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چکیده
خیزشهای عربی در سوریه منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد نگردیده ،بلکه به جنگ داخلی میان گروههای سوری و رقابت
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای برای کسب نفوذ بیشتر منتهی شده است .پیامد چنین وضعیتی کنترررل کردسررتان سرروریه وسر
حزب ا حاد دمکرا یک بوده است که از آن بهعنوان شاخۀ سوری پ.ک.ک .یاد مرریشررود .مقالررۀ حاضررر برره دنرررال بررسرری ایررن
سؤال اصلی است که استرا ژی رکیه در مواجه با هدیدات ناشی از ظهور منطقه خودمختار کرد از دل بحران سوریه و در امتررداد
مرزهای جنوبی رکیه چه بوده است؟ در شریح جوانب مختلف این مسرئله در ابترردا ماهیررت بحررران سرروریه و چگررونگی کنترررل
کردستان سوریه وس پ.ی.د .به روش وصیفی و با ارجاع به منابع کتابخانهای بررسی شده است .فرضیۀ مقاله بر پایۀ یافتههررای
پژوهش این است که رکیه در ابتدا با پیگیری سیاست صرر و انفعال در قرال داعش و استفاده از اهرررب بررارزانی رردش نمررود مررانع
پیدایش کردستان سوریه و یا کنترل آن وس پ.ی.د .شود .با ظهور کردستان سوریه که بیشتر ناشی از عقبنشررینی اسررترا ژیک
اسد از شمال سوریه و حمایت غرب از پ.ی.د .بود ،آنکارا با حضور نظامی در سوریه و چرخش به سوی محررور ایررران و روسرریه
از یک سو و امتیازگیری از آمریکا سعی در مهار هدیدات پ.ی.د .نموده است.
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Abstract
The Arab uprisings in Syria did not lead to the overthrow of the Assad regime, but to a civil
war between the Syrian groups and the competition of regional and trans-regional powers
over getting influence in Syria. The result of such a situation is the control of Kurdistan by
Democratic Alliance, which is considered as the Syrian branch of the PKK. The present
article aims to examine the Turkish strategy in the face of the threats posed by the
emergence of a Kurdish Autonomous Region in the aftermath of the Syrian crisis along the
southern borders of Turkey. Therefore, the nature of the Syrian crisis and the ways of
controlling Syria’s Kurdistan by P.Y.D have been analyzed. According to research findings,
Turkey, following a policy of patience and passivity towards ISIL and using Barezany
leverage, initially attempted to prevent the emergence of Syria's Kurdistan and controlling
it by the P.Y.D, but with the advent of the Syrian Kurdistan, most of which arose from the
strategic withdrawal of Assad forces from northern Syria and the Western support of
P.Y.D., Ankara turning toward Iran-Russia axis and moving toward military presence in
Syria, tried to curb the threats made by P.Y.D. in Syria.
Keywords: Turkey, Syria, Kurdistan, PKK, P.Y.D, ISIL.

مقدمه

 رریریرات شررگرفی بررر سرراختار قرردرت و ژئوپلیتیررک،در هزارة جدید حوالت موسوب به خیزشهای عربی
 هرچند این خیزشها در ابتدا ماهیتی آزادیخواهانه داشتند ولرری بررا.منطقۀ خاورمیانه بر جای گذاشته است
گذشت زمان ماهیت خیزشهای عربی و عمق خواستههای گروههای مردمی از دموکراسیخواهی به جنگ
 لذا منازعات میان هویررتهررای سیاسرری و اجتمرراعی.و درگیری خیابانی میان هویتهای مختلف غییر یافت
 بحران سوریه نمونهای از حرروال ی.مختلف جایگزین درخواستهای دمکرا یک و مترقیانۀ اولیه گردیدند
است که در آن منازعات خونین میان گروههای قومی و مررذهری جررایگزین مطالرررات دموکرا یررک مردمرری
 ایررن کشررور. پیدایش این وضررعیت در سرروریه آنکررارا را در وضررعیت ابهرراب و سررردرگمی قرررار داد.گردید
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آمادگی مواجهه با واقعیتهای جدید در بحرانهای منطقهای ازجمله سوریه را نداشت و برخدف ایررران و
عربستان از پتانسیل سیاسی و زیربناهای منطقهای الزب برررای شررکل دادن برره جنررگهررای هررویتی در منطقرره
برخوردار نیست .با وجه به بافت مذهری و جغرافیایی منطقه ،گروههای در حال مرارزه با یکدیگر شراهت و
ار راط فکری چندانی با رکیه ندارند .صحنهگردانان اصلی مرراجرا در سرروریه دو سیررف سررنیهررا و شرریعیان
هستند .نفوذ و یریرگذاری در بحران سرروریه نیازمنررد ا حرراد اسررترا ژیک بررا ایررن گروههررا و داشررتن عدیررق
ایدئولوژیک با آنهاست که آنکارا فاقد ظرفیتهای الزب برای سرمایهگذاری روی ایررن گررروههاسررت .بررا
وجه به شکافبندی های قومی و سیاسی موجود در رکیه ،رهرران حزب عدالت و وسررعه نگررران از فعررال
شدن گسررلهررای قررومی در داخررل جغرافیررای خررود هسررتند .رکیررب قررومی -مررذهری رکیرره نمررود و آیینررۀ
واقعیتهای موجود در منطقه بهخصوص سوریه است .قسیمبندیهای مذهری میان علویهررا و سررنیهررا در
کنار شکاف قومی رک و کرد ازجمله دغدغههای مشترک رکیرره بررا سرروریه هسررتند .از همررین رو رکیرره
حوالت سوریه را از لنز چالشهای سیاسی داخلی خود نگاه میکند.
رهرران رکیه در مواجه با چالش ها ناشی از بحران سوریه بدون در نظر گرفتن وان و قدرت عمل خود بررا
شتابزدگی وارد صحنۀ حوالت پیچیدة سوریه شدند و به حمایت از مخالفان دمشق پرداختند .عقبنشینی
اسد از مناسق کردنشین سوریه در سال  2012برای مرکررز قرروا در منرراسق اسررترا ژیک سرروریه و برره دفرری
اقدامات رکیه در حمایت از مخالفین حکومت زمینهساز یسیس مناسق خودمختار کرررد در شررمال سرروریه
وس گروههای کردی همسررو بررا پ.ک.ک .گردیررد .ابعرراد منطقررهای هدیرردات پ.ک.ک .را مری رروان
مهم رین چالش امنیتی رکیه دانسررت ) (kardas,2010, p.118و حرروالت سرروریه بررر ابعرراد منطقررهای ایررن
هدیدات دامن زده است .مقامات نظامی و رهرران سیاسی رکیه کنترل شمال سوریه وس شرراخه سرروری
پ.ک.ک .را هدید حیا ی برای منافع این کشررور دانسررته و همررواره از آن بررهعنرروان داالن روریسررتی یرراد
مینمایند ) .(Türkiye Cumhuriyrti Cumhurbaşkanlığı, 2018بیررا یهای مرزی و فعال شدن دوبرراره
پ.ک.ک ،رخنه روریستهای کفیری به خاک رکیه و از همه مهم ر کنترررل کردسررتان سرروریه وسر
شاخۀ سوری پ.ک.ک؛ یعنی حزب ا حرراد دمکرا یررک( 1پ.ی.د ).و شرراخه نظررامی آن یعنرری یگررانهررای
مدافع خلق( 2ی.پ.گ ).از جملۀ نتایج منفی بحران سوریه برای امنیت ملی رکیه میباشند .ار راط معنررادار
________________________________________________________________
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فکری و سیاسی حزب پ.ک.ک با یگانهای مدافع خلق کرد سوریه ،هراس رهرررران رکیرره را از شررکیل
یک دولت خودمختار کردی در جغرافیای بزرگ سوریه و رکیه را برانگیخته است .پیدایش چنررین امررری
شرای دشواری را پیش روی آنکارا گذاشته است .این کشور از یکسو مواجه با هدیدات فراوان امنیترری و
سیاسی از ناحیۀ کردها و داعش شده است و از سرف دیگر با وجه به خصومت و دشمنی علنرری بررا دولررت
سوریه قادر به همکاری با دمشق برای رفع خطرها نیست .مواجهۀ دولت رکیه با یگررانهررای مرردافع خلررق و
معرفی آنها بهعنوان سازمانی روریستی در شرایطی صورت میگیرد که روسیه آنها را یکی از بررازیگران
حوالت سوریه به رسمیت میشناسد و مهم ر اینکه قدرتهای غربی و در رأس آنها دولت آمریکا از این
گروه حمایت نظامی و سیاسی میکنند .دولتهای غربی یگانهای مدافع خلق را مؤ رر رین نیرو در مرررارزه
با داعش قلمداد مینمایند .به عرار ی بهتر استرا ژی آنکارا برای مواجهه با مسررئلۀ ظهررور منطقررۀ خودمختررار
کرد در شمال سوریه و حت کنترلی .پ.گ .با چالشی جدی روبروست و آن مشروعیت بینالمللی گررروه
مذکور است که در سایه مرارزه مؤرر با داعش برای خود کسب نموده اسررت .مرررارزه رکیرره بررا یگررانهررای
مدافع خلق در شرایطی که جامع بینالمللی و خود این گروه بر مرارزه با داعش متمرکررز شررده بودنررد رریریر
منفی بر وجهه رکیه نزد افکار عمومی بینالمللی داشته است .مسئلۀ دیگر اینکه این گروه یمین کنندة منافع
غرب در منطقه به شمار می رود ،در نتیجه استرا ژی آنکارا برای مواجه با ظهور منطقه خودمختار کردسررتان
سوریه ،روژاوا ، 1به نش در رواب دولت رکیه با متحد کلیدی این کشور یعنی آمریکا منجررر شررده اسررت.
بهسوریکه رئیسجمهور آمریکا ،دونالد رامپ ،2رکیه را همواره از حمله نظامی به شمال سوریه بر حررذر
داشته و مقامات آنکارا را به نابودی اقتصاد این کشور در صورت حملۀ نظامی به منطقه کردستان سوریه در
شرق رودخانۀ فرات هدید کرده بود.
پیشینة پژوهش

نا الی وکسی )2013( 3مقالهای را در پژوهشکدة امور بینالملل و بررا عنرروان رقمررار کررردی رکیررهم منتشررر
نموده است .وی مسئلۀ کردها در سوریه و عراق را مورد بررسی قرار داده و به چالشهای پیش روی رکیه
در این زمینه و رویکرد رکیه در این مورد پرداخته است .یکید اصلی مقاله بر ایررن برروده اسررت کرره رکیرره
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سعی دارد از سریق ا حاد با حکومت اقلیم کردستان عررراق ،بررهخصرروص حررزب دمکرررات مسررعود بررارزانی
هدیدات ناشی از قدرت یابی حزب ا حاد دمکرا یک کردهای سوریه که حزبی وابسته به پ.ک.ک .است
را خنثی نماید .اش پینار و ولز )2014( 1مقالهای ارزشمند در پژوهشکدة بروکینز و حت عنوان ر رکیرره و
کردها :از معضل ا فرصتم به چاپ رساندهاند .در این نوشتار مسئلۀ کردی بهعنوان مشکلی برررای سیاسررت
خارجی رکیه مطرح شده و در آن بر ابعاد داخلی و منطقهای مسئلۀ کردی رکیه وجه شده است .به همین
دلیل رکیه برای حل مسئلۀ کردها در این کشور در داخل فرایند مصالحه با کردها را در پریش گرفررت .در
ادامه رویکرد سیاست خارجی این کشور در قرال کردهای سوریه و ظهررور کردسررتان شررمال سرروریه مررورد
مطالعه واقع شده است .در این ارر به رویکرد مصالحه با کردهای شمال عررراق ،اسررتفاده از اهرررب بررارزانی و
شورای ملی کردهای سوریه برای به حاشیه راندن شاخۀ سروریه پ.ک.ک .یکیررد شررده اسررت .بررر انفعررال
رکیه در قرال فعالیتهای گروههای جهادی و چشم پوشی آنکارا در قرال نقل و انتقال جهیزات و نیرررو برره
گروههای جهادی ازجمله جرهه النصره برای ضعیف و کنترل قلمرو کردستان سوریه وسر ایررن گروههررا
اشاره شده است .از دید نویسندگان چنین وضعیتی در کنررار حمایررتهررای غرررب و در رأس آن آمریکررا از
گروههای کرد سوریه به نش در رواب

رکیه و غرب منجر شده است.

گونش و لوو )2015( 2مقالۀ مفصلی را در رابطه با بحران سرروریه و رریریرات آن بررر بررازیگران کرررد منطقرره
خاورمیانه در مؤسسۀ چتم هاوس و حت عنوان ر یریر جنگ سوریه بر سیاست کردی در منطقه خاورمیانهم
منتشر نموده اند .در این مقاله بحران سوریه و چگونگی ظهور منطقه خودمختار کرد در شمال سوریه مررورد
بحث قرار گرفته است .در ادامه مقاله ،حمایتهای قدرتهای غربی از حزب ا حرراد دمکرا یررک کردهررای
سوریه و شاخۀ نظامی آن یعنی یگانهای مدافع خلق و نگرانیهای کشررورهای منطقرره نظیررر ایررران و رکیرره
مورد اشاره قرار گرفته است .در پایان بر همسویی رکیه با ایران در رابطه با ظهور کردستان سوریه و دش
رکیه بر استفاده از اختدفهای کردی ،بهخصوص اختدف دیرین پ.ک.ک .و حزب دمکرررات بررارزانی
برای ضعیف شاخۀ سوری پ.ک.ک .در سوریه یکید شررده اسررت .انگررین یوگسررل 3و ارویررن وان

ویررن4

( )2019استرا ژی دولت رکیه در مواجه با مسئلۀ قدرتیابی منطقه کردسررتان سرروریه موسرروب برره روژاوا را
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مورد مطالعه قرار دادهاند .در ارر مذکور که ر رکیرره در شررمال غرررب سرروریهم نرراب دارد ،گفتمرران رسرمی و
اقدامات عملی آنکارا در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته و بر دش رکیه برای کسب جا پایی مستحکم
در شمال غرب سوریه از سریق اقرردامات نظررامی و نفرروذ در منطقرره اشرراره شررده اسررت .نوشررتار مررذکور بررر
بازسازی مناسق حت کنترل وس آنکارا جهت کسررب نفرروذ در ایررن منرراسق یکیرد دارد .یکرری دیگررر از
اقدامات رکیه برای قویت نفوذ در منطقه رکیسازی منطقه از سریق حمایت از رکمنها و رردش برررای
بیرون کردن کردها ذکر شده است .فارغ از اینکه رکمنها جمعیت انرردکی هسررتند و فاقررد چنررین ظرفیترری
میباشند و بیشتر جمعیت منطقه را اعراب سنی شکیل میدهند .در مجمرروع از دیررد نویسررندگان اسررترا ژی
آنکارا هدف به حلیل بردن دسررتاوردهای سرررزمینی و سیاسرری کردهررا را در نظررر دارد .برررگ )2019( 1در
کتابی حت عنوان رجنگ داخلی سوریه و مسئلۀ امنیت ملی رکیهم پیامدهای این جنگ بر امنیت رکیرره را
در بازه زمانی  2011ا  2019مورد مطالعه قرررار داده اسررت .در ایررن کترراب پیشرررویهررای سرررزمینی شرراخۀ
سوری پ.ک.ک .و گروههای وابسررته برره داعررش در شررمال سرروریه در کنررار هدیرردات ناشرری از حضررور
گسترده آوارگان سوری در رکیه و به دنرال آن چالشهای متوجه مامیت ارضی و حاکمیت ملرری رکیرره
مورد اشاره واقع شده است .از دید نویسنده ،هجوب آوارگان موجب غییر رکیب جمعیتی استانهای مرزی
رکیه و بیررا یهایی برای این کشور شده است .در چنین شرایطی مداخله نظامی رکیرره در شررمال سرروریه
ضروری به نظر میرسید.
اصلی آیدین اش باش )2020( 2مقالهای در مؤسسۀ شورای رواب خارجی اروپا و بررا عنرروان رغررزه جدیررد:
سیاست مرزی رکیه در شمال سوریهم به رشته حریر در آورده است .در این نوشتار نها به رویکرد نظررامی
رکیه برای دفع هدیدات شاخۀ سوری پ.ک.ک .یعنی یگانهای مدافع خلررق اشرراره شررده اسررت .از دیررد
نویسنده منطقه امن ایجاد شده با جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر که بیشترشان عرب سررنی هسررتند هرچنررد
امروزه عاری از یگانهای مدافع خلق کرد است اما درعینحال چالشهایی برای رکیه با خود می وانررد در
آینده داشته باشد .هزینۀ مالی اداره این منرراسق و وجررود گروههررای اسرردمی رادیکررال از آن جملرره هسررتند.
چالشهایی که می وانند رکیه را با خطر غزه شدن منطقه درگیر نمایند .نویسنده در آخر همکاری رکیه و
اروپا برای مواجه با مسئلۀ غزه شدن منطقه را ضروری میبیند .سیمن آدار ( )2020مسئلۀ ایجرراد منطقرره امررن
________________________________________________________________
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در شمال سوریه را مورد جزیه و حلیل قرار داده است .از دید نویسنده ،عقبنشررینی آمریکررا زمینرره ایجرراد
منطقه امن در شرق فرات را برای رکیه فراهم نموده است .هدف رکیه در مرحلۀ اول جلوگیری از شکل-
گیری منطقه خودمختار و یا مستقل کرد در شمال سوریه بود .هدف دیگر رکیه بازگردان آوارگان سوری
به این منطقه میباشد .زیرا حضور سوالنی مدت آنها در رکیه برره چالشرری برررای حررزب عرردالت و وسررعه
ردیل شده بود .در این راستا آنکارا به دنرال جلب همکاری اروپا در این موضوع نیز بود و میخواسررت برره
کشورهای اروپایی این پیاب را بدهد که در مسئلۀ آوارگان منافع هر دو سرف همسو میباشد.
پژوهشهای مذکور هرچند حاوی مطالب ارزشمندی در این خصوص میباشند ولی بررسیهای انجاب
شده در رابطه با ادبیات ولید شده در زمینۀ استرا ژی رکیه در قرال حوالت شمال سوریه بیانگر آن اسررت
که در هیچکداب از آرار مذکور به استرا ژی کدن رکیرره در مواجرره بررا مسررئلۀ ظهررور کردسررتان روژاوا در
امتداد مرزهای جنوبی این کشور در یک قالب کلی وجرره نگردیررده اسررت .همچنررین در آرررار ولیررد شررده
رویکرد رکیه به عنوان متحد غرب در چرخش به سوی محررور ایررران و روسرریه بررا وجررود نارضررایتی دنیررای
غرب مورد غفلت واقع شده است.
چارچوب نظری :واقعگرایی تدافعی و دغدغه امنیت

در نگاه واقعگرایان ،مشخصۀ سیاست بینالملل ،ماهیت آنارشیک آن است .در ساختار آنارشیک نظاب
بینالملل ،ضروری رین قاعده عمل خودیاری است .زیرا هیچیک از نهادهای فوق ملی دارای وان سل
بر نظاب بینالملل نمیباشند و بنررابراین ،دولررتهررا در نظرراب بررینالملررل بایسررتی بررر رروان خررود ا کررا نماینررد
) .(Krasner, 1981, p.3به عرار ی دیگر ساختار آنارشیک نظاب بینالملل و نرود دولت هژمونیک که بتواند
امنیت جهان را یمین کند ،دولتها را وادار میکند ا جهت یمین بقای خررود برره اصررل خودیرراری متوسررل
شوند .مطابق اصل خودیاری دولتها مسئول یمین امنیت خودشان مرریباشرند .ازآنجاییکرره دولررتهررا
همواره نگران اقدامات و نیات سایر بازیگران میباشند ،هرگونه دش جهت یمین امنیررت خررود از سرروی
دیگری هدید قلمداد میشود و این مسئله خود به معمای امنیت در نظاب بینالملل منجر مرریشررود .برره ایررن
ر یب دغدغه یمین امنیت را باید یکی از مراحث کلیدی در میان نظریهپردازان واقعگرایی با گرایشهررای
مختلف دانست .در چارچوب پارادایم واقعگرایی رفتار عقدیی بهعنوان رفتاری که منافع ملی دولتها را
یمین مینماید عریف میشود .بر اساس واقعگرایی ،ایجاد وازن ،وسل به جنگ ،وافقات بین دولتها و
هدیدات ازجمله اکتیکهایی هستند که از سوی دولتها به منظور یمین بقا و دستیابی برره اهررداف ا خرراذ
میشوند.
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واقعگرایی نوکدسیک بهعنرروان یکرری از شرراخههررای پررارادایم واقررعگرایرری در ریررین سیاسررت خررارجی
دولتها از اهمیت ویژه برخوردار میباشد .این نظریه که رکیری از واقعگرایی کدسیک و نوواقعگرایی
است ،عناصر و مفروضههایی از واقعگرایی کدسیک و نوواقعگرایی را درهم میآمیزد .به بیانی دقیق ررر
در ریین سیاست خارجی کشورها هر دو دسررته از متغیرهررای سیسررتمیک و سررطح واحررد را مررد نظررر قرررار
میدهد .واقعگرایی نوکدسیک از یک سو ،همچون والتز و دیگر نوواقعگرایان ،یریر ماهیررت آنارشرریک
نظاب بینالملل و فشارهای ناشی از آن بر رفتار کشورها را میپذیرد .از سررویی دیگررر ،ماننررد واقررعگرایرری
کدسیک ،یریر ویژگیهای داخلی دولتها ،برداشتهای رهرران و به عرار ی متغیرهای سررطح واحررد بررر
رفتار دولتها را نیز مورد وجه و حلیل قرار میدهد .در اصل فشارها و محدودیتهای ناشی از ساختار
آنارشیک نظاب بینالملل از سریق متغیرهای میانجی یعنی متغیرهای سطح واحد یریر

میگذارنررد ( Rose,

) .1998, p.146لذا واقعگرایی نوکدسیک ارائه شده در چارچوب پارادایم واقعگرایی ،با رفع نارساییها و
کمرودهای موجود در واقعگرایی کدسیک و نوواقعگرایی دارای وان ریینرری خرروبی در بررسرری سیاسررت
خارجی کشورها میباشد .واقعگرایان نوکدسیک خود به دو دسته واقعگرایان رردافعی و هرراجمی قسرریم
میشوند .دغدغه اصلی واقعگرایی دافعی مسئلۀ امنیت میباشد .در واقعگرایی هاجمی برره واسررطه فضررای
آنارشیک نظاب بینالملل و بیاعتمررادی میرران دولررتهررا فضررای چنرردانی برررای همکرراری برراقی نمرریمانررد و
بهخصوص در حوزههای امنیتی بررا موضرروع عرردب همکرراری دولررتهررا مواجرره هسررتیم .درحالیکرره از دیررد
واقعگرایی دافعی هرچند همکاری دولتها با مشکد ی همراه اسررت و ممکررن اسررت خطرا رری برراخود برره
همراه داشته باشد ولی خطرات رقابت بیشتر از همکاری است.
نظریه واقعگرایی دافعی رویکرد سیاست خارجی کشررورها را واکررنش برره هدیرردات خررارجی قلمررداد
مینماید .بر اساس نظریه واقعگرایی ،سیاست خارجی دافعی واقعگرا به دنرال ار قا امنیت نسری دولررتهررا
در نظاب بینالملل آنارشیک میباشد .مطابق این رهیافت دولتها زمانی که احساس ناامنی مینمایند ،سعی
می کنند قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند .بنررابراین حضررور دولررت در خرراره از مرزهررای ملرری فقر در
شرای

صور ناامنی صورت میگیرد ) .(Walt, 1987, p.39استفن والت 1را می رروان یکرری از اندیشررمندان

اصلی واقعگرایی دافعی دانست .وی در ریین سیاست خارجی دولتها بر دش آنها در ایجاد موازنه در
برابر بازیگران هدید کننده یکید خاصی دارد .والررت فرضرریۀ موازنررۀ قرروا را کرره بررر مرنررای آن در سرراختار
________________________________________________________________
. Stephan Walt
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آنارشیک نظاب بینالملل دولتها در برابر قدرت بر ر اقداب به موازنهسازی میکنند مورد ردید جدی قرررار
داد .پرسش اساسی والت این بود که چرا پس از جنگ سرد موازنرره علیرره ایاالتمتحررده آمریکررا شررکل
نگرفته است؟ عدب حقق فرضیۀ موازنه علیه قدرت بر ر یعنی دولررت آمریکررا و در دوره پررس از جنررگ
سرد ،استفن والت را به سوی اصدح نظریۀ موازنۀ قوا سرروق داد .برره عرررار ی بهتررر پرسررش مررذکور نقطرره
مرکز نظریۀ موازنۀ قوا را به سوی موازنۀ هدید کشاند) .(Walt, 2005, p.44از دید والت کشورها نرره در
برابر قدرت بر ر ،بلکه در برابر بازیگرانی موازنه ایجاد میکنند که برای آنها به شکل خاصرری خطررنرراک
جلوه میکنند) . (Walt,1987, p.21وی بهرهگیری دولتها از سیاست ا حاد و ائتدف را واکنشی رردافعی
از سوی بازیگران برای رفع هدیدات امنیتی میداند .از دید وی موازنه نها به معنی ا حاد با دیگر بررازیگران
و یا موازنهسازی درونی و قویت مؤلفههای درونی قدرت ازجمله قویت وان نظامی نیست ،بلکه موازنه را
می وان هر نوع استرا ژی دولتی دانست که هدف آن کرراهش هدیرردها از سریررق قویررت وضررعیت امنیترری
دولت هدید شده در ار راط با متجاوز میباشد ).(Bock & Ingo, 2013برای فهم میزان و درجۀ هدید باید
عواملی نظیر قدرت عمومی ،نزدیکی جغرافیایی ،قدرت هاجمی و نیات و رفتار هدیدآمیز منشرری هدیرردزا
در نظر گرفته شوند .وان هدیدزایی با فاصلۀ جغرافیررایی نسرررت بررعکس دارد .نزدیکرری جغرافیررایی منشرری
هدید باعث خواهد شد ا آن هدید از شدت بیشتری برخوردار شود .قدرت هاجمی ،وانایی یک بازیگر
برای هدید کردن حاکمیت یررا مامیررت سرررزمینی دولررت دیگررر بررا هزینررهای قابررل قرررول اسررت .سرررانجاب،
بازیگرانی که جاوز پیشینه صور شوند ،احتمال برریش ررری دارد کرره موجررب ایجرراد رروازن شرروند .از دیررد
منتقدین واقعگرایی دافعی ،امنیت مورد یکید در این نظریه یک مفهوب قابل انعطاف میباشررد و عریررف
آن اقدامی دشوار به نظر میرسد و هرگونه اقداب سیاست خارجی دولتها از دش برای رریمین بقررا ررا
برداشتن گابهایی برای ایجاد امپرا وری جهانی و گسترش قلمرو جغرافیایی می واند بهعنوان دشی برای
یمین امنیت کشور عریف گردد) .(Zakaria, 1998, p.22با وجرره برره مطالررب مررذکور ،رویکرررد سیاسررت
خارجی رکیه در قرال ظهور کردستان سوریه از منظر واقعگرایی رردافعی قابررل ریررین مرریباشررد .زیرررا ایررن
کشور عامدانه امنیت ملی سایر بازیگران را هدید نمررینمایررد .برره عرررار ی دیگررر اسررترا ژی رکیرره در قرررال
حوالت شمال سوریه برخاسته از حس ناامنی ناشی از فضای سیاسی-امنیتی بحران سوریه میباشد.
بحران سوریه

با آغاز خیزشهای عربی در منطقه ،مردب سوریه نیز بر خواستههای دموکرا یک از سرق غیرنظامی اصرار
ورزیدند .این اعتراضات ابتدا از سرروی گررروههررای چررپگرررا و سررکوالر سررازماندهی شرردند .ایررن گروههررا
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خواستار حقوق سیاسی و اجتماعی بیش ر بودند .اما به دریج با ررداوب ایررن امررر و بررا مداخلررۀ قرردرتهررای
خارجی جنس و شکل اعتراضات دگرگون گشررت .ابترردا دولررت سررعودی در ابسررتان  2011بررا حمایررت از
گروههای مذهری جرقۀ منازعرره در بحررران سرروریه را برافروخررت ) .(Babri &Khiri, 2017, P.77دولرت
بعثی سوریه از همان ابتدای بحران ،استرا ژی خود را روی انجاب اصدحات قرار داد .در همررین راسررتا بشررار
اسد وضعیت امنیتی اضطراری را برای اولین بار در سول  40سال اخیر برداشت .ایررن اصرردحات بررا وجررود
برگرداندن حقوق شهروندی و هررویتی برره مررردب سرروریه نتوانسررت شررعلههررای اعترراض را خرراموش سررازد.
اعتراضات در سوریه به سرب ورود متغیرهررای متعرردد داخلرری و خررارجی عمیررق ررر شررد و بهشرردت قرردرت
سازمانی و نظامی رژیم اسد را ضعیف ساخت.
بازی قدرت کشورهای بزرگ منطقهای و فرامنطقهای و رقابتهای پنهان سیاسی و رراریخی میرران آنهررا،
بحران سوریه را به صدر دستور کار بینالمللی هدایت کرررد .بررازیگران منطقررهای و فرامنطقررهای شررروع برره
ا خاذ سیاستها و استرا ژیهایی برای بهرهگیری از این حوالت جهت به حداکثر رساندن منافع و کرراهش
ضرر و زیان ناشی از آن نمودند .از میان کشورهای یریرگذار بر حوالت سوریه می وان رکیه را نرراب برررد
که به دالیلی چون داشتن اریخ ،فرهنگ ،مذهب و جغرافیای مشترک به ایفای نقررش فعررال و اررگررذار در
این حوالت پرداخته است .رهرران رکیه ابتدا سیاست محتاسانهای را نسرت به ناآرامیهررای سرروریه ا خرراذ
کردند .در  25ژانویه  2011داوود اغلو 1خطاب به بشار اسد خواهان وجه به صدای مردب و خویشررتنداری
در برابر معترضان با اعمال اصدحات و انجرراب گفتگرروی ملرری بررا اخرروان المسررلمین شررد (

Phillips, 2011,

 .)pp.33-36با عمیق بحران ،آنکارا سیاست حل اختدف با همسایگان و سیاست مشارکت با سوریه را غییر
داد و به میزبانی و حمایت از مخالفین حکومت سوریه اقداب نمود .در واقررع رررس از گسررترش نرراامنی میرران
مرزهای دو کشور و جلوگیری از شیوع یافتن اختدفات قومی مهم رررین عررواملی بودنررد کرره باعررث ا خرراذ
سیاسررت قابررلگرایانرره از سرروی رکیرره گردیدنررد ( .(Esmailzadeh, 2014, p.334در ادامرره رویکرررد
قابلگرایانه آنکارا ،شورای ملی سوریه 2با حمایت رکیه اقداب به یسیس شعره سیاسی در این کشور نمود.
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ظهور مناطق خودمختار کرد از دل بحران سوریه

داوب نشها و درگیریها در مناسق حساس و استرا ژیک سرروریه

نظیررر حلررب ،1حمر

2و

سررری آن برره

سمت دمشق ،ار ش سوریه را ناچار ساخت از اعمررال کنترررل و نفرروذ بررر منرراسق شررمالی کرره محررل اسررکان
جمعیت بزرگ کردی است ،دست بردارد .عقبنشینی اسد از شمال سوریه در سال  2012مرتنی بر این ایده
بود که با وجه به وان نظامی اندک و نرودن جهیزات نظررامی قابررل وجرره برره راحترری مرری رروان کردهررا را
شکست داد .از دید اسد وضعیت موجود در مناسق کردنشین سوریه یعنی حاکمیت کردهررا در ایررن منرراسق
بهعنوان یک وضعیت موقتی می واند قابل حمل باشد .بهخصوص اینکه نقش گروههای کررردی بررهعنرروان
موازنهای در برابر گروههای مخررالف نظیررر داعررش مرری وانررد برررای دولررت مرکررزی سرروریه دارای اهمیررت
استرا ژیک باشد ) .(Cemgil&Haffman, 2017, p.60عقبنشینی ار ش سوریه از منرراسق کررردنشررین ایررن
کشور فرصتی استثنایی برای نیروهای پ.ک.ک .و بهخصوص شرراخۀ سرروری آن برره شررمار مرریرفررت .لررذا
گروههای شره نظامی کرد سوریه که سی سررالیان دراز در کنررار پیکارجویرران پ.ک.ک مشررغول گذرانرردن
دورههای آموزش نظامی بودند ،به همراه پ.ک.ک .وارد شمال سوریه شدند .یگانهای مدافع خلررق کرررد
سوریه ،شاخۀ نظامی حزب ا حاد دموکرا یک (پ.ی.د ،).سه استان عمده در شمال سوریه یعنی استانهررای
عفرین ،3کوبانی و جزیره 4را به صرف خود درآوردند .به این ر یب عقبنشینی اسد از شررمال سروریه در
سال  2012به حزب ا حاد دموکرا یک حزبی که وابسته به پ.ک.ک .است این فرصت را داد ا در امتداد
مرزهای رکیه و سوریه مسل شده و با حمایت پ.ک.ک .در  12نوامرر  2013اعرردب خودمخترراری کنررد.
نقشه زیر مناسق حت کنترل پ.ی.د .قرل از انجاب عملیات رکیه در عفرین در  2016را نشان میدهد.
در ادامه حوالت داخلی سوریه ،پیشروی های داعش در مناسق کردنشین سوریه و عقبنشینیهای بعدی
آن موجب کنترل بخشهای بیشتری از کردستان سوریه وس یگانهای مدافع خلق کرررد سرروریه گردیررد.
یگان های مدافع خلق و واحدهای مدافع زنان که حمایت هوایی ائتدف ضد داعش به رهرری آمریکا را در
پشت سر خود داشتند وانستند موفقیتهای قابل وجهی در مرارزه بررا داعررش برره دسررت آورده و بررر قلمرررو
جغرافیایی کردستان سوریه بیفزایند.
________________________________________________________________
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)(Ibrahim, 2018

در جنگهای خونین میان داعش و کر دها در شمال سوریه ،نررد کوبررانی از اهمیررت نمررادین برررای کردهررا
برخوردار بوده است .اشغال شهر کردنشین کوبانی وس داعش و بازپسگیری آن با مشررارکت کردهررای
دیگر کشورهای منطقه باعث گردیررد کرره ایررن شررهر برره نمراد مقاومررت کررردی ررردیل شررود و نشررانۀ رشررد
ناسیونالیسم کردی در منطقه خاورمیانه باشد .در این میان دریافت جهیزات نظامی و حمایتهای هرروایی از
سرف ائتدف ضدداعش در پیشرویهای کردها و شکست داعش مؤرر بوده اسررت .برره ایررن ر یررب بحررران
سوریه موجب پیدایش خأل قرردر ی در شررمال سرروریه گردیررد و شرراخۀ سرروری پ.ک.ک .یعنرری پ.ی.د.
وانست آن را پر کند .امروزه کنترل شهرداری ها و دیگر ادارات و نهادهای مهم دولتی در مناسق کردنشین
سوریه در اختیار این گروهها قرار دارد .در حال حاضر آنها بررا نصررب کررردن پرررچم و نمادهررای سیاسرری و
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ایدئولوژیک خود مدعی حاکمیت مشروع بررر ایررن منرراسق هسررتند ( International Crisis Group, 2013,
.)p.4

نگرانیهای امنیتی ترکیه از قدرتیابی پ.ی.د.

ناآرامی های سوریه فرصت مناسری را برای غییر شیفت جغرافیایی پ.ک.ک فراهم آورده اسررت .در
نتیجۀ بحران سوریه جمعی از اعضای این گروه به همراه همتای سرروریه خررود برره منرراسق کردنشررین سرروریه
بازگشررتند ) .(International Crisis Group, 2013, p.8حرروالت منطقررهای و در امتررداد مرزهررای جنرروبی
رکیه بر نگرانیهای آنکارا از شکلگیری قندیل جدید در شمال سوریه دامررن زده اسررت .در واقررع امررروزه
مناسق خودمختار کرد در شمال سوریه پناهگاهی امن برای فعالیت مرارزان پ.ک.ک .گردیده و به شدید
حمدت پ.ک.ک .به داخل رکیه منجر شده است ) .(Tocci, 2013, p.71با وجه به وابستگی باالی ایررن
گروه به حزب کارگران کردستان رکیه ،همزمرران بررا قرردرتیررابی پ.ی.د .نگرانرریهررایی از سرروی محافررل
سیاسی رکیه در رابطه با از سر گرفته شدن حمدت سازمان یافترره پ.ک.ک .برره وجررود آمرده بررود .رونررد
حوالت بیمورد نرودن نگرانیهای آنکارا از ظهور پ.ی.د .را به اررات رسرراند ) .(Gunter,2016, p.84در
واقع پ.ی.د .زمینۀ فعالیتهای روریستی در داخل رکیه را فررراهم نمرروده و فعالیررتهررای جزیررهسلرانرره را
سهیل کرده است ) .(Dapkus, 2016, p.53در سالهای اخیر عداد زیادی حمرردت انتحرراری مرگرررار کرره
قربانیان آنها را عمد اً غیرنظامیان شکیل می دادند در رکیه صورت گرفته است .عاملین ایررن حمرردت در
شمال سوریه و منطقه حت کنترل حزب ا حاد دموکرا یک آموزش دیده بودند .برای نمونرره عامررل حملرره
انتحاری مارس  2016در آنکارا که در یک ایستگاه ا وبوس روی داد و سرری آن  37نفررر کشررته و  125ررن
زخمی شدند در منطقه کردنشین سوریه فعالیت داشته و آموزش دیررده بررود

.(Kurd press news agency,

) 2017عقابهای آزادی کردستان ( اک) ،1شاخه افراسی پ.ک.ک ،.نرره نها مسررئولیت ایررن حملرره بلکرره
حمدت مشابهی را که غیرنظامیان را هدف قرار دادهاند بر عهده گرفته است.
مسئلۀ دیگر در این رابطه ظهور جنرش ملیگرای کردی در میان کردهای سوریه و نگرانی رهرران رکیه
از احیای دوباره ناسیونالیسم کردی در جنوب شرررق ایررن کشررور مرریباشررد .پررویشهررای منطقررهای موجررب
الگوگیری گروههای کردی رکیه از کردهای سوریه و عراق شده است و بر دشهررای پ.ک.ک .برررای
کسب خودمختاری و استقدل افزوده است .برای مثال قدرتیابی پ.ی.د .برره پ.ک.ک .جرررأت داد و برره
________________________________________________________________
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فروپاشی پروسه صلح رکیه با پ.ک.ک .منجر گردید () .Chittenden, 2016, p.35بررا الهرراب از حرروالت
شمال سوریه پ.ک.ک .سعی نمود شهرهایی کوچک در مرز رکیه بررا سرروریه را اشررغال نمایررد و برره ایررن
ر یب مردب شهرهای کردنشین رکیه را به شورش شویق نماید .به همین دلیل یکی از نگرانیهررای جرردی
رکیه از حوالت سیاسی سوریه مسئلۀ آینده سیاسی کردهای شمال سوریه میباشد .چشمانداز شکلگیری
دولت مستقل کرد در شمال سوریه و در امتداد مرزهای جنوبی رکیه می وانررد آرزوهررای اسررتقدلسلرانرره
کردهای رکیه را شویق نماید ) .(Broker, 2016, p.18کردهای رکیه نه نها از پیرردایش دولررت کرررد در
جنوب و جنوب شرقی رکیه حمایت میکنند بلکه خواهان پیوستن مناسق کردنشین جنوب شرقی رکیه به
چنین دولتی میباشند ) .(Nader & Others, 2016, p.xiاستقدل کردهای سوریه یک کمربنررد کررردی در
جنوب رکیه ایجاد خواهد کرد؛ کمربندی که ا سواحل دریررای مدیترانرره ادامرره داشررته و موجررب جرردایی
رکیه از جهان عرب خواهد شد.
در اوایل دهرۀ  2000پ.ک.ک .اسررترا ژی جدیرردی را در راسررتای دیرردگاه ایرردئولوژیک اوجرراالن و
اهداف سیاسی جدید حزب اختیار نمود .استرا ژی جدید پ.ک.ک .مرتنی بررر منرراسق کنفرردرالی بررود کرره
جغرافیای سیاسی رکیه را درمینوردید و دیگر کشورهای منطقه را نیز در بر میگرفت .در این مدل مناسق
کردنشین چهارگانه با کشورهای مذکور در وضعیت فدرال و با همدیگر در حالت کنفدرال خواهنررد بررود.
مدل مذکور را می وان پروژة سیاسی پانکردی دانست .زیرا سوری سراحی شده اسررت کرره مرزهررای ملرری
کشورهایی که جمعیت قابل وجه کرد دارنررد یعنرری ایررران ،رکیرره و سرروریه را نادیررده مرریگیرررد .کنترررل
کردستان به اصطدح روژوا وس پ.ک.ک .زمینه عملیا ی نمودن ایدة اوجرراالن در کردسررتان سرروریه را
فراهم نموده است و بر امیدواری پ.ک.ک .در عملیا ی نمودن آن در کل منطقرره افررزوده اسررت .در اصررل
نظرراب ارزشرری کرره پ.ی.د .آن را در کردسررتان سرروریه ارائرره مرریکنررد مرتنرری بررر دو مفهرروب خودمخترراری
دموکرا یک 1و کنفدرالیسم دموکرا یک 2اوجاالن میباشررد .حکومررت خودمختررار دموکرا یررک 3در اصررل
ساختاری برای نظاب حکومت محلی است.
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استراتژی ترکیه در مواجه با ظهور کردستان سوریه

دولت رکیه همواره ظهور منطقه خودمختار کرررد حررت کنترررل حررزب ا حرراد دمکرا یررک و در امتررداد
مرزهای جنوبی این کشور ر ا هدیدی بر امنیت ملی و مامیت ارضرری خررود لقرری نمرروده اسررت .سیاسررت
خارجی رکیه در مواجه با هدید مذکور را می وان به دو مرحلۀ کدن و کلی ر قسیم نمود .در مرحلۀ اول
آنکارا بیشتر مواجهه نرب با مسئلۀ ظهور کردستان سوریه را پیگیری مینمود .با ناکارآمدی استرا ژی مذکور
سیاست خارجی آنکارا وارد مرحلۀ دوب یعنی فاز مواجهه نظامی گردید.
مرحلة اول؛ رویکرد مواجهه نرم ترکیه با مسئلة ظهور کردستان سوریه

در این مرحله سیاست خارجی رکیه هدف دور کردن هدیرردات ناشرری از قرردرتیررابی شرراخۀ سرروری
پ.ک.ک .در مناسق شمالی سوریه و بدن وسل به ابزارهای قهرآمیز را در نظر داشررت .سیاسررت انفعررال و
اغماض در برابر داعش ،استفاده از اهرب بارزانی و چرخش به سوی محور ایران و روسیه در این چررارچوب
قابل ارزیابی هستند.
سیاست انفعال و اغماض ترکیه در برابر داعش

رهرران رکیه این کشور را در مواجه برا سرره دشررمن جداگانرره مرریدیدنررد؛ کردهررای سرروریه ،داعررش و
حکومت مرکزی سوریه .در این میان شورشیان کرد و اسد در خ مقدب دشمنان رکیه قرار دارند .آنکررارا
مرکز خود را بر روی نابودی کردها و اسد گذاشته است و در این راه در دش برای بهرررهگیررری از ابررزار
داعش نموده است .مخالفت آنکارا با ورود به ائتدف ضد داعش هرردف از بررین بررردن خطررر قریربالوقوع
نهضت کردی در منطقه را پیگیری می نمود .بدین ر یب ائتدفی نانوشته میان داعش و رکیه پدیررد آمررده
بود .رکیه خطر خودمختاری کردها و استمرار اسد را مهم ر و استرا ژیک ر از خررود داعررش مرریدانرد .در
کل با پیروزیهای داعش و مرارزة آن در دو جرهه علیه رژیم اسررد و حررزب ا حرراد دموکرا یررک کردهررا،
رکیه سیاست صرر و انتظار در پیش گرفت و مقابله با ایررن گررروه را در دسررتور کررار قرررار نررداد .برخرری
گزارشها حاکی از عرور هزاران نیروی داوسلب از ملیتهررای مختلررف از مرزهررای رکیرره برررای جهرراد در
سوریه بودند .در این بین برخی از سیاستمداران و مطروعات غربی پا را فرا ر گذاشته و از همکاری رکیه با
داعش نیز سخن به میان آوردهاند .ا هابهایی همچون حمایت لجستیکی رکیه از مرارزان داعررش ،مررداوای
مجروحان داعش در بیمارستانهای رکیه ،فراهم نمودن جهیزات نظامی داعش ،آموزش نیروهررای نظررامی
داعش از سوی رکیه و خرید نفت داعش ازجمله موارد ادعایی برخی مطروعات غربی هستند که از سرروی
دولت رکیه بهشدت رد شدهاند .همانگونه که مور ون و آبراموویتز

(Morton & Abramowitze,2013,
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) p.25معتقدند ،بررسی رجوانب کردیم بحران سوریه ،مهم رین مسئله و دغدغه آنکارا بوده اسررت .رکیرره
امیدوار بود ا حزب ا حاد دمکرا یک کردهررای سرروریه و یگررانهررای مرردافع خلررق حررت حمرردت شرردید
جهادگرایان به نیرویی منفعل و خنثی ردیل شوند.
سیاست انفعالی آنکارا در قرال داعش را می وان جلّی قاعدة ردشمن دشمن من ،دوسررت مررن اسررتم
دانست .این رانفعالم و رصرر و انتظارم در قضایای کوبانی به اوه خود رسررید) .(Ghasemi, 2017, p.108بررا
این حال حمدت داعش از نش سیاسی میان جنرشهای کردی کاست و سرب شد ا آنان برای نخستین بار
در اریخ مدرن به ا حاد باهم در برابر یک دشمن مشترک رویآورند؛ بهعرارتدیگر ،بعد از حمله داعررش
به کوبانی درگیریهایی که برای سالها میان سازمانهای کردی وجود داشت ،با وافق میان این گروهها به
کناری نهاده شد ) .(Halhalli,2015, p.98سیاست صرر و انتظار رکیه در رابطه با اقدامات داعش آنکارا را
در یک وضعیت غیرقابلکنترل امنیتی و مرزی قرار داد .بیررا یهای مرزی و انفجارهای انتحرراری از 2013
به این سو بهشدت افزایش یافته بررود .برره سرروری کرره رکیرره برررای فررائق آمرردن بررر وضررعیت نراگوار امنیترری
درخواست استقرار سامانه ضد موشکی از نا و کرد .در کنار گلولهباریهای مرزی ،داعش اکنون حمدت
روریستی زیادی را در داخل رکیه انجاب داده است که در برخی از این حمدت مراکز وریستی رکیرره و
وریستهای خارجی مورد هدف بودند .هرچند داعش اولین حملۀ روریستی خود در رکیه را در مررارس
 2014انجاب داد () Daily Sabah, 2017ولی بعد از بمبگذاری خونین در شهر سورچ 1در بیست جرروالی
 ،2015رکیه به ائتدف بینالمللی ضد داعررش پیوسررت .در  2016رکیرره یکرری از اهررداف اصررلی حمرردت
داعش بود .در این سررال در حرردود  124نفررر کشررته و  419نفررر مجرروح شرردند

.(Hurriyet Dayli News,

)2017
استفاده ترکیه از اهرم بارزانی و شورای ملی کرد

جنرش کردی در کردستان عراق و سوریه حت رهرری پ.ی.د .جهانبینی سیاسی متفاو ی را از خود برره
نمایش میگذارند .ایدئولوژی آنارشیستی-مارکسیستی پ.ک.ک .مخالف جاهسلریهای اربیل بروده و آن
را در چارچوب نظاب سلسله مرا ری و قریلهای دانسته و رد مینماید

).(Cemgil&Haffman, 2017, p.61در

مقابل رهرران حزب دموکرات کردستان عراق ،همواره پ.ک.ک .را چالشی در برابر وسعۀ نفوذ خررود در
میان جوامع کرد خاورمیانه دیدهاند و در زمینۀ مقابله با نفوذ پ.ک.ک .منافع آنها منطرق بررا منررافع آنکررارا
________________________________________________________________
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میباشد .رواب پ.ک.ک .و احزاب کرد عراق در سول  30سال اخیر متشنج بوده است و حتی به درگیری
نظامی در دهه  1990نیز منجر شده است ) .(Gunes&Lowe,2015, p.11حوالت سوریه و ظهور پ.ی.د.
به رقابتهای اریخی پ.ک.ک .و حزب دموکرا یک کردستان بارزانی دامن زده است .حزب پ.ی.د .با
حمایت پ.ک.ک .و شاخۀ نظامی خود یعنی یگانهای مدافع خلق کرد سوریه و به روشهررای خشررونت-
آمیز وانسته است احزاب و گروههای کرد وابسته به بازانی را به حاشیه رانده و به نهایی در شمال سوریه و
با حمایتهای پ.ک.ک .اعدب خودمختاری نماید .کشتار برریرحمانرره ظرراهرات کننرردگان کرررد در شررهر
حلب سوریه و ا هاب رور ماشال مو 1رهرر حزب آینده کرررد ازجملرره اقرردامات پ.ی.د .در حررذف خشررن
دیگر گروهها میباشد .در اکترر  2015عفو بینالملل در گزارشی اعدب نمود که پ.ی.د .و شاخۀ نظامی آن
به زور مردب را از خانۀ خود آواره کرده ،خانههایشان را خراب کرده و اموال و داراییهای آنها را وقیف
و ویران نمودهاند .در این گزارش شاخۀ نظامی حزب متهم به ار کاب جنایت جنگی شده است.(Amnesty
)International, 2015

در مقابل خشونتهای پ.ی.د ،.بارزانی با صدور بیانیهای اقدامات پ.ی.د .در حذف دیگررر گروههررا و
احزاب کردی و غیرکرد را انحصارسلری نامید.در این بیانیه ،بارزانی پ.ی.د .را به ا حاد با بشررار اسررد مررتهم
نمود که نتیجه آن درگیر کردن کردها با گروههای افراسی نظیررر جرهرره النصررره اسررت ).(Jozel,2014, p.5

دیدگاه بارزانی در واقع منعکس کننده دیدگاه رکیه نسرت به پ.ی.د .نیز به شمار میرفت .مهم رین اقداب
بارزانی در رابطه با کردهای سوریه دش وی برای متحد کردن گروههای کردی برره غیررر پ.ی.د .در زیررر
یک چتر بود ) .(Gunes&Lowe,2015, p.11در نیمۀ نخست سال  ،2012بارزانی شمار زیادی از شررکل-
های سیاسی کرد پراکنده و رقیب با یکدیگر را در شورای ملی کردهای سوریه برای هماوردی با پ.ی.د.
گردآورد .وی نقش مهمی را در امضررای فاهمنامرره اربیررل 2در سررال  2012بررازی نمررود کرره بررر اسرراس آن
شورای عالی کرد 3یسیس گردید و مطابق آن قدرت سیاسی بایستی در شمال سوریه بین شورای ملی کرد
و پ.ی.د .قسیم میشد .ولی ابتکار بارزانی نتوانست موفقیتی در عمل به دست آورد و دو حزب در قسیم
قدرت نتوانستند به راهحلی دسررت یابنررد .در نتیجرره ،مرررز سرروریه و عررراق برره عرصررۀ قابررل برین پ.ی.د .و
پ.ک.ک .از یک سرف و حکومت اقلیم کردستان و شورای ملی کرد از سرف دیگر ردیل گردید .بستن
________________________________________________________________
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مرزها ) (Park, 2016, p.34و جلوگیری از ورود افراد و سرفداران بررارزانی و پ.ک.ک.

(International

) Crisis Group, 2014, p.10نمونههایی از دشمنیهای دو سرف بودند.
آنکارا دش نموده است از سریق حکومت اقلیم کردستان عراق اقدامات کردهای سوریه را حت یریر
قرار دهد و با استفاده از اهرب بارزانی و شورای مخالفین سوریه ،پ.ی.د .را به حاشیه براند .رکیه همچنررین
به حمایت از رقیب پ.ی.د .یعنی شورای ملی کرد پرداخررت ) .(Taspinar&Toll,2014, p.8قرردرتیررابی
حزب ا حاد دموکرا یک در شمال سوریه و حاکمیت آن بر مناسق کردنشین این کشور همکاریهای بیشتر
اربیل و آنکارا را موجب شده است و این دو بازیگر مجرور به همکاری علیه پ.ی.د .و پ.ک.ک .شررده-
اند .بیانیهها و مخالفتهای حزب دمکرات بارزانی و شورای ملی کردهای سوریه در برابر اقدامات پ.ی.د.
در کاهش مشروعیت آن مؤرر بود و نشان میداد که پ.ی.د .نها بخشی از جوامع کرد سوریه را می وانررد
نمایندگی کند و در میان جوامع غیرکرد و کردهای متمایل به شورای ملی کرد سرروریه از مشررروعیت الزب
برخوردار نیست .همانسوریکه استفان الرابی 1یادآور شده است بارزانی در دش بود ا جایگزینی برررای
پ.ی.د .در س وریه به وجود آورد .جایگزینی که وابسته به اربیررل باشررد و برره همررراه اربیررل در مرردار رکیرره
حرکت نماید) ((Larrabee, 2013, p.141از دید آنکارا ،اقدامات بارزانی از جایگاه خاصی برخوردار بود.
لذا رکیه از دشهای بارزانی حمایت مینمود .از سویی دیگر رواب مستحکم آنکارا با کردهای عررراق و
عدب مخالفت رکیه بررا گسررترش نفرروذ حررزب شررورای ملرری کرررد سرروریه ایررن ایررده را کرره رکیرره مخررالف
کردهاست با ردید مواجه مینمود .چراکه رکیه محور مواصد ی کلیردی اربیررل بررا جهرران خرراره برروده و
رواب اقتصادی خوبی بین دو سرف برقرار میباشد .به واسطه جایگاه استرا ژیک رکیه در حیررات سیاسرری
حکومت اقلیم کردستان عراق ،بارزانی دش میکند قدرتیابی پ.ک.ک .و پ.ی.د .در شمال سوریه را
مهار نماید .هرچند رقابت پ.ک.ک .و شاخۀ سوری آن پ.ی.د .از یررک سرررف و اربیررل از سرررف دیگررر
برای بس حوزة نفوذ در میان جوامع کرد منطقۀ خاورمیانه را می وان دلیل دیگری برررای مواجهرره اربیررل و
پ.ی.د .دانست .ردر واقع کردهای عراق هنگامیکه آنکارا دش میکند پ.ک.ک .و متحد آن پ.ی.د.
را ضعیف نماید شریکی استرا ژیک برای

رکیه میباشندم).(Nader& Others, 2016, p.70
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چرخش ترکیه به سوی محور ایران و روسیه

پیروز ی مخالفین سنی اسد که مورد حمایت آنکارا بودند نه نها رکیه را در مقایسه با رقیررران منطقررهای
نظیر ایران در موقعیت مناسری قرار میداد بلکه از شدت آسیبپذیری این کشور در مقابل علویان و کردها
میکاست .به همین جهت حمایت از مخالفین اسد در دسررتور کررار سیاسررت خررارجی رکیرره قرررار گرفررت.
رویکردی که به نش در رواب

رکیه با دو بررازیگر منطقرره یعنرری روسرریه و ایررران دامررن زد .سرراق نمررودن

جنگنده روسی وس نیروهای نظامی رکیه را می وان اوه این ررنش دانسررت .در ادامرره حرروالت داخلرری
سوریه ،ظهور داعش زمینهساز غییرا ی در رویکرد سیاست خارجی رکیه در رابطه با بحران سوریه گردید.
مرارزه مؤرر کردها با داعش حمایت بررازیگران غربرری و بررهخصرروص آمریکررا از یگررانهررای مرردافع خلررق و
پ.ی.د را موجب شده و این مسئله آنکارا را در وضعیت دشواری قرار داده است .بازیگران غربرری مررایلی
به حضور نظامی در سوریه نرردارد و در پرری اسررتفاده از گروههررای کررردی و دیگررر نیروهررای سرروری برررای
شکست دادن داعش بودند .بعد از حملۀ داعش به شهر کوبانی در سپتامرر  2014در شمال سوریه آمریکا به
همکاری با شاخۀ سوری پ.ک.ک .روی آورده است .در آن زمان بررود کرره رئیسجمهررور وقررت آمریکررا
یعنی باراک اوباما 1به یگانهای مدافع خلق بهعنوان ابزاری مؤرر و مفید در مرارزه با داعررش پرریبرررد .از آن
زمان ا به امروزه حکومتهررای آمریکررا بررهسور مسررتقیم حمایررتهررای سیاسرری ،اقتصررادی و دیپلما یررک از
یگانهای مدافع خلق به عمل آوردهاند .در نرردهای داخلی سوریه ایاالت متحد نقش نیروی هرروایی شرراخۀ
سوری پ.ک.ک .و یگانهای مدافع خلق نیز نقش نیروی زمینی آمریکا را بازی میکنند.
رفتار اروپا نیز در رابطه با شاخۀ سوری پ.ک.ک .چندان متفرراوت از آمریکررا نررروده اسررت .شرراخۀ سرروری
پ.ک.ک .قردً نیز در اروپا مشغول فعالیت بود .ولی اقدامات آنها در سررالهررای اخیررر و در نتیجرره بحررران
سوریه به سطح قابل وجهی رسیده است .به پ.ی.د .این اجازه داده شده است در اروپا دفا ر رسررمی برررای
خود دایر نمایند و کمکهای مادی برای فعالیتهای خود جمعآوری نمایند و آزادانه دست به رلیغ بزند.
هافمن 2معتقد است شکست موفقیتآمیز گروههای روریستی منوط به درگیر شدن با سه عنصری است که
بهنوعی استرا ژی این گروههای روریستی به شمار میروند .این سه عنصر عرار ند از :انعکاس مسررتمر پیرراب
این گروهها ،وانایی مستمر گروههای روریسررتی در جررذب افررراد ررازهنفس و پررر کررردن دوبرراره صررفوف
سررازمانهررای روریسررتی و درنهایررت وانررایی جدیررد سررازمان ) .(Hoffman,2006, p.2حمایررت غرررب از
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مضامین ایدئولوژیک پ.ک.ک .بهخصوص موضوع برابر جنسیتی که این حزب رویج مینمایررد موجررب
رلیررغ پیرراب پ.ک.ک .شررده و بررر وانررایی حررزب در جررذب نیروهررای جدیررد و قویررت پایگرراه اجتمرراعی
پ.ک.ک .یرراری رسررانده اسررت ) .(Hürriyet Daily News, 2016مقامررات آنکررارا برخرری از کشررورهای
اروپایی مانند آلمان را متهم نمودهاند که زمینه رلیغات گروههررای روریسررتی یعنرری پ.ک.ک .را در ایررن
کشورها فراهم مینمایند .در مجموع قویت پ.ک.ک .در منطقه که نتیجۀ اقدامات غرررب و بررهخصرروص
آمریکا در سوریه بوده است باعث رنجش آنکارا شده است.
در واکنش به همکاری کشورهای غربی با پ.ی.د .رکیه با چرخش اساسرری برره سرروی محررور ایررران و
روسیه همکاری با این کشورها برای مهار هدیدات ناشرری از قرردرتیررابی پ.ی.د .را ا خرراذ نمرروده اسررت.
پیروزیهای اسد و چرخش رکیه به سوی محور ایران و روسیه با انفعررال هرچرره بیشررتر محررورغربی-عربرری
همراه بوده است .حمایت محور هران ،مسکو و آنکارا و آمادگی دولررت اسررد و بخررش عمرردهای از جرهررۀ
معارضان سوری شرای الزب برای ایجاد آ شبس دائم و آغاز حل دریجی بحران سوالنیمدت این کشور
را فراهم نموده است .در نشستهای آستانه 1به دلیل مخالفت رکیه حزب ا حاد دمکرا یک حضور نداشته
است و در این نشستها همواره مامیت ارضی سوریه مورد یکید قرار گرفته است .موضعی کرره بیشررتر در
راستای امنیت ملی رکیه بوده است .از جملۀ وافقررات نشسررت آسررتانه حضررور نیروهررای ایرانرری ،روسرری و
رکی در منطقه ادلب سوریه که در امتداد دریای مدیترانه میباشد بوده است .با استقرار این نیروهررا حررزب
ا حاد دمکرا یک رؤیای گسترش قلمرررو جغرافیررایی کردسررتان سرروریه و متصررل نمررودن منرراسق کردنشررین
خاورمیانه به آبهای آزاد مدیترانه را برباد رفته میبیند .همراهی روسیه با رکیه در حمله به منطقه عفرررین
را می وان از دیگ ر دستاوردهای چرخش رکیه به سرروی ایررران و روسرریه دانسررت .قرررل از حملرره رکیرره برره
عفرین ،نیروهای روسیه از منطقه خاره شده و زمینۀ حملۀ نیروهای نظامی رکیرره برره منطقررۀ عفرررین حررت
کنترل پ.ی.د .را فراهم نمودند .کنترل حریم هوایی سوریه در اختیار نیروهای روسیه میباشد و در جریان
حملۀ عفرین نیروهای روسیه حررریم هرروایی منطقرره را برررای پرررواز جنگنرردههررای رکیرره و بمررراران مواضررع
یگانهای مدافع خلق آزاد گذاشتند.
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مرحله دوم؛ مواجه نظامی و ایجاد منطقه امن در شمال سوریه

از دید رهرران رکیه ایجاد منطقۀ امن در امتداد مرزهای جنوبی این کشور و در داخل قلمرو جغرافیررایی
سوریه ابزاری کلیدی در دفع هدیدات پ.ی.د .به شمار میرود .لذا ایجاد منطقۀ امن در شررمال سرروریه را
می وان مهم رین بخش استرا ژی رکیه در قرال حوالت شمال سرروریه قلمررداد نمررود .آنکررارا در ابترردا در
دش بود با همراهی متحدین غربی خود به ایجاد منطقۀ مذکور نائل شود ولی بی وجهی متحدین رکیه در
پیمان نا و به نگرانیهای امنیتی این کشور اصل خودیاری در نظاب بینالملل را برای رهرررران رکیرره یررادآور
گردید .اشاره اردوغان به مثل معروف رکی که میگوید ما باید خودمان نرراف خررود را برررریم نیررز برره ایررن
حقیقت یکید دارد .وی در این رابطه میگوید :رناف خود را باید خودمان برریم .بحران سرروریه را مررا بایررد
خودمان حل کنیم نه دیگرانم) .(Sabah, 2018علمیات نظامی رکیه در فاصررلۀ سررالهررای  2016ررا 2020
منجر به حضور نظررامی ایررن کشررور در شررمال سرروریه گردیررد .ایررن عملیررات باعررث شررد ررا رکیرره جاپررای
مستحکمی در سوریه برای خود داشررته باشررد و برره ایررن ر یررب بتوانرد مامیررت ارضرری رکیرره را در مقابررل
هدیدات پ.ک.ک .حفظ نموده و در سرنوشت آینده سوریه یریرگررذار باشررد .حضررور رکیرره در شررمال
سوریه فق به حضور نظامی این کشور محدود نروده است .این کشور با صرف هزینههای قابل وجه سررعی
در بازسازی این مناسق نیز داشته است.
زیر ساخت های الزب نظیر مدارس ،شرکه برق و بهداشت و درمان برای اسکان مردب وس

رکیه فررراهم

شده است و جمعیت مناسق حت کنترل رکیه رو به فزونی میباشد ( ((Aydıntaşbaş, 2020, p.10هزینررۀ
رکیه در منطقه بیش تر هدف سخیر ذهن و قلب مردمان محلرری را در نظررر دارد .ررا آنکررارا بتوانررد جرروامعی
سرفدار خود و در امتداد مرزهای جنوبی این کشور ایجاد نماید .الزب به ذکر است ساکنان منطقه امن ایجاد
شده را عمد اً اعراب سنی شکیل میدهند و بقررای ایررن منرراسق و مردمرران آن بیشررتر مرردیون حمایررتهررای
سیاسی ،اقتصادی و ار راسا ی رکیه میباشد .هدف دیگر بازسازی مناسق امن بازگشررت آوارگرران سرروری
ساکن رکیه به این مناسق میباشد .با وجه به اینکه در رکیه نزدیک به  3/6میلیون پناهنده سرروری سرراکن
هستند یکی از اهداف عملیات نظامی رکیه بازگرداندن ایررن آوارگرران برره خانرره و کاشررانۀ خررود در شررمال
سوریه می باشد .در این راستا مقامات رکیه بر این باورند منطقه امن در شمال سوریه با کمیل زیر ساخت-
ها الزب پذیرای دو میلیون پناهنده سوری خواهد بود ( ((Aydıntaşbaş, 2020, p.21حضور نظررامی رکیرره
در شمال سوریه که با هدف ایجاد منطقۀ امن در شمال این کشور و در هررم شکسررتن اقترردار شرراخۀ سرروری
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پ.ک.ک .بوده است در چهار مرحله و در قالب عملیات سررپر فرررات ،1حضررور نظررامی در منطقررۀ ادلررب،2
عملیات شاخۀ زیتون 3و عملیات چشمۀ صلح 4صورت گرفته است .که در زیر مورد مطالعه قرار میگیرند.
عملیات سپر فرات

حمدت روریستی داعش در رکیه باعررث گردیررد آنکررارا سیاسررت انفعررال در برابررر داعررش را مررورد
بازبینی قرار دهد .لذا آنکارا در کنار پیوستن به ائتدف ضدداعش ،عملیات نظامی مستقیمی را علیه داعررش
به راه انداخت و حت عنوان عملیات سپر فرات وارد قلمرو جغرافیایی سوریه گردید و مناسق حت کنترل
داعش در شمال سوریه را مورد هدف قرار داد .در واقع نخستین مداخله نظامی رکیه در شررمال سرروریه در
سال  2016و با عملیات سپر فرات شروع گردید .به نظر میرسد یکی از هدفهای اصلی رکیه از عملیررات
نظامی در شمال سرروریه و صرررف بخررشهررایی از منرراسق حررت کنترررل داعررش نظیررر جرررابلس 5و

الررراب6

جلوگیری از پیشروی هر چه بیشتر کردها و کنترل نوار مرزی رکیه سل آنها مرریباشررد .در اوایررل سررال
 2016رکیه مواضع پ.ی.د .را در شمال سوریه هرردف حمرردت وپخانررهای خررود قرررار داده بررود و در آن
زمان هدید کرده بود در صورت داوب عملیات نظامی پ.ی.د .در شمال سوریه به عملیات نظامی مسررتقیم
نیز اقداب خواهد نمود ) .(Zanotti,2016, p.6در این حمدت همزمان با داعش آنکارا مواضع پ.ی.د .را نیز
مورد هدف قرار میداد .آنکارا وانست مناسقی را قرل از اینکرره برره دسررت کردهررا بیفتررد از کنترررل داعررش
خاره نماید .رکیه با عملیات نظامی خو د وانست از ا صال مناسق سه گانه صرف شده وسر کردهررا برره
یکدیگر و ایجاد قلمروی یکپارچه که به سرف دریای مدیترانه گسترش مییافت جلرروگیری نمایررد و مررانع
الحاق منطقه عفرین به دو منطقه کردنشین دیگر یعنی کوبانی و جزیره گردید .رکیه در پوشررش مرررارزه بررا
داعش بیش ر در پی ضعیف گروههای کرد وابسته با پ.ک.ک .در جغرافیای سوریه بود .گرچه مقامررات
رکیه در سیاستهای اعدمی خود از عدب مایز میان گروههای روریسررتی سررخن مرریگوینررد امررا در مقرراب
عمل بیش از آنکه دغدغه مرارزه با داعش را داشته باشند در پی ریشهکن کررردن گروههررای فعررال کرررد در
جغرافیای خود و سوریه هستند.
________________________________________________________________
1.

Euphrates Shield
Idlib
3. Olive Branch
4. Peace Spring
5. Jarabulus
6. Al Bab
2.
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استقرار نیروهای نظامی ترکیه در منطقة ادلب سوریه

در اواخر سال  2017رکیه اعدب نمود که بر اساس وافق انجاب شررده بررین ایررران ،روسرریه و رکیرره ایررن
کشور در حال اعزاب نیرو به استان ادلب سوریه میباشد و با انتقال یگانهای ار ش رکیه برره منطقرره ،نقررش
رکیه در یمین امنیت ادلب که پیشتر یکی از مناسق درگیررری بررین رژیررم اسررد و مخالفرران بررود ،پررنررگ ر
خواهد شد .بنابراین استقرار نیروهای نظامی رکیه در ادلب نتیجررۀ مررذاکرات صررلحی بررود کرره در آسررتانه،
پایتخت قزاقستان ،میان ایران و روسیه بهعنوان متحدین دمشق از یک سرف و رکیه بهعنوان حامی مخالفان
سوری از سرف دیگر برقرار شده بود ) .(Baresh, 2019, p.4مطابق وافقنامه آستانه ،نیروهای مسلح رکیه
بهعنوان رنیروهای کنترل نشم در منطقۀ ادلب مستقر گردیدند .بر این اساس رکیه در مناسق داخلی ادلررب
و نیروهای روسیه نیز در مناسق حومۀ آن ،مراکز نظارت ایجاد خواهند کرررد و منرراسق کرراهش ررنش یررا برره
عرار ی مناسق امن ایجاد خواهند نمود .سرق این وافق ار ش رکیه می واند  12مرکز کنترل در حد فاصررل
شمال ا جنوب ادلررب ایجرراد کنررد .گروههررای روریسررتی و کفیررری نظیررر داعررش و جرهرره النصررره شررامل
گروههای قید شده در آ شبس نیستند.
رکیه هدف از اعزاب نیروهای مسلح به ادلب را مقابله با نفرروذ پ.ک.ک .در منطقرره ،قویررت آ شبررس
میان نیروهای مخالفین و رژیررم اسررد ،حمایررت از رونررد پایرران دادن برره درگیررریهررا ،رسرراندن کمررکهررای
بشردوستانه به منطقه و یمین شرای برای بازگشت آوارگان سوری به خانههایشرران اعرردب نمرروده اسررت .بررا
وجه به اینکه پ.ک.ک .و شاخۀ سوری آن از سال  2011به این سرف منطقررۀ عفرررین را در کنترررل خررود
دارند و برای کمیل کریدور مورد نظرشان به سل بر بخررشهررایی از اسررتان ادلرب نیرراز دارنررد ،مهم رررین
هدف رکیه از حضور در ادلب جلوگیری از شکلگیری کریدور کردی در امتررداد مرزهررای جنرروبی ایررن
کشور می باشد .کریدوری که از شمال عررراق و مرزهررای جنرروب شرررقی رکیرره شررروع شررده و برره دریررای
مدیترانه ختم میشود.
عملیات شاخة زیتون

عملیات نظامی سپر فرات باعث جدایی منطقۀ عفرین از دو منطقه دیگر حت کنترل پ.ی.د .شده بود.
رکیه با انجاب عملیات شاخۀ زیتون قصد داشت منطقررۀ عفرررین را بررهسور کامررل از کنترررل پ.ی.د .خرراره
نماید .عملیات شاخۀ زیتون ،در راستای حقق چندین هدف آغاز شده بود که مهم رین آن عرار ند بودنررد
از :پاکسازی منطقۀ عفرین از حضور گروههای روریستی که امنیت ملی رکیه را در معرررض خطررر جرردی
قرار داده بودند ؛ یمین امنیت مرزهای رکیه با سوریه و جلوگیری از شررلیک موشررک و خمپرراره برره سرروی
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مناسق مرزی و ایجاد رمنطقه امنم برای بازگشت آوارگان سوری به روستاها و شهرهای خود .بررا ایررن حررال
هدف عمده دیگر رکیه از عملیات شاخۀ زیتون جلوگیری از شکلگیری کریدوری است که مناسق حت
کنترل پ.ک.ک .و پ.ی.د .را با عرور از برخی مناسق عربنشین سوریه به دریای مدیترانه وصل میکند.
همچون عملیات سپر فرات در این عملیات نیز رکیرره بارهررا اعرردب کرررده اسررت کرره ایررن کشررور هرگررز
کردهررای سرروریه را هرردف قرررار نمیدهررد .کردهررا بیش رررین آسرریب را از اقرردامات پ.ک.ک .و دیگررر
شاخههای آن در منطقه دیدهاند .بهعنوان نمونه پس از سل پ.ی.د .بر شمال سوریه ،بیش از  200هزار نفر
از کردهای سوریه به رکیه پناه بردهاند .عدوه بر این ،دولت رکیه از رشورای ملرری کردهررای سرروریهم کرره
متشکل از  15حزب و گروه کرد سوری میباشد ،حمایت میکند).(Sadeghi & Rahimi, 2017, p.422
عملیات چشمة صلح

در عملیاتهای قرلی رکیه موفق شده بود نوار مرزی سوریه در منطقۀ غرب فرات را از کنترل نیروهررای
مدافع خلق خاره نماید .عملیات چشمۀ صلح هدف دور کردن نیروهای مذکور از مرزهای رکیه در شرق
فرات را در نظر داشت .برای سالیان متوالی کردها متحد آمریکا در سوریه به شررمار مرریرفتنررد و در مقابررل
آمریکا همواره از مخالفان حملۀ رکیه به شمال سوریه برروده اسررت .در اصررل سرراختار نظرراب بینالملررل مررانع
عملیات رکیه در شمال سوریه میگردید .اما اعدب رامپ مرنی بررر بیرررون کررردن نیروهررای خررود از شرررق
فرات در شمال سوریه در ششم اکترررر  2019زمینررۀ حملررۀ رکیرره برره ایررن منطقرره را فررراهم نمررود .نیروهررای
آمریکایی در شمال سوریه بیشتر نقش حائل بین کردهررا و ار ررش رکیرره را بررازی مررینمررود .آنکررارا اعرردب
واشررنگتن برررای خررروه از س روریه را بره منزلررۀ چررراغ سرررز برررای حملرره برره شررمال سرروریه عریررر مررینمررود
) .(Aziz,2020, p.15به همین جهت این کشور عملیات نظامی چشمۀ صلح را در نهررم اکترررر  2019شررروع
نمود .اما انتقادها و فشارهای نظاب بینالملررل باعررث گردیررد ررا عملیررات نظررامی رکیرره چنرردان دواب نیرراورد.
سرانجاب در  23اکترر  2019اردوغان و پو ین بهعنرروان روسررای جمهررور رکیرره و روسرریه در

شررهر سرروچی1

روسیه سرح جدیدی را برای پایان دادن به هاجمات رکیه اعدب نمودند .اهم وافقات دو کشور چنین بود:
نیروهای رکیه نوار  120کیلومتری حد فاصل ل ابید 2و رأس العین 3را در کنترل خود خواهند داشت؛ بقیه
________________________________________________________________
1.

Sochi
. Tal Abyad
3. Ras al-Ayn
2
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نقاط مرزی در کنترل روسیه و نیروهای اسد خواهد بود و نیروهای مدافع خلق کرد به  30کیلومتر دور ر از
مرز رکیه عقب خواهند نشست؛ و ،نیروهای رکیه و روسرریه در عمررق ده کیلررومتری مرررز برره گشررت زنرری
خواهند پرداخت () .Aziz,2020, p.17در مجموع عملیات چشمۀ صلح و وافقنامه صلح باعث عقبنشینی
نیروهای مسلح پ.ی.د .از نوار مرزی رکیه در شمال سوریه گردیررد .نقشرره زیررر آرایررش نهررایی نیروهررا در
مناسق شمالی سوریه نشان میدهد.

)(Aziz, 2020, p.17
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نتیجهگیری

راهررد سیاست خارجی رکیه در رابطه با ظهور کردستان به اصطدح روژوا که پ.ک.ک .آن را بخش
غربی کردستان بزرگ در نظر دارد ،بیشتر دارای ماهیت دافعی بوده است .اسررترا ژی رکیرره در مواجرره بررا
ظهور کردستان سوریه در امتداد مرزهای جنوبی این کشور در چررارچوب سیاسررت صرررر و انفعررال در قرررال
داعش ،حمایت از حزب دمکرات بررارزانی و دنرالرره سیاسرری آن در سرروریه و درنهایررت حضررور نظررامی در
بخشهایی از شمال سوریه است با هدف دفع هدیدات امنیتی نو ظهور حزب ا حاد دمکرا یررک کردهررای
سوریه در محی امنیتی فوری رکیه .رکیه در ابتدا سیاست منفعدنررهای در قرررال داعررش در پرریش گرفررت؛
زیرا بر این باور بود که درگیری هرچه بیشتر داعش با پ.ی.د .باعث برره حلیررل رفررتن رروان نظررامی شرراخۀ
نظامی پ.ی.د .یعنی یگان های مدافع خلق کرد سوریه خواهد شد .در ادامه آنکارا با حمایررت از بررارزانی و
شورای ملی کرد وابسته به آن در مقابل پ.ک.ک .و دنرالههای سیاسی و نظررامی آن در کردسررتان سرروریه
دش نمود از شکافهای موجود در درون گروههای کرد به نفع خود استفاده نماید .در این مرحله آنکررارا
میخواست با مشارکت فعال در شکلگیری نظم سیاسی جدید در شمال سرروریه از قرردرتیررابی گروههررای
کرد همسو با بارزانی حمایت نماید و با به حاشیه راندن پ.ک.ک .و پرری.ی.د .هدیرردات امنیترری ناشرری از
ظهور کردستان به اصطدح روژوا جلوگیری نمایررد .حمایررت دولررتهررای غربرری و بررهخصرروص آمریکررا از
پ.ی.د .ناکارآمدی استرا ژی صرر و انفعال در برابر داعش و استفاده از اهرب بارزانی را موجب گردید .در
نتیجه رکیه بهناچار برای دفع هدیدات پ.ک.ک .و پ.ی.د .همراهی با محور ضدغربی یعنی محور ایران
و روسیه و درنهایت حضور نظامی در شمال سوریه را برگزیررد .هرچنررد امررروزه پ.ک.ک .بررا اسررتفاده از
ماب ظرفیت و وان خود بر کسب نتیجه دلخوا ه خود در سوریه متمرکز شده است ،ولی نراید فراموش کرد
پ.ک.ک .هدف ایجاد کردستان بزرگ در منطقۀ خاورمیانه را دارد .ایدة پانکردی پ.ک.ک .با هرردف
ایجاد خودمختاریهای دمکرا یک و کنفدرالیسم دمکرا یک در جوامع کرد خاورمیانه هدید امنیتی جدی
برای کشورهایی با جمعیت کرد قابل وجه نظیر ایران نیز به شمار میرود .لذا همکرراری کشررورهای منطقرره
یعنی ایران ،رکیه ،سوریه و عراق برای مهار ناسیونالیسم کردی و حمایت از مامیت ارضرری سرروریه امررری
ضروری بوده و در راستای امنیت ملی و منافع بلندمدت کشورهای مذکور خواهد بود.
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