
جدي است يا اينكه اين اظهارات جنبه تاكتيكي دارد 
و اردوغ�ان مي خواهد با اين سياس�ت امتيازهايي از 

واشنگتن دريافت كند؟ 
در س��ال هاي گذش��ته سياس��ت تركيه ثابت نبوده و تغييرات در 
سياست هاي تركيه در پرونده هاي منطقه اي، به ويژه سوريه متعدد 
بوده است. ما در برهه هايي شاهد همكاري تركيه با عربستان سعودي 
براي ترانزيت گروه هاي تروريس��تي به خاك سوريه بوديم، اما االن 
مي بينيم تركيه گروه جبهه النصره را تروريستي اعالم كرده است. 
مواضع متناقض و مقطعي كه تركيه در پرونده هاي منطقه اي داشته 
است، هرگونه پيش بيني درباره اينكه تركيه واقعاً دنبال يافتن دوستان 
جديدي در شرق است را دشوار مي كند، اما آنچه مسلم است با گذشت 
هفت سال از جنگ سوريه و سياست هاي تنش زايي كه تركيه در اين 
بحران داشته است، به نظر مي رسد ظرفيت بازيگري آنكارا به عنوان 
بازيگر مؤثر در سوريه به اتمام رسيده است و وضعيت امروز سوريه به 

خصوص در استان ادلب هم گوياي اين حقيقت است. 
به نظر مي رس��د، موضع آتي عملي تركيه در قب��ال بحران ادلب 
يك فاكتور بس��يار مشخص اس��ت؛ در مورد اينكه آيا اين كشور 

به دنبال يك تغيير اساسي در رويكردهاي منطقه اي خود براي 
فاصله گرفتن از سياست هاي يكجانبه گرايي امريكاست يا اينكه 
به نوعي سعي مي كند با يك سري تغييرات تاكتيكي امتيازاتي را 
از امريكا بگيرد؟ اما آنچه مسلم است ظرفيت بازيگري تركيه در 
سوريه به پايان رسيده و موضعي كه اخيراً تركيه در قبال عمليات 
بازپس گيري ادلب گرفته اس��ت، نش��ان مي دهد كه ترك ها در 
شرايط سختي قرار گرفته اند. از يك طرف، اگر تركيه بخواهد دنبال 
يافتن دوستان جديد در منطقه باش��د و شرايط موجود را تغيير 
دهد، بايد در عمليات ارتش س��وريه در ادلب به عنوان آخرين دژ 
تروريست ها موضع خود را مشخص كند. البته تركيه نگراني هايي 
درباره احتمال گسيل شدن آوارگان از ادلب به مرزهاي خود دارد 
و احتمال اينكه تروريس��ت هايي كه با حمايت تركيه وارد خاك 

سوريه شدند، االن به دنبال انتقام گيري از آنكارا باشند. 
همچنين بحث سهم تركيه در بازسازي سوريه پس از پايان جنگ 
داخلي كه اي��ن عمليات چه تأثيري بر كردهاي س��وريه خواهد 
داشت، دغدغه هايي است كه دولت تركيه دارد، اما آنچه مشخص 
است، به نظر مي رسد تركيه به رغم اختالفاتي كه با روسيه و ايران 
در بحران سوريه دارد، ولي در اين نكته كه جنگ در سوريه بايد 
پايان يابد اشتراك نظر دارد و اين مسئله مي تواند آنكارا را به تغيير 
سياست هايش در منطقه سوق دهد.  در واقع، بازگشت آرامش به 
سوريه و انجام عمليات ارتش در ادلب، مي تواند برخي نگراني هاي 
امنيتي تركيه را حل كند؛ چراكه با تسلط ارتش سوريه بر ادلب، 
دولت مركزي س��وريه از موقعيت بهتري ب��راي كنترل مناطق 
كردنش��ين برخوردار مي شود و اين مس��ئله مي تواند طرح هاي 
امريكا درباره استقالل كردها را به شكس��ت بكشاند و اين اقدام 
منافع تركيه را تأمي��ن خواهد كرد. عالوه بر اين، االن روس��يه، 
ايران و تركيه با سياس��ت هاي تحريمي امريكا مواجه هستند و 
اين موضوع شرايطي را ايجاد كرده تا سه كشور بتوانند همكاري 

جديد را شكل بدهند و شكل گيري همكاري هاي سه جانبه عالوه 
بر تحوالت امنيت��ي كه بر منطقه دارد، در بحث حل مش��كالت 
اقتصادي اين كش��ورها در مقابل تحريم هاي اعمال شده امريكا 
هم نقش مؤثري خواهد داش��ت. پيوند ژئوپلتيك س��ه كشور و 
پيوندهاي اقتصادي آنها و مزيت هايي كه در محاسبات بين سه 
كشور وجود دارد، همچنين امضاي پيمان هاي دوجانبه مي تواند 
ثمرات اقتصادي را براي سه كشور به ارمغان بياورد. از اين منظر، 
تروريستي اعالم كردن جبهه النصره از سوي تركيه مي تواند اقدام 
مثبتي تلقي شود، به ش��رط اينكه مثل اقدامات گذشته تركيه 
تاكتيكي نباشد و اين مسئله مي تواند س��رآغاز تغيير معادالت 

منطقه اي به نفع ايران، روسيه و تركيه باشد. 
با توج�ه به اينك�ه امري�كا مي داند كه براي پيش�برد 
سياست هايش در سوريه، به كمك هاي تركيه نياز دارد 
و اگر فشارها بيشتر شود، احتمال نزديكي آنكارا به محور 
ايران و روسيه بيشتر خواهد شد. پس چرا با اين حال، 

ترامپ سعي در فشار آوردن بيشتر به تركيه را دارد؟ 
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مقامات تركيه بر اين باور بودند كه با روي كار آمدن دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا، روابط آنكارا و واشنگتن گرم تر 
از گذشته خواهد شد، اما برخالف تصورات، ترامپ سياست 
تنش با تركيه را در پيش گرفت و حتي به تحريم اين كشور 
دس�ت زد. آيا دلي�ل اصلي تنش ها به بازداش�ت كش�يش 
امريكايي برمي گردد يا اينكه داليل ديگري هم در پشت اين 

ماجرا وجود دارد؟ 
دولت تركيه و ش��خص اردوغان در دوره رياس��ت جمهوري باراك اوباما 
انتقادهاي زيادي را از واشنگتن به ويژه درباره حمايت از كردهاي سوريه 
و عراق داشتند و تركيه تصور مي كرد كه با روي كار آمدن دونالد ترامپ 
اختالفات كمتر مي شود، به ويژه اينكه ترامپ در ماه اول رياست جمهوري 
خود در تماس با اردوغان تأكيد كرده بود ك��ه نگراني هاي تركيه درباره 
كردها را مدنظر ق��رار خواهد داد و در ماه هاي اخي��ر اين اختالفات ابعاد 
گسترده اي به خود گرفته است. پس از بازداشت آندرو برانسون، كشيش 
امريكايي در س��ال 2016، اين اختالفات بيش��تر علني ش��ده و مقامات 
تركيه معتقدند كه آندرو برانسون در پوش��ش كشيش در شهر »ازمير« 
به فعاليت هاي جاسوسي مش��غول و آنگونه كه از اظهارات مقامات آنكارا 
برمي آيد، برانسون رئيس تيم اطالعاتي سازمان »سيا« در تركيه بوده است. 
پس از زنداني شدن برانسون، ترامپ درخواست كرد تا اين كشيش آزاد 
شود، ولي با مخالفت آنكارا مواجه شد و اين موضوع اختالفات دو كشور را 
تشديد كرد.  اختالفات بين دو كشور تنها به بازداشت كشيش امريكايي 
مربوط نمي شود و داليل مهم  ديگري وجود دارند. مهم ترين اين اختالفات 
به كودتاي نافرجام در تركيه مربوط مي شود و نقشي كه واشنگتن در اين 
كودتا داشته اس��ت و مقامات تركيه معتقدند كه سازمان هاي اطالعاتي 
امريكا در اين ماجرا دخالت داش��ته اند و متهم كردن برانس��ون به دست 
داشتن در كودتا هم، اين مسئله را تأييد مي كند و اين عامل بر روابط دو 
طرف تأثير منفي گذاشته است. مقامات تركيه معتقدند كه اگر امريكا واقعاً 
به دنبال دخالت در امور داخلي تركيه و پيگيري سياست هاي ضد  اردوغان 
نيست، بايد در قبال آزادي كشيش امريكايي، فتح اهلل گولن، رهبر جنبش 
گولن را كه در امريكا به سر مي برد به آنكارا مسترد كند اما واشنگتن با اين 
درخواست مخالفت كرده و دامنه اختالفات به ساير عرصه ها كشيده شده 
است.   بنابراين خودداري واشنگتن از استرداد فتح اهلل گولن به تركيه، پيام 
غيرمستقيمي براي مقامات آنكارا است، به اين معني كه سياست براندازي 
اردوغان يكي از گزينه هايي است كه واش��نگتن دنبال مي كند. هر چند 
پس از كودتاي تركيه و گاليه هايي كه مقامات تركيه از واشنگتن داشتند، 
انتظار مي رفت كه امريكا گولن را به تركيه تحويل دهد، اما در اين سياست 

تغييري ايجاد نشد و اين مسئله عصبانيت تركيه را در پي داشت. 
ش�ما گفتيد واش�نگتن سياس�ت براندازي اردوغان را به 
عنوان يكي از گزينه ها دنبال مي كند و برخي كارشناس�ان 
هم اين نظر را دارن�د و معتقدند كه امريكايي ها با ش�خص 
اردوغان مشكل دارند و جامعه تركيه را متفاوت  از اردوغان 
مي بينند. دليل مخالفت امريكا با اردوغان چيست كه سعي 

در براندازي او دارند؟ 
البته اين موضوع را نمي توان تنها در نگاه امريكا به شخص اردوغان خالصه 
كرد. امريكا از سال 2003 به بعد و پس از حمله به عراق، اختالف نظرهايي 
با تركيه بر سر تحوالت منطقه داش��ت. مخالفت تركيه با عبور نيروهاي 
امريكايي از خاك تركيه براي حمله به ع��راق اختالفاتي را بين دو طرف 
ايجاد كرد. اين اختالفات با بروز بحران س��وريه بيشتر نمود پيدا كرد، هر 
چند دو كش��ور در ابتدا در حمايت از گروه هاي تروريستي در يك جبهه 
واحد قرار داشتند، اما بر سر مس��ئله كردهاي سوريه و حمايت هايي كه 
واشنگتن از آنها داشت، دچار اختالفات شديدي شدند.  امريكا مي خواهد 
تا كردهاي س��وريه مثل كردهاي عراق، يك كانتون مس��تقل در شمال 
سوريه داشته باشند و اين مس��ئله به ضرر تماميت ارضي تركيه و حتي 
اين اختالف به عرصه نظامي هم كشيده شده است. برخي سياست هاي 
تركيه مثل درخواست خريد سامانه موشكي اس 400 از روسيه، با مخالفت 
امريكا مواجه شده است كه اين اقدام را مغاير با سياست هاي ناتو مي داند 
و به همين خاطر، كنگره امريكا اعالم كرده است كه در صورت خريد اس 
400 از روسيه، واشنگتن تحويل جنگنده هاي اف 35 به تركيه را متوقف 
خواهد كرد. در واقع، سياست هاي اردوغان در ابعاد داخلي و منطقه اي با 
سياست هاي امريكا همسويي ندارد و مي توان مدل روابط دو كشور را در 
برخي زمينه ها، تقابل و در موارد ديگري تعامل دانست. آنچه مشخص است 
حوزه هاي تقابل بين دو كشور بيشتر است و در ماه هاي اخير موضع تركيه 
در مقابل انتقال سفارت امريكا از تل آويو به قدس يا بحث حفاري در درياي 
مديترانه براي نفت در بخش ترك نشين قبرس و همچنين نزديك شدن 
مواضع تركيه به محور روسيه و ايران درباره بحران سوريه، سبب شده تا 

امريكايي ها بيشتر مخالف سياست هاي اردوغان باشند. 
اردوغان اخيراً گفته است در صورت تشديد تنش ها با امريكا 
سياست گرايش به شرق را در پيش خواهد گرفت و به دنبال 
دوستان جديدي در شرق خواهد رفت كه بيشتر بر روسيه 
و چين تأكيد دارد. آيا اين مسئله در سياست خارجي تركيه 
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اردوغان با سیاست های منطقه ای امریکا همسو نیست
گفت وگو با دكتر احمد كاظمي، كارشناس مسائل تركيه و حقوق بين الملل

با افزايش فشارهاي واشنگتن براي آزاد كردن كشيش امريكايي و اعمال تحريم ها عليه تركيه، روابط دو كشور به سمت واگرايي در حال حركت 
است كه مي تواند آنكارا را به سمت يافتن دوستاني جديد در شرق سوق دهد.  روابط فعلي تركيه و امريكا يكي از بحراني ترين دوران تاريخ روابط 
دو كش�ور را طي مي كند. اين بحران كه به بهانه بازداش�ت كشيش امريكايي به اتهام جاسوس�ي و دست داش�تن در كودتاي ۲۰۱6 تركيه شروع 
شد، به جنگ اقتصادي بين دو طرف س�رايت يافته اس�ت. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه با اقدامات متقابل سعي دارد كه نشان دهد 
سياست مس�تقلي در پيش گرفته و زير بار خواس�ته امريكا نخواهد رفت. حتي مقامات تركيه بعد از تش�ديد اختالفات خود با واشنگتن تأكيد 
كرده اند كه با ادامه تنش ها، تركيه مي تواند به س�مت اتحادهاي جديد و يافتن دوس�تاني در ش�رق حركت كند كه اين اتحادها لزوماً در راستاي 
منافع امريكا تعريف نخواهد شد. اعمال تحريم هاي شديد از سوي امريكا عليه تركيه باعث ورود دو كشور به مرحله جديدي از تقابل و رويارويي 
خواهد شد كه تاكنون سابقه نداشته اس�ت. دكتر احمد كاظمي، كارشناس مس�ائل تركيه در گفت وگو با »جوان«، درباره ابعاد تنش هاي تركيه و 
امريكا مي گويد: »تركيه به رغم اختالفاتي كه با روسيه و ايران در بحران سوريه دارد، ولي در اين نكته كه جنگ در سوريه بايد پايان يابد اشتراك 
نظر دارد و اين مس�ئله مي تواند آنكارا را به تغيير سياست هايش در منطقه س�وق دهد.« به گفته كاظمي، مواضع متناقض و مقطعي كه تركيه در 
پرونده هاي منطقه اي داشته اس�ت، هرگونه پيش بيني درباره اينكه تركيه واقعاً دنبال يافتن دوستان جديدي در ش�رق است را دشوار مي كند، 
اما آنچه مسلم است با گذشت هفت سال از جنگ سوريه و سياس�ت هاي تنش زايي كه تركيه در اين بحران داشته است، به نظر مي رسد ظرفيت 
بازيگري آنكارا به عنوان بازيگر مؤثر در سوريه به اتمام رسيده است و وضعيت امروز سوريه به خصوص در استان ادلب هم گوياي اين حقيقت است.

با گذش�ت هف�ت س�ال از جن�گ س�وريه و 
سياست هاي تنش زايي كه تركيه در اين بحران 
داشته است، به نظر مي رسد ظرفيت بازيگري 
آنكارا به  عنوان بازيگر مؤثر در سوريه به اتمام 
رسيده است و وضعيت امروز سوريه به خصوص 

در استان ادلب هم گوياي اين حقيقت است 

تركيه به رغم اختالفاتي كه با روسيه و ايران در 
بحران سوريه دارد، ولي در اين نكته كه جنگ 
در سوريه بايد پايان يابد اشتراك نظر دارد و اين 
مسئله مي تواند آنكارا را به تغيير سياست هايش 
در منطقه سوق دهد.  در واقع، بازگشت آرامش به 
سوريه و انجام عمليات ارتش در ادلب، مي تواند 

برخي نگراني هاي امنيتي تركيه را حل كند

اين مس��ئله ب��ه اختالف نظره��اي تركيه و امري��كا در م��ورد ميزان 
نقش آفريني تركي��ه در تحوالت س��وريه به نفع امري��كا برمي گردد. 
امريكايي ها از اينكه خود را بازنده مهم جنگ نيابتي در سوريه مي دانند، 
انتظار دارند تركيه با تداوم رويه سابق خود در قبال سوريه با حمايت هاي 
لجستيكي و ترانزيتي از تروريست ها، مانع اجراي عمليات محور مقاومت 
و در رأس آن آزادسازي استان ادلب شود. مقامات تركيه به اين مسئله 
واقف هستند كه قدرت مانور عملياتي در ادلب را ندارند و مي دانند كه 
عملياتي كه از چند ماه پيش در منطقه »عفرين« انجام دادند و تا حدي 
در خاك سوريه پيشروي كردند، با همراهي روسيه بوده است و تركيه 
توانايي اينكه نقش گسترده و مستقل تري در عمق خاك سوريه داشته 
باشد را در شرايط فعلي ندارد.  به رغم اينكه تروريست هاي مستقر در 
ادلب تحت نفوذ تركيه هستند، ولي طيف هاي گسترده اي از گروه هاي 
تروريس��تي مثل القاعده در اين منطقه وجود دارند كه با تركيه همراه 
نيستند و نفوذ آنكارا در ميان تروريس��ت ها در ادلب محدود است. به 
همين خاطر به رغم اينكه تركيه در روند مذاكرات آستانه متعهد شده 
بود كه توافق مناطق كاهش تنش در سوريه اجرايي شود، اما اين مسئله 
عملي نش��د. بنابراين تركيه با نگاه واقع بينانه به قدرت خود در سوريه 
منافعش را در اين مي بيند كه بتواند با نزديك ش��دن به محور روسيه 
و ايران از االن س��هم قابل توجهي را در بازسازي س��وريه بعد از بحران 
كس��ب كند. در داخل تركيه هم احزاب مخالف معتقدند كه اردوغان 
بايد سياست بركناري بشار اس��د، رئيس جمهور سوريه را رها كند و از 
طريق آشتي با دولت سوريه، سياست هايش را تنظيم كند. به كارگيري 
اين سياست مورد رضايت امريكا نيس��ت و سبب مي شود تا واشنگتن 
فشارهاي بيشتري به آنكارا بياورد. اين فشارها باتوجه به وابستگي كه 
امريكا به پايگاه اينجرليك تركيه دارد، همچنين سياست هاي امريكا 
در قبال كردهاي سوريه كه در س��ال هاي گذشته تغيير نكرده است و 
االن هم اراده اي ب��راي تغيير اين موضع وجود ن��دارد، نمي تواند روي 

تصميم  گيري هاي تركيه تأثير بگذارد. 
در روزهاي اخير، يكي از مقامات روسيه با بيان اينكه تركيه 
تمايل دارد روس ها در پايگاه هواي�ي »اينجرليك« حضور 
داشته باش�ند، گفته اس�ت احتمال دارد در آينده نزديك 
اينجرليك به يك پايگاه روس�ي تبديل ش�ود. اين مسئله 

چقدر زمينه عملياتي شدن دارد؟ 
سناريوهاي مختلفي را در ارتباط با آزادسازي استان ادلب و موضعي كه 
تركيه اتخاذ خواهد كرد، مي توان مطرح كرد. در مواضع اعالني، مولود 
چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه هرگونه عمليات روسيه و ارتش سوريه 
در ادلب را غيرقابل قبول خوانده و با مالحظاتي كه اش��اره شد، تركيه 
نگران تبعات ادلب است و تجارب گذشته و عمليات هايي كه داعش در 
داخل تركيه ترتيب داده بود، نشان مي دهد تروريست هايي كه زماني 
تحت حمايت آنكارا بودند دست به انتقام از تركيه خواهند زد. بنابراين، در 
عمل بعيد است تركيه حمايت لجستيكي از روسيه در ادلب انجام دهد. از 
طرف ديگر، تركيه رويكرد قبلي خود در مقابل تروريست ها را نمي تواند 
ادامه دهد و با توجه به روابط ديپلماتيكي كه بين مقامات روسيه، تركيه 
و ايران وجود دارد، احتمال شكل گيري همكاري جديد در منطقه بعيد 
نيس��ت. واقعيت اين اس��ت كه با توجه به تجربه هفت سال گذشته و 
شكست هاي پي در پي كه تركيه در ميدان سوريه داشته است، اين كشور 
براي پايان دادن به بحران سوريه نقش مهمي ايفا می كند و اين موضوع به 

عنوان يك مطالبه در بين افكار عمومي تركيه هم مطرح است.  
با توجه به برگزاري نشس�ت س�ه جانبه تهران، روس�يه 
و ايران چگونه مي توانن�د از فرصت اختالف�ات آنكارا با 
امريكا به نفع خود در بحران سوريه و تحوالت منطقه اي 

استفاده كنند؟ 
همانطور كه پايان داعش در س��وريه و عراق با كمك ايران انجام شد، 
نشست سه جانبه رؤساي جمهور ايران، روسيه و تركيه در تهران مي تواند 
به محلي براي اعالم پايان بحران سوريه تبديل شود. از اين جهت كه سه 
كشور با منافع مشترك در مسائل منطقه و همچنين تهديدات مشترك 
از سوي واشنگتن مواجه هس��تند و اجالس تهران غير از مسئله ادلب، 
مسائل اقتصادي سه كشور را هم مدنظر قرار خواهد داد. به نظر مي رسد با 
گذشت هفت سال، معادالت سوريه به خوبي خودش را نشان داده است و 
تركيه براي تصميم گيري به منظور همراهي با روسيه و ايران براي پايان 
دادن به بحران سوريه دليل منطقي دارد و اين نشست فرصت مناسبي 
است. از اين جهت كه تركيه پيشتر هم در چارچوب سياست واگرايانه 
كه پيگيري مي كرد، تالش كرده بود كه در بحران سوريه مثاًل نشست 
رؤساي جمهور فرانسه، آلمان و روسيه را در استانبول برگزار كند، ولي 
در پيگيري اين سياس��ت ها شكست خورده اس��ت. تركيه بسياري از 
رويكردهاي خود در سوريه را آزموده و از آنها نتيجه نگرفته و االن بين 
افكار عمومي و دولت تركيه ديدگاه نزديكي ايجاد شده است كه بهترين 
راهكار براي آنكارا در بحران سوريه، اين است كه از طريق ائتالف با ايران، 
روسيه و دولت قانوني سوريه، بتواند جايگاه مناسبي را در تحوالت آتي 

منطقه و دوران بازسازي سوريه كسب كند. 
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