهود. در واقعهه ها کهاال وارد میترتیب در صدر کشورهایی قرار داشت که سوریه از آن

درصد واردات سوریه از ترکیه بود. در همین سهال ترکیهه چههارمین کشهور مقصهد  5/9

. (UN Comtrade Data, 2017) رفهتصهادراتی سهوریه بهه شهمار میبرای کاالهای 

رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه در سهفر  گرمی این روابط تا جایی بود که

رسماً اعالم کرد که سوریه برای ما نه تنهها بهازاری بها بیسهت  2009به دمشق در دسامبر 

ااورمیانه با جمعیهت قریهب شود، بلکه دروازه ای به سوی میلیون جمعیت محسو  می

به سیصد میلیون نفر است. اردوغان در این سفر با اشاره به دوسری عمیق اهود بها بشهار 

 اسد، وی را برای اود نامید و اواهان دوسهری بیشهرر دو کشهور سهوریه و ترکیهه شهد
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(Taspinar,2012: 6این ) آنکارا ورودی ایسرگاه اولین سوریه که دهدمی نشان تعامالت 

 انعقهاد بها ههاترک کهه بود دلیل همین به و بوده منطقه به ترکیه ایرویکرد ااورمیانه در

تشهکیل  بهه اقهدام که رفرند پیش جایی تا سوریه با منطقه در اود اسرراتژیک اولین پیمان

( در طی ایهن Dunfer and Berthold, 2010: 1) کردند. 2010کابینه مشررک در سال 

های مخرلف همکاری از سیاسی تا اقرصادی و تجاری میهان جلسات بود که موافقت نامه

های مهم که نقش ویژه ای در همگرایی دو طرفین به امضا رسید. از جمله این توافق نامه

تجارات آزاد میان دو کشور بود. این توافق نامهه کهه در ژانویهه  کشور داشت، توافق نامه

ود گرفت. براساس این توافق، ترکیه بعد اجرایی به ا 2007به امضا رسید از سال  2004

 دارا علهت بهه سوریه که حالی در کرد لیو را سوریه محصوالت تمام عوار  گمرکی بر

 کاالههای کلیهه بهر را گمرکی عوار  تا کرد توافق تر ضعیف و صنایع ناکارآمدتر بودن

یهن ا)14: 1394دانهش نیها، ) ترکیه به تدری  در طول یک دوره دوازده ساله کاهش دهد.

توافق نامه زمینه مناسبی را برای توسعه تجارت میان دو کشور فراهم ساات. به طهوری 

میلیهارد دالر  3/2به  2002میلیون دالر در سال  733که حجم مبادالت ترکیه و سوریه از 

 رسید. 2010در سال 
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 هاها و اوج گرفرن دامن بحران سوریه، شاهد سرایت اشهونتاما با تشدید اشونت

ایم. بهرای نمونهه دمشق بهوده -به داال ترکیه و اثرات منفی آن بر روبط اقرصادی آنکارا

کهل صهادرات  2014میزان صادرت ترکیه به سوریه روبه کاهش گذاشره است. در سهال 

 2015ترکیه به سوریه در حدود یک میلیارد و هشرصد میلیون دالر بود. این رقم در سال 

بهه یهک میلیهارد و  2016یست و دو میلیهون دالر و در سهال به یک میلیارد و پانصد و ب

 2015تا  2014سیصد و بیست و سه میلیون دالر کاهش یافت. همچنین در فاصله زمانی 

 International) میزان واردات ترکیه از این کشهور بهه بهیش از نصهف کهاهش یافهت

Trade Center, 2017). هها مهراودات هم اکنون نیز به سبب تشهدید جنهگ و نها امنی

اقرصادی به شدت کاهش یافره و حری آن بخش از کاالهای صادراتی از مقصد ترکیه بهه 

سوریه به ااطر عدم برگشت پذیری پول از طر  سوریه، سود آنچنانی برای بازرگانهان 
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های و تجار ترکیه ای ندارد. گزارش روزنامه حریت چاپ ترکیه با اشاره به اینکه شرکت

ی مرنوعی چون، آهن، سیمان، میوه و سبزیجات به ادلب شههر همجهوار ترکیه ای کاالها

بازرگانان سوریه ای قهادر بهه پردااهت  کنند  از این امر حکایت دارد کهترکیه صادر می

میلیهون دالر بهه تجهار ترکیهه بهدهکار  7شان نیسرند و هم اکنون رقمی در حهدود بدهی

کنههار نههاامنی مرزههها و فروریههزی  ( ایههن امههر درhurriyetdailynews,2018هسههرند. )

ها و راه آهن، باعه  دشهوار ههر چهه بیشهرر مهراودات مسیرهای مواصالتی همچون پل

تجاری میان طرفین شده است. در کنار افت محسوس تعهامالت تجهاری میهان ترکیهه و 

سوریه، صنعت بزرگ توریسهم ترکیهه نیهز بهه سهبب تحهوالت ناشهی از سهوریه دچهار 

قابل ذکر است که بخش توریسهم درصهد قابهل تهوجهی از  ست.های جدی شده اآسیب

این کشور توانسره اسهت بها  2015اقرصاد ترکیه را به اود اارصاص داده است. در سال 

پذیر جهان را به اهود میلیون توریست عنوان ششمین کشور توریست 39جذ  بیش از 

 Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support) اارصهاص دههد

and Promotion Agency, 2017)ها و جنگ داالی در سوریه تأثیر . در نریجه ناآرامی

جدی بر صنعت توریسم ترکیه بر جای گذاشره است. ترکیه بهه عنهوان یکهی از مقاصهد 

نگرانهی  اصلی گردشگران اارجی دیگر همچون گذشره از امنیت الزم براوردار نیسهت.

میلیهارد  15ها گردشگر به ترکیه شده است و زیان ونگردشگران باع  کاهش ورود میلی

 .(Taner Özen, 2017) دالری ساالنه بر درآمد گردشگری ترکیه برجای گذاشره است

 

 تنش در روابط روسیه و ترکیه

ها در منطقهه بینهی قهدرتهای پیچیده و غیرقابل پیشبحران سوریه در مرکز ثقل پویایی

ای هایی در میان بهازیگران بهزرگ منطقههوجود آمدن تنشقرار دارد. این بحران باع  به

جاری در سوریه عمیقاً هندسهه سیاسهی موجهود و معهادالت  ثباتیبی نزاع و شده است.

قدرت در ااورمیانه را مرأثر کرده است. در این اصوص میشل بل سفیر سابق کانهادا در 

اقعهی سیاسهت بهه سهر های اشیالی گفره است که مها در دنیهای ومصر، اردن و سرزمین

بریم. جایی که بازیگران مرعهد و مرفهاوت در دااهل و اهارج سهوریه طهوری عمهل می

گرایان لیبرال در تضاد است. هر کدام از این بهازیگران المللنمایند که با معیارهای بینمی
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(. در ایهن میهان Bell, 2012: 1) به دنبال منافع اود از طریق دیپلماسی مخفهی هسهرند

توان یکی از بازیگران کلیدی در بحران سوریه انست. روسیه، ااورمیانهه را را میروسیه 

توانهد بهه رایهای ایهن کشهور بهرای می که داندیماعرال بخش منافع ملی و منزلت اود 

شدن به یک قدرت جهانی بزرگ از طریق ایفای نقش مؤثر و سازنده در آن جهامع تبدیل

الملل را ترسیم دل گردد که اطوس کلی سیاست بینعمل بپوشاند و به بازیگری حیاتی ب

کند. روسیه، ااورمیانه و بحران سوریه را سکوی پهرش و مبهدح حرکهت بهرای افهزایش 

دانهد قدرت در اقرصهاد جههانی و برقهراری موازنهه قهدرت مناسهب در برابهر غهر  می

(Haddad,2015: 18) و چالش گر محیط اسرراتژیک  شدتبهی روسیه گذارهد . این

منافع غر  و ترکیه است  از همین رو غر  و مرحدان ترکیه بهه افهزایش فشهار جههت 

منظور تضمین و محافظهت و جلهوگیری از نفهوذ روسهیه و تعمیق بخشیدن به ائرال  به

ی جنوبی ناتو روی آوردند  بنابراین، حضور روسیه هاجناحسازی ثباتیبتالش آن برای 

ی تسهریع ههابزت غهر  و روی آوردن بهه سیاسهت در سوریه، حرکت آنکارا را به سم

 (Onar,2016: 12) یدبخش

بحران سوریه زمینه تنش در روابط بازیگران اارجی از جمله ترکیه و روسیه فهراهم 

ها نظیر منطقه قفقاز نیز دامن زد. ای در سایر حوزهنمود و به رقابت این دو بازیگر منطقه

هها وسی مواضع مخالفین اسد و از جمله ترکمنهای رها زمانی بود که جنگندهاوج تنش

را در مجاورت مرزهای ترکیه مورد هد  قهرار دادنهد. واکهنش ترکیهه و سهاقط نمهودن 

های اقرصهادی و جنگده روسی به بهانه نقض حریم هوایی این کشور باع  وضع تحریم

ه که 1های توریسری از سوی روسیه گردید. تعلیق پهروژه گهازی جریهان ترکهیمحدودیت

انرقال گاز روسیه از مسیر ترکیه به بازارهای اروپایی را در نظر داشت و ممنوعیهت ورود 

رفرنهد. میهزان کهل ای از اقدامات روسیه بهه شهمار میمحصوالت کشاورزی ترکیه نمونه

میلیارد دالر بهود ولهی  182ثابت و در حدود  2015و  2016های واردات روسیه در سال

ش محسوسی در واردات روسیه از ترکیه وجود داشت کهه بهه در همین دوره زمانی کاه

واردات روسهیه  2015گردد. در سال مسئله تحریم اقرصادی ترکیه از سوی روسیه بر می

 2016از ترکیه در حدود سه میلیارد و پانصد و هشراد و نه میلیون دالر بود کهه در سهال 

                                                           
1.Turkish Stream 
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 International) هش یافهتبه رقم یک میلیارد و هفرصد و سی و سه میلیهون دالر کها

Trade Center, 2017) روابط سیاسی مرشن  دو کشور بر بخش گردشگری نیهز تهأثیر .

میلیون روسی وارد ترکیه شده بودند کهه ایهن  5/3در حدود  2014در سال  منفی داشت.

 ,Turkish Statistical Institute) میلون نفر کاهش یافت 8/2به  2015میزان در سال 

2017). 

های اقرصادی و تجهاری علیهه آنکهارا تهدابیر لرمردان روسیه در کنار وضع تحریمدو

اند. های ترکیه در بحهران سهوریه نیهز اندیشهیدهجدی برای به بن بست کشاندن سیاست

ههایش در سهوریه روسیه در اولین گام اقدام به افزایش نیروهای رسهمی اهود در پایگاه

های نظامی ترکیه سامانه دفاعی پیشهرفره اس یتکرد. در مرجله بعدی با هد  رصد فعال

های نظامی را در مرز سوریه و ترکیه قرار داد. این سامانه ضمن کنررل فعالیت گروه 400

هها فهراهم تحت حمایت ترکیه، زمینه را برای فراخ عمل بیشرر حهز  دموکراتیهک الق

ز ممنوع را بهه صهورت ها طرح ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه پرواساات. مجموع این اقدام

( در حال حاضر نیز با وجود اتحاد ترکیه با روسهیه Dalay,2016: 5) ضمنی از بین برد.

کماکهان بهر روابهط طهرفین  در اصوص حل سیاسی بحران در سوریه، سایه اارالفهات

کند. با وجود حمایت روسیه از عملیات شااه زیرون ترکیه در شهر کردنشین سنگینی می

ترکیه بارها نارضایری اودشان را از پیشهروی نیروههای دولهت مرکهزی  عفرین، رهبران

اند. به عبهارتی بهرای آنکهار هنهوز معضهل تهداوم سوریه در مناطق کردنشین اعالم کرده

حضور اسد در ساارار قدرت سوریه حل نشده است. در همین راسرا دلرمردان آنکارا در 

و، رضایت و اشهنودی اودشهان را واکنش به حمالت موشکی آمریکا، فرانسه و آنگلی

اهورد کهه از انجام این حمله و لزوم تنبیه اسد نشان دادند. این اتفاق در حهالی رقهم می

اند. از دید پوتین، هیچ قهدرتی ها در بحران سوریه حسا  ااصی روی ترکیه بسرهروس

اورمیانهه به اندازه ترکیه، نقش بازدارنده در برابر رویکهرد مداالهه جویانهه آمریکها در ا

ندارد. قرار گرفرن ترکیه در سهمت روسهیه چنهدین مزیهت همزمهان بهرای مسهکو دارد. 

ترین شریک امنیری آمریکا در ااورمیانه از پرانسیل نخست اینکه ترکیه به عنوان راهبردی

های جنگی آمریکا در سوریه دارد. این کشور ههم اکنهون باالیی جهت ان ی کردن نقشه

هها بسهیار تهالش حضور و نفهوذ جهدی دارد. در ایهن بهین روس در نوار شمالی سوریه
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کنند زمینه حضور نظامی ترکیه را در شهر اسرراتژیک منب  فراهم کنند. این شههر ههم می

اکنون در ااریار نیروهای موسوم به ائرال  دموکراتیک سوریه و نظامیان حاضر آمریکایی 

ها ی ترکیه به ایهن شههر، اصهطکاک( طبیعراً ورود نظامCandar,2018) در سوریه است.

دههد. از سهوی دیگهر میان دو محور آنکارا و واشهنگرن را بهیش از گذشهره افهزایش می

دانند که بدون مشارکت جهدی ترکیهه، امکهان موفقیهت برنامهه نظهامی ها نیک میروس

باشد. رهبران روسیه با تجربه جنگ عراق به ایهن امهر آمریکا در سوریه بسیار ضعیف می

ها بدون حضور نیروهای بومی قادر به مدیریت اوضاع و تحهوالت اند که آمریکاییواقف

نیسرند. بدین رو دولرمردان کرملین تمام هم و غمشان را بهر جلهب و نزدیکهی ههر چهه 

اند. جالهب اینجاسهت کهه ترکیهه ههم مروجهه ایهن بیشرر آنکارا به سمت اهود گذاشهره

ه است. این کشور از یکسو مخالف دولت اسهد های تحوالت سوریها و دشواریواقعیت

است و بی تمایل به حمله سنگین نظامی به مواضع اسد نیست و از سوی دیگر نگران از 

اش با مسکو و نفوذ ههر چهه بیشهرر آمریکها در منطقهه به اطر افرادن روابط ترمیم یافره

روسهیه و  در تهنش جهاری میهان ااورمیانه است. از همین رو ترکیه سیاست مبهمهی را

 آمریکا در پیش گرفره است.

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در اولین واکنش به حملهه شهیمیایی 

دوما، اعالم کرد که دولت اسد باید به ااطر این حمله بههای سهنگینی را پردااهت کنهد 

د همراسرا با اظهارات کالین، بکیر بوزداق سخنگوی دولت نیز گفت کهه رفرهار اسهد نبایه

بدون پاسخ بماند و جامعه جهانی باید در این اصوص موضعی اسهروار در برابهر اقهدام 

سبعیت جویانه دولت سوریه اتخاذ کند. به دنبال این اظهارات بود کهه دیپلماسهی تلفنهی 

مردان کرمیلن به راه افراد و تماس تلفنی یکی پو از دیگر بها مهردان عهدالت و توسهعه 

و  در گفت و گوی تلفنی بها رجهب طیهب اردوغهان مهرد اول برقرار شد. در ابردا الور

یادآوری اهمیت اتحاد ترکیه و روسیه در بحران سهوریه، وی  سیاست ترکیه سعی کرد با

را به تیییر مواضع نسبت به دولت سوریه مجا  سازد. بعهد از الور  نوبهت بهه پهوتین 

وغان تالش کرد از در رسد. رئیو جمهوری روسیه با برقراری گفت و گوی تلفنی با ارد

ههای روسهیه از عملیهات دوسری و مالطفت وارد شود. پویرن با گوشهزد کهردن حمایت

رسهد بهه نظهر می هها میهان دو طهر  تاکیهد کهرد.شااه زیرون بر لزوم تهداوم همکاری
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تلقنی رهبران روسیه نریجهه الزم را داد و دولرمهردان ترکیهه دسهت بهه تیییهر  هایتماس

گفت جعه شیمیایی دوما زدند. اردوغان که ابردا از تنبیه اسد سخن میمواضع نسبت به فا

تاکید کرد و نسهبت  ها و تحقیقات بیشرر در حادثه شیمیایی دومادر ادامه بر لزوم بررسی

به عواقب شوم حمله نظامی به سوریه هشهدار داد. جالهب اینجاسهت کهه بکیهر بهوزدا  

گفهت امها در از لزوم مجازات اسد سهخن می معاون نخست وزیر ترکیه با اینکه در ابردا

واکنش به اظهارت امانوئل مکرون رئیو جمهوری فرانسه از اوشحالی ترکیهه از حملهه 

اایر موشکی سخن گفره بود و اینکه ترکیه دوباره بهه دامهن کشهورهای غربهی بازگشهره 

ربهی های غاست  اعالم کرد که راه و مسیر ترکیه در بحهران سهوریه مرفهاوت از قهدرت

 کنههد.اسههت و ایههن کشههور اهههدا  و منههافع مسههرقلی از آمریکهها و روسههیه دنبههال می

(Mcguinness,2018 همسو با اظهارات رهبران ترکیه، در سطح عمهومی و رسهانه ای )

نیز فضا به نفع روسیه بود. احمد اکت سهرون نهویو روزنامهه حکهومری ینهی شهفق در 

مسکو و واشنگرن در وضهعیت مبهمهی قهرار گزارشی با اعالم اینکه انکارا در رویارویی 

نویسد دولت ترکیه باید دست به انرخابی آسان بزنهد. آمریکها سالهاسهت گرفره است  می

که دست ترکیه را در مبارزه علیه تهدید افراس گرایان و کردهای شورشهی تنهها گذاشهره 

میشه حهامی است و در برابر روسیه در قبال ترکیه در سوریه آزمون اش را پو داده و ه

آنکارا بوده است. بدین رو ایانت واشنگرن به آنکارا در مسئله کردها نبایسری به آسهانی 

دست به فراموشی سپرده شود. طی پن  سال اایر آمریکها تمهام تمرکهز اش را بهر روی 

 شکست ترکیه در سوریه گذاشره است.

 

 تنش در روابط ترکیه با امریکا

های بزرگ دایل در سوریه را کارا با هر کدام از قدرتتداوم بحران در سوریه، روابط آن

های مهم ها به بحران سوریه، این کشور را با همه قدرتتنش آلود کرد. نگاه ااص ترک

در سوریه وارد چالش کرده است. مخالفت و دشمنی ترکیه با دولت اسد، باع  اارال  

ههای کهرد، ریکها از جریاننظر روسیه با ایران و ترکیه شده و از سوی دیگهر حمایهت آم

زمینه اارال  دیدگاه این کشور بها آنکهارا شهده اسهت. ایهن امهر بهه اصهوص بعهد از 

آزادسازی شهر رقه از حضور داعش تشدید شده است. در عملیات آزادسازی شههر رقهه 
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های مؤثر آمریکا بسهیار برجسهره نقش نیروهای ائرال  دموکراتیک کرد به سبب حمایت

ی نیروهای کرد در شههر رقهه، مهردان عهدالت و توسهعه را از توسهعه شد. پیشروی زمین

نیروههای  سرزمینی کردهای مبارزه جو به هراس انداات. رهبران ترکیه با این بهاور کهه

شان در جوار مرزهای ترکیهه هسهرند  ایهن کرد در تالش برای توسعه فروحات سرزمینی

گیرنهد. در برابهر آمریکها، ظهر مینیروهای را تهدیدی مسرقیم بر امنیت ملی اودش در ن

هههای تکفیههری در سههوریه بههه رسههمیت کردههها را مههوثرترین نیههرو در مبههارزه بهها جریان

این  شناسند. ائرال  دموکراتیک سوریه به نوعی بازوی زمینی آمریکا در سوریه است.می

شههر اسهرراتژیک منهب  را کهه کریهدور  2016جریان با حمایت آمریکا توانست در سال 

د و اروج نیروهای اارجی داعش بود  به کنررل اود در آورد. بها ت بیهت موقعیهت ورو

نیروهای کرد در شهر منب   زمینه برای کنررل تصرفات بیشرر در منهاطق شهمالی سهوریه 

فراهم شد بدین رو نیروهای ائرال  دموکراتیک کرد، شریک مصلحری بهرای آمریکها در 

ون بها حمایهت آمریکها کنرهرل بیسهت و پهن  بحران سوریه است. این نیروهای هم اکنه

درصدی سرزمین سوریه را در ااریار دارند. از سوی دیگر نیروهای کرد واقهف بهه ایهن 

امر هسرند که به تنههایی توانهایی مبهارزه بها داعهش را ندارنهد و بهرای بقهای سیاسهی و 

 شهههان در سهههرزمین سهههوریه بهههه حمایهههت و پشهههریبانی آمریکههها نیهههاز دارنهههد.نظامی

(Czuleger,2017:3 این امر نااوشایندی رهبران ترکیه را در پی داشره اسهت. از ایهن )

منظر راز سکوت دولت ترکیه نسبت به فجایع کوبانی و دیگر فروحات داعش در سهوریه 

ههایی بهود کهه داعهش را بهه دولت ترکیه جزء آاهرین دولت در همین مسئله قرار دارد.

و حاضر به همکاری با ائرال  بین المللهی  عنوان گروهی تروریسری به رسمیت شناات

ضد داعش نبود که در نهایت با فشار آمریکا مجبور بهه واگهذاری پایگهاه اینجرلیهک بهه 

جبهه مبارزه علیه داعش شد. داعش از دو منظر تأمین کننده منافع ترکیه بهوده و هسهت. 

دو جریانی که های کردی است. داعش هم زمان در حال مبارزه با دولت سوریه و جریان

ترکیه به دنبال حذ  آن است. مسئله مهم دیگر برای ترکیه، جلوگیری از رانه داعش به 

کیلومرری با سوریه، ترکیهه در برابهر  900داال سرزمینشان است. با توجه به وجود مرز 

های تکفیری بسیار آسیب پذیر است و به همین ااطر هنوز ههم حاضهر بهه نفوذ جریان

اش در سوریه را مقابلهه ترین دلیل حضور نظامیم با داعش نیست و مهمرویارویی مسرقی
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داند. البره احریاس ترکیه نسبت به داعهش های تروریسری کردی میبا قدرت گیری جریان

 شههر دو از را ترکیهه اهاک در اهود تروریسری حمالت داعش دور از منطق هم نیست.

 امها رسید، اسرانبول به باالاره و نکاراآ به سپو و سوروچ آغاز کرد و دیاربکر کردنشین

 هنهوز داعشی هها، که است این دارد وجود تروریسری حمله این چهار در که مهمی نکره

 و کردهها نخسهت حمله سه در .اندنداده قرار حمله را مورد کها تر اود، حمالت در هم

 ،چههارم ٔ  حملهه در و .ک.ک.پ طرفهدار رسهانه ای – سیاسهی فعهاالن و دانشهجویان

 حملهه، این ضمنی هایپیام از و یکی شدند تروریسری اقدامات قربانی آلمانی گردشگران

 دنبهال بهه حمالتی چنین با انجام و دهدمی هشدار ترکیه به هم هنوز داعش که است این

 باز تکفیری گروه این قرار باشد اگر شاید و است بزرگ حمله یک تهدیدآمیز پیام صدور

 .شهوند قربهانی تهرک ترکیهه شهروندان آتی رویداد در بزند، ملهح به دست ترکیه در هم

 فراوانهی پنههان هایشهااه دارای ترکیه در که داد نشان اود اقدامات با بدین رو داعش

 بهه سهوریه دااهل از آوارگان پوشش در داعش اعضای از بسیاری اینکه عالوه بر .است

 در ههاآن حضهور و اندپیوسهره اعهشد بهه نیهز ترکیه ای جوانان برای از اند،آمده ترکیه

 و تروریسری حمالت زمینه ساز تواندمی ترکیه، هایاغلب اسران در پنهان تیمی هایاانه

دههد کهه مهردان عهدالت و توسهعه درک و برایند این امر نشان می .باشد ترکیه در ناامنی

گهروه دسهت دریافت روشنی از واقعیت داعش دارند و به همین ااطر در مواجهه با این 

کنند. این کشور گرچه به ناچار همراه با آمریکها در جبههه مبهارزه بها به عصا حرکت می

داعش قرار گرفره اما اارال  نظر جدی با واشنگرن بر سر نحوه براهورد بها ایهن گهروه 

دارد و به عبارتی رهبران ترکیه مدام در گفت و گوهایشان با دولرمردان آمریکها، نگرانهی 

 کننههد.نههه داعههش، بلکههه نیروهههای کههردی فعههال در سههوریه اعههالم میشههان را اصلی

(Cockburn,2015: 270) 

 

 خودمختاری کردهای سوریه و تهدیدات مرزی ترکیه

بحهران سهوریه، « جوانهب کهردی»که مورتون و آبراموویرز معرقدند، بررسهی  گونههمان

. (Morton & Abramowitze,2013: 25) ترین مسئله و دغدغه آنکارا بوده اسهتمهم

ترکیه امیدوار بود تا کردهای سوریه تحت حمالت شدید جهادگرایان به نیرویی منفعل و 
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ان ی و میلو  تبدیل شوند و نروانند به ائرالفی اسرراتژیک و مررقیانه دست یازنهد، امها 

تنها نائل به این امیدواری اود نشد، بلکه منطقه بار دیگر جوانه زدن تصورات و ترکیه نه

تنها داعش نروانست کردها را سهرکو  کنهد، را به نظاره نشست. نه« پان کردی»های دهیا

ی مسهلح ههاگروهبلکه حمالت این گروه منجر به ائرالفی ناگهانی از کردهای پراکنهده و 

کردی در برابر یک دشمن مشهررک و تأسهیو مراکهز عملیهاتی و فرمانهدهی و بسهی  و 

یابی به عمق اسهرراتژیک دستد که درواقع، به معنای یابی این گروه در سوریه شسازمان

که کردها میدان جنگ کوبانی را در برابر داعش به نفع اود تیییر دادنهد، آنهان یوقربود. 

ترکیه تقویهت کننهد  بنهابراین کسهی  -توانسرند حضور اود را در امرداد مرزهای سوریه

 هسهرند.« کردهها»فرآینهد سهوریه ترین برنهدگان در تواند انکار کند که یکی از مهمنمی

 ها و تهدید برای ترکیه در برداشره است.پیروزی کردها چندین مزیت برای آن

با برجسره شدن موقعیت کردها در صحنه بحران سوریه، ترکیه اود را مواجهه بها دو 

دشمن دولت اسد و کردهای سوریه دید. در این میان با توجه بهه تهدیهد قریهب الوقهوع 

منیت مرزی ترکیه، مواضع مردان عدالت و توسعه نسبت به شخص بشار اسهد کردها بر ا

همین راسرا دولت ترکیه تمرکز اصلی اود را بر روی جلوگیری از قدرت  در نرم تر شد.

های کردی در شمال شرقی سوریه گذاشره است از همین رو بی دلیل نیسهت یابی جریان

ههای نظهامی کردههای سهوریه را در ایگاهکه نظامیان ترکیه طی سالهای اایر حملهه بهه پ

ها زمانی بهود کهه شههر اسهرراتژیک دسرور کار اصلی اود قرار داده است. اوج این تنش

منب  که کریدور انرقال تجهیزات و نیروهای نظامی داعش از مسیر ترکیه بود بهه تصهر  

ترکیهه را ائرال  دموکراتیک سوریه در آمد. حضور نیروهای کردی در این شهر، رهبران 

بهر  2017به شدت نگران ساات و مولود چاووش اغلو در اظهاراتی در دوم ماه مهارس 

ضرورت اروج نیروهای کردی از شهر منب  تاکید کرد و گفت که نظامیان ترکیهه آمهاده 

ورود به این شهر هسرند. ضدیت ترکیه با نیروههای کهردی، زمینهه سهردی روابهط میهان 

های کردی با توجه به انگیهزه اات. از دید واشنگرن جریانآنکارا با واشنگرن را سبب س

باشهد. ایهن در های داعش در سوریه میباال از موثرترین نیرو جهت پاکسازی تروریست

حالی بود که ترکیه نگاهی اسرراتژیک تر و بلندمدت تهر بهه گسهررش فضهای سهرزمینی 

  دموکراتیهک سهوریه از نگریست. از دید آنکارا تجهیز بیشهرر ائهرالکردهای سوریه می
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هایی همچون تشکیل اودمخراری، تسهری کهانرون ههای کهردی در سوی امریکا نگرانی

داال جعرافیای سوریه را در پی دارد و از همین رو به مخالفت تمهام عیهار بها مقامهات 

دلیل ایهن ااهرال   (Czuleger,2017:3) واشنگرن بر سر حمایت از کردها براواسرند.

 ر مالحظات امنیری مردان عدالت و توسعه جست و جو کرد.نگرش را باید د

از منظر امنیت ملی، بحران سوریه تهدیدات زیادی را مروجه امنیت ترکیه قرار داد. از 

تروریسری در شهرهای مرزی ترکیهه اسهت.  -های انرحاریجمله این امر افزایش حرکت

سیلوک اوز، شهر ریحانلی  در شهر مرزی 2013سریال انفجارهای تروریسری از از فوریه 

های اونین تروریسری در ترکیه است که مجموعه باع  کشره و و هرای از نمونه حرکت

در اایرترین ایهن  (Levaggi,2015:6) شهروند ترکیه ای شد 100زامی شدن بیش از 

اثهر انفجهار اهودروی بمهب  افسر نظامی ترکیه در شهر آنکهارا در 28اقدام، کشره شدن 

بود. عامل این حرکت تروریسری صالح نجار از اعضای گروه نظامی حهز  گذاری شده 

اتحادیه دموکراتیک سوریه بود. حز  اتحاد دمکراتیهک در اصهل شهااه سهوری حهز  

میان آنکارا بها حهز   باشد. روی هم رفره بعد از پایان آتش بومادر یعنی پ.ک.ک. می

جهاری ببهه شهدت افهزایش یافرهه های انفها و حرکتدامنه اشونت کارگران کرد ترکیه،

نظهامی و غیهر  360/2حهدود  2016تا اواار نوامبر  2015است. بنا به آمارها از تابسران 

اند. آنچه که غیر قابل انکار اسهت اینکهه بهه تناسهب افهزایش نظامی در ترکیه کشره شده

های کهردی بهه همهان نسهبت اقدامات نظامی ترکیه در سوریه و هد  قرار دادن جریان

ههای وابسهره بهه حهز  ههای تروریسهری از سهوی اعضهای گروهاحرمال تکرار حرکت

ها در شهرهای پرجمعیت ترکیه وجود دارد. از سهوی دیگهر انشهقاق و دموکراتیک الق

ههای کهردی های سیاسی در داال ترکیه هم به ااطر منازعه با پ.ک.ک و جریانشکا 

جمههوری اهواه الهق بها دولهت  به شدت زیاد شده است. در کنار اارال  نظر حهز 

ههای سیاسهی اردوغان بر سر نحوه مواجهه بها بحهران سهوریه، دولهت حهاکم بها جریان

ها که پهو از دموکراتیک اواه کرد نیز به مشکل براورده است. حز  دموکراتیک الق

ها انرظار موفق به کسب حد نصا  ده درصدی در پارلمان ترکیه شده بود  به شهدت دهه

ت اردوغان مورد هجمه قرار گرفره است. بازداشت سران این حز  )صالح از سوی دول

الدین دمیرتاش( باع  افزایش انرقادهای بین المللی به اصوص از سوی اتحادیهه اروپها 
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نسبت به دولت ترکیه شده است و این کشور را در معر  فشارهای شدید سیاسی ایهن 

 Institute for Security& Development) اتحادیهههه قهههرار داده اسهههت.

Policy,2016:4) 

 

 سیل آوارگان سوری؛ چالش امنیتی برای ترکیه

تهرین ، سوریه در حهال تجربهه بزرگ1طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان ملل مرحد

باشهد. می 2011های سیاسهی بعهد از مهارس فاجعه انسانی اود از ابردای شروع ناآرامی

های مخالفین اسهد موجهب فهرار در کنار اشونتهای حکومت سوریه و روسیه بمباران

ها در داال و اارج کشور شده است. تها آوایهل های آواره سوری و پناهندگی آنمیلیون

ها اسکان داده شده بودند. تیییر شرایط و سهرازیر تقریباً تمامی آوارگان در اردوگاه 2013

هها را افهزایش داد. گاهتهر آوارگهان تعهداد آوارگهان بیهرون از اردوهای بزرگشدن موج

هها بهه سههر در حههدود نیمهی از آوارگهان اههارج از اردوگاه 2014کهه در اوایهل طوریبه

ها با توجه به رقم میلیونی پناهندگان و افزایش شمار آن (Icduygu, 2015: 7) .بردندمی

 ها اارج از ظرفیت ترکیه است.توان تأمین مایحراج و نیازهای آن

ها پایان یابد و بهه احرمهال زیهاد دولهت ران سوریه به این زودیرسد بحبه نظر نمی 

اهورده تبهدیل اواههد شهد. بنهابراین بسهیاری از  2سوریه به دولری ضعیف و یا شکست

های طوالنی در ترکیه باقی اواهند ماند و برای دیگر برای همیشهه در آوارگان تا مدت

نه تنها تیییرات دمهوگرافیکی در  این کشور ماندگار اواهند شد. که نریجه چنین وضعیری

ههای زبهانی، فرهنگهی و های جنوبی این کشور اواهد بود بلکه با توجه به تفاوتاسران

ها در جامعه ترکیه چالشی دیگر بهرای ایهن کشهور اواههد سبک زندگی مسئله ادغام آن

. بود. جوامع میزبان به طور عمده آوارگان سهوری را یهک تهدیهد امنیرهی در نظهر دارنهد

ترکیهه  3گیهری از سیاسهت درههای بهازههای تکفیهری بها بهرهبرای افراد وابسره به گروه

بهه یهک مرکهز  اند وارد ترکیه شده و عملیات انرحاری انجام دهند. حمله انرههاریتوانسه

در شهر اسرانبول که به مرگ ده توریسهت آلمهانی منجهر شهد  2016توریسری در ژانویه 

                                                           
1.United nations high commissioner for refugee(UNHCR) 

2. Failed State 

3. Open Door Policy 
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 نام کرده و وارد این کشهور شهده بهوده عنوان آواره ثبتتوسط فردی صورت گرفره که ب

(International Crisis Group, 2016: 14). 

اصوص برای افهراد تحصهیل کهرده، های محدود شیلی در ترکیه بهبه علت فرصت

اند. در این میان مسئله اشریال مهاجرین سهوری بسیاری مجبور به مهاجرت به اروپا شده

ههایی در میهان جوانهان جویهای کهار ایهن ر کار ترکیه بوده و نگرانیچالشی در برابر بازا

ههزار آواره  500تا  300کشور برانگیخره است. برآوردها حاکی از آن است که در حدود 

 International) .باشهندسوری به صورت غیر قانونی در ایهن کشهور مشهیول کهار می

Crisis Group, 2016:8) که رهبهران ترکیهه تصهمیم بهه هاست در نریجه همین نگرانی

هم اکنون حهدود  اند.انرقال تدریجی میلیون پناهجوی سوریه به داال ااک سوریه گرفره

اند. با عطف بهه دشهواری سه و نیم میلیون آواره سوری در شهرهای ترکیه سکنی گزیده

پذیرش این طیف عظیم جمعیرهی در دورن سهاارار اقرصهادی و سیاسهی ترکیهه، مهردان 

توسعه در نظر دارند با توسعه فروحات نظامی در نوار شهمالی سهوریه، یخهش  عدالت و

بزرگی از این جمعیت را اسکان دهند. امری که به سبب پوپهایی تحهوالت در سهوریه و 

(. ورود Cunningham,2018) رسدهای نظامی دور از اننظار به نظر میتشدید درگیری

های تروریسری در پوشش پناه جو از سوریه به ترکیه و انجهام عملیهات تروریسهری گروه

های امنیری ترکیه از حضور جمعیهت در شهرهای ترکیه مسئله دیگری است که بر نگرانی

 میلیونی اوارگان در این کشهور دامهن زده اسهت. انجهام عملیهات تروریسهری در منطقهه

تاریخی سلطان احمد در شهر اسرانبول نشان از وجود یک شبکه گسهررده تروریسهری در 

داال ترکیه دارد. جالب اینجاست که عامل این حمله تروریسری نبیل فدهی یک پناهنده 

سوری بود که مرصل به شبکه تروریسری داعش بود. در همهین حهال مقامهات ترکیهه بها 

پناهنده سوری به شدت نگران آینده این طیف عظیم توجه به میزبانی بیش از سه میلیون 

 (SENGUPTA,2016:2) جمعیری هسرند.

  

 گیریتیجهن

سیاست اارجی ترکیه طی سالهای اایر به سبب تحهوالت ناشهی از بحهران سهوریه در 

مخصمه ای عجیب گرفرار آمده است. تحوالت سوریه، ترکیه را در دو سطح تحت تهأثیر 

https://www.washingtonpost.com/people/erin-cunningham/
https://www.washingtonpost.com/people/erin-cunningham/
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ها و تهدیدات مرنهوع ملهی، بحهران پناهنهدگان، ر داال با بحرانقرار داده است. ترکیه د

های تروریسری و تشدید معضل کردی مواجه شد. در منطقهه ههم، ترکیهه تشدید حرکت

وارد چالش با بازیگران مخرلفی از جمله ایران، روسیه و امریکها شهده اسهت. دلیهل ایهن 

 کند.ن سوریه ارتباس پیدا میها هم، بی شک به نوع واکنش و وورد ترکیه به بحراچالش

 حمایهت و با پشیبانی کردند تا تالش سوریه در بحران شروع ابردای از رهبران ترکیه

 .کند سوریه فراهم در اسد بشار نظام سقوس برای را زمینه اسد، بشار مخالف نیروهای از

 اسهی،جیرافیهایی، سی نظامی، هایحوزه در را اود حمایری و لجسریکی توان تمام ترکیه

 را بهه اوضهاع دارد، سوریه با که وسیعی زمینی مرزهای از اسرفاده با تا بست کار به مالی

 قبال در ترکیه شااص اقدامات بزند. ازجمله رقم سوریه دولری نیروهای و بشاراسد ضرر

است  بوده اسد بشار دولت های مخالفگروه هاینشست میزبانی سوریه، جاری تحوالت

 دیگهر اقدام .آیدمی به حسا  جویانه مدااله سیاست از آشکاری انهکه به نوبه اود نش

بود که از طریق سعی در تقویت موقعیرشان بهه عنهوان  سوری آوارگان پذیرش کشور این

ها بهه کشوری انسان دوست در منطقه و جهان هسرند. رهبران ترکیه با اتخاذ این سیاست

در  کهه هسرند. ههم اکنهون حزبهی ااوانی و سنی رویکرد با دنبال ایجاد دولری در سوریه

 اندیشه جریان ااوانی ههای گرو جزو اندیشه ای نظر از و دارد دست به را قدرت ترکیه

 توسهعه و عدالت حز  و مصر در ااوان فلسطین، در حماس .هسرند سنت سیاسی اهل

و از همهین منظهر، رهبهران عهدالت  .هسهرند کشورها این در ااوانی هایترکیه شااه در

ای اسرراتژیک و حیاتی برای باال بردن ضهریب توسعه، بر این باورند که ااورمیانه منطقه

باشد. ای و بین المللی میترکیه در سطح منطقه امنیری و به حداک ر رساندن قدرت و نفوذ

این فرصت بی گمان با اغاز اعرراضات مدنی در تونو، مصر و دیگهر کشهورهای عربهی 

گیری از سازوکارهای مخرلهف از جملهه: برقهراری ن ترکیه با بهرهفراهم گشت. دولرمردا

ههای دیپلماتیهک از انقالبیهون، روابط نزدیک سیاسی با هریک از ایهن کشهورها، حمایت

های مخرلف در حمایهت از مطالبهات سیاسهی مهردم مصهر، تهونو و برگزاری کنفرانو

ها در جهت ترک حکومت فشار بر دیکراتورهای سابق در این کشور و در نهایت سوریه،

به دنبال برجسهره کهردن نقهش فعهال اهود در منطقهه و  های مردمو تن دادن به اواسره



174 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   دوم 

 ب ست و هشتم 

 1397 تابستان

 

ها و الگهوی مطلهو  سیاسهی نزدیک کردن نظام نوین سیاسی این کشورها بهه برداشهت

 اود بر آمد.

از منظری رهبران حهز  عهدالت و توسهعه در تهالش هسهرند بها روی کهار آوردن 

سهعه نزدیهک ااوان المسلمین که از لحاظ فکری به حهز  عهدالت و توهایی م ل گروه

ت نسهبی هسرند، رهبری منطقه را با محوریت اود شکل دهند. بنابراین با پیروی از منفع

باشهند. امها پیچیهدگی و پویهایی های رقیب در منطقه میدر تالش برای تضعیف گفرمان

ا وارد به بحران سهوریه، ایهن کشهور رنگاه انحصار گرایانه ترکیه نسبت  داالی بحران و

های مهم درگیر در سوریه کرده است. مخالفت این کشور بها دولهت تقابل با همه قدرت

وی دیگر اسد، زمینه ساز تنش با دو قدرت مهم تاثیرگذار ایران و روسیه شده است. از س

ری های مبارزه جوی کرد، باع  اارال  و فاصهله گیهتالش برای حذ  فیزیکی جریان

های نهههر چه بیشرر محور آنکارا با واشنگرن شده است. لذا این امر باعه  افهزایش هزی

یه ضمن تحهت تبعات بحران سور توان گفتبیشرر این کشور از بحران سوریه شده و می

فر مشکل تأثیر قرار دادن امنیت مرزی ترکیه، در بعد منطقه ای هم باع  پایان سیاست ص

های مرزی و فعال شهدن دوبهاره پ.ک.ک، کنار این امر بی ثباتیبا همسایگان گردید. در 

تهر چهالش حهل و مهدیریت های تکفیری به ااک ترکیه و از همهه مهمرانه تروریست

 ن در اینآوراگان از جمله نرای  منفی بحران سوریه برای امنیت ملی ترکیه است. بی گما

فکری و  ر است. ارتباس معناداربین تهدید کردها از دیگر تهدیدات شااص تر و نمایان ت

های مدافع الق کرد سوریه، ههراس رهبهران ترکیهه را از یگان سیاسی حز  پ.ک.ک با

نگیخره تشکیل یک دولت اودمخرار کردی در جعرافیای بزرگ سوریه و مرعاقباً ترکیه برا

ور است. پیدایی چنین امری شرایط دشواری را پیش روی آنکارا گذاشره است. ایهن کشه

ه اسهت یکسو مواجه به تهدیدات فراوان امنیری و سیاسی از ناحیه کردها و داعش شهد از

ی با و از طر  دیگر با توجه به اصومت و دشمری علنی با دولت سوریه قادر به همکار

از  سیاست منطقه ای ترکیه در خاورمیانه بیشدمشق برای رفع اطرها نیست. بدین رو 

های سیاسی های ترکیه با تواناییمیان جاه طلبیهر چیز نشان از وجود شکاف عمیق 

کل سیاست ترکیه در منطقه که بر پایه صهفر مشهو نظامی این کشور دارد به طوری که 

 ده است.با همسایگان بنا شده بود  امروز به رویکرد تنش با همسایگان تبدیل وضعیت دا
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