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 مقدمه
ه ، دولت ترکیاز یک طرف .وجود دارد متضادداعش، دو دیدگاه  ترکیه در قبالسیاست  در باب

گاه به این گروه تروریستی کمکی نکرده، بلکه ترکیه اولین کشوری بوده هیچتنها  مدعی است نه

 رداختهپمبارزه به سازمانی تروریستی یاد کرده و با آن  عنوانبه المللیعرصۀ بین در آنکه از 

 المللی وجودنظر بین رسد نوعی اتفاقبه نظر می ،در نقطۀ مقابل. (Davutoğlu, 2014) است

جود ومورد در این های متنوعی . دیدگاهردی با داعش داا، روابط حسنهدارد مبنی بر اینکه ترکیه

ترکیه نسبت به تبادالت مرزی، سازماندهی داعش در  شودترین سطوح، تصور میدر مالیم. دارد

 العملی عکسمؤثر صورت نیرو در داخل ترکیه اغماض کرده یا بهذب جخاک این کشور و 

کم گرفتن خطر داعش هم  را محصول دست «انفعال»این  (.Iddon, 2015) نشان نداده است

اه اشتب ناشی از برداشت« غفلت»گران، این جمعی از تحلیلنظر به  .(Iddon, 2015) انددانسته

 و تواند تروریست باشد)و هست( که مسلمان واقعی نمی اردوغان بود؛ زیرا اردوغان مدعی بود

از لیبی تا چچن وارد خاک  یجهادتروریست برداشت اجازه داده شد هزاران  بر اساس این

  (.Yesilada, 2014) سوریه شوند

ها، کسانی هم هستند که بر شباهت ایدئولوژیک اردوغان و این طیف از ارزیابی دروندر 

گران، ین تحلیلزعم ا کنند. بهتأکید می گراتندرو و افراط هایهایش با گروهحزبیفکران و همهم

های نزدیک به تمایالت افراد عضو حزب عدالت و توسعه و جریاناردوغان،  ایدئولوژی اخوانی

 باعث قرابت و نزدیکی مواضع و همکاری ،وجود دشمنان مشترکی چون ایران و بشار اسد و آن

ها و ویژه جریان هاین ایده را مخالفان اردوغان و ب (.۳33-7: ۹۳۱5وسوی، م) بوده است هاآن

ابقاً )یا س اند. جالب آنکه حتی کسانی از افراد نزدیکیک داخل ترکیه هم مطرح کردهئاحزاب ال

 نمونه،اند. برای هادعاهای مشابهی را مطرح کرد نزدیک( به حزب حاکم عدالت و توسعه هم

 مسئله» :اوغلو، مشاور سابق عبداهلل گل اشاره کرد که معتقد استتوان به اظهارات یوسف مفتیمی

تطهیر  های دولتی بهفقط مرزهای باز و بُعد لجستیک نبوده، بلکه رسانه ]رابطۀ ترکیه و داعش[

گروه کمک هم به این  های غیردولتی اسالمیو تقدیس مبارزان علیه بشار اسد پرداخته و سازمان

 ،قعوادر  .«اند و در واقع بُعد ایدئولوژیک، مذهبی و اجتماعی هم باید مورد توجه قرار گیردکرده

 نوعی ربط ایدئولوژیک، مذهبی و اجتماعی وجود دارد. 
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 مدسنّی پدید آ -ی یعنی اختالف شیعیا، نوعی خصومت مذهبی و فرقهاوغلو مفتیاز نظر 

 مذهب، جنگ سوریه، نبرد بین اهل سنّت و شیعیانثریت جهان سنّیو در افکار عمومی ترکیه و اک

جمله داعش حاصل شد از مخالفان سوری به مشروعیتی برای کمک  ،جلوه داده شد. در نتیجه

 (.Müftüoğlu, 2016) و ضرورت آن را زیر سؤال ببرد که کمتر کسی جرأت داشت، حجیّت

ستان ، در پاییز و زمی روسیه علیه ترکیهاجنگ رسانههای تندتر از این را باید در فضای دیدگاه

جستجو کرد. در آن مقطع، نه فقط شخص اردوغان، بلکه خانوادۀ وی متحد و حتی مدیر  ۹۳۱1

 های آلمانی بیلدنقل از روزنامه در آن زمان، مطبوعات منطقه به شد.و سازندۀ داعش قلمداد می

 نفت داعش است وزیر یس جمهور ترکیه،ئو هاندلزبالت مدعی شدند بالل اردوغان، پسر ر

(Turbville, 2015.)  چند کشتی و شرکت  خانوادۀ اردوغان صاحب ادعا این بود کهاین اساس

 ;Alalam, 2015) کندکشتیرانی بوده و نفت قاچاق داعش را به بازارهای جهانی عرضه می

Sputnik News, 2015.)  مالقات بالل اردوغان با سران داعش  تحت عنوانحتی تصاویری

  (.۹۳۱5، دنیای اقتصاد)شد منتشر 

در  یشد این تصاویر متعلّق به دو صاحب رستوران جگرکی معروف مشخصبعدها  ،البته

 سمیه اردوغان، دختر .استباعث طرح این اتهام شده  هاآن استانبول بوده و صرفاً محاسن بلند

و ارائۀ خدمات پزشکی و مراقبت  رجب طیب اردوغان، هم متهم شده که مسئول مراکز درمانی

ا ی باواقع در مونترآل کانادا( مصاحبه) از مجروحین داعش بوده و حتی مرکز گلوبال ریسرچ

 ،اردوغان نظر سمیه در بیمارستانی مخفی در ترکیه و تحتیک پرستار منتشر کرد و مدعی شد 

ها زیر سؤال رفت. عا هم توسط بعضی رسانهرسانده است. این ادداعش کمک می هاییبه زخم

کی گروه و نشریۀ تر این گونه که از تبلیغاتعا، داعش حداقل آنزعم تردیدکنندگان در این اد به

 (.Martel, 2015) کندآید، ترکیه را دوست خود تلقی نمیبرمی «قسطنطنیه»ارگان داعش یعنی 

مسئول رسیدگی به اوضاع و امور آوارگان سوری و  صورت رسمی البته سمیه اردوغان، به

 است.  مداوای پناهندگان مجروح بوده

در بحث نوع به هر حال، ضرورتی ندارد همۀ دعاوی مطروحه له و علیه حکومت ترکیه 

واند تشده هم میموارد مطرحهمین  ویژه بخش تبلیغاتی آن را مرور کنیم. هب رابطه آن با داعش

که نوعی اجماع نسبی مبنی بر وجود روابط مثبت بین حکومت ترکیه و داعش در  نشان دهد
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 توان محصولها را نمیو تحلیلطبیعی است همۀ اخبار  عمومی جهان شکل گرفته است. اذهان

یا  «املتع»این  شک در ابعاد و عمقاما بی ،ن ترکیه دانستی مخالفااو فعالیت رسانه تبلیغات

، ترکیه و داعشولت استدالل خواهد شد که مناسبات د ،در این نوشتار .شده است اغراق «رابطه»

 ثابت، یکدست و در سطح رسمی و دولتی نبوده، بلکه متالطم، متنوع، متلوّن و با فراز و نشیب

 و نانوشته بوده است.

 

 مفهومی  -الف. چارچوب نظری
 ه، بهالترفتار دو رئالیسم در تحلیل نظریه اساسی این مقاله آن است که اصول بنیادین مفروض

ن ادیاصول بنی ولی در مواردی ناکافی است. ،صحیح و قابل اتکا ویژه در منطقۀ خاورمیانه،

 صلی، دولت بازیگر اویزعم  به .سیستماتیک بیان کرده است رئالیسم را مورگنتا به صورت

اسی ، انعکالمللیهای بینزیگران و موجودیتبادیگر  از این رو،الملل بوده و عرصۀ روابط بین

همۀ توافقات،  ها برالمللی، منافع دولتند. در فضای آنارشی بینهست هاز منافع دول حاکم

اکثرسازی قدرت حد ها، در پی. همۀ دولتشودشمرده میمقدّم  .و..معاهدات، اخالقیات 

د و کننگذاری میاند. در این راستا و برای کسب قدرت و حفظ امنیت خویش، سیاستخویش

کنند میعمل فایده،  -در چارچوب منطق هزینهیعنی  ،اساس چارچوبی عقالنی بر از این رو،

(Morgenthau, 2006: 16-4به بیانی دیگر، دولت .)ظحفنفع خویش و برای  هر آنچه را به ها 

ا المللی یمغایر احکام و قوانین بین حتی اگر ؛کنندمیببینند، عملی ضروری امنیت خود 

 ها و... باشد. ها و کنوانسیوننامهموافقت

ها دولت ،در پی داشته باشداگر نقض توافقات مزبور، ضرری بیش از سود احتمالی  طبیعتاً

است که منافع و قدرت  در اینرئالیسم  اما بُعد ناکافی ،کننداجتناب میگری از آن با حساب

 های اخیربلکه منافع معنوی یا آنچه در دهه ،همواره و صرفاً نظامی و اقتصادی نیست هاکشور

د توانقدرت معنوی می اینود. شوجه دیگری از قدرت محسوب می نیز نام گرفته «قدرت نرم»

ها و دولت الملل و عملکرد اخالقیا حقوق بین، رفتار مطابق بمقبولیت ایدئولوژیک لشام

بُعد  این هایی کالسیک از ترجیحققان نمونهها هم باشد. محها و ملّتها و پرستیژ دولتحکومت

اری قدرت افزشود، بر ابعاد سختشناختی هم تعبیر میکه گاه از آن به حفظ امنیت هستی قدرت
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روایتی معنادار ارائۀ (. هر دولتی در تالش است با ۳۳-۳5: ۹۳۱3، )استیل اندو امنیت ذکر کرده

تی گاه دول اوم و امنیت روانی ایجاد کند. هراز کیستی و هویت خویش، نوعی احساس آرامش، تد

ا ، عملش بخوانی ندارد یا به تعبیریقبولش همبا هویت م که رفتارش مفروض احساس کند

  دهد.شعارش یکسان نیست، حسّ ناامنی به آن دست می

که  یتصویرایدئولوژی و  تاچنین دولت و حکومتی خواهد کوشید رفتارش را توجیه کند 

 هایکند، سازگار تلقی شود. از همین روست که دولتاز خویشتن برای جهانیان ترسیم می

قداماتی را به ا «رقبا»یا  «دشمنان»کوشند ی و تبلیغاتی خویش میاهای رسانهرقیب، با فعالیت

متهم کنند که از نظر افکار عمومی و اذهان بشری، مطرود و محکوم است. اتهام حمایت از 

 .ودشمورد محسوب میتروریسم یا توسل به تروریسم، یکی از اتهامات رایج و شایع در این 

ین یفق بر سر تعریف تروریسم و تعاجماع و توا فقدانشماری دالّ بر بیهای شواهد و نشانه

اهلل در میان کشورهای اسالمی  در حالی که حماس و حزب نمونه،برای  .مصادیق آن وجود دارد

 ریکامآ، عموم کشورهای اروپایی و شوندبخش محسوب میهای رهاییمحبوبیت داشته و جنبش

این  .اند. نمونۀ دیگر طالبان استهای تروریستی جای دادهها را در فهرست گروهاین سازمان

های متعددی اما گزارش ؛تروریستی به حساب آمده استنظر عموم کشورهای جهان،  گروه از

 اندمذاکره کرده آنمریکا و بعضی از کشورهای دیگر مخفیانه با آدهد وجود دارد که نشان می

(De Young, 2013 .) 

فهرست در  30۹3که تا سال - تساهل ایاالت متحده نسبت به سازمان مجاهدین خلق

 در این مورد مثال گویای دیگری -قرار داشت این کشور های تروریستی وزارت خارجهسازمان

های آمریکا آموزشهایی از مجاهدین خلق در نوادای است. حتی سیمور هرش ادعا کرده که گروه

 ها مقام سابق آمریکایی درده ،ها(. عالوه بر اینGoodman, 2012) کننداطالعاتی دریافت می

ت های کالن دریاف، پولآننفع  ایراد سخنرانی به خاطر بهسازمان شرکت کرده و این های گردهمایی

. این نوع انداز این افراد تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته کدام هیچ این در حالی است کهاند. کرده

 ،والد مانند گلن گرین یناظران سیاست یک بام و دو هوا و دوگانگی در قول و عمل باعث شده

بلکه هوادار آن بنامد و تروریسم را  ،مریکا را نه مخالف تروریسمآ ،نگار بریتانیاییروزنامه

(. Greenwald, 2012)« ترین اصطالح در گفتمان سیاسی بخواندشدهمعناترین و دستکاریبی»
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این ث بح ابربط مستقیمی که  یکی از جدیدترین موارد از این دوگانگی در مواجهه با تروریسم

های ها در غرب برای حذف پ.ک.ک از فهرست گروهها و سازمانتالش برخی گروه ،دارد ه نیزمقال

  (.Phillips and Berkell, 2016) تروریستی است

استدالل آنان این است که پ.ک.ک نیرویی مناسب و قدرتمند برای جنگ با داعش در سوریه 

این سؤال بنیادین مطرح  ،هایی. در چنین موقعیت(Phillips and Berkell, 2016) و عراق است

با گروه تروریستی دیگر، به یکی از آن دو گروه  تروریست یشود که آیا جنگیدن گروهمی

ظار این است که انت مسئلهسازد؟ بودن مبرّا میبخشد و آن را از صفت تروریستمشروعیت می

ز اروریستی تلقی کند و در عین حال با آن همکاری کند. گروه یا سازمانی را ت یرود کشورنمی

سازمان مدّ نظر را مشروع و موجّه جلوه دهند و در  کوشند گروه/ها، ابتدا میدولت این رو،

کراتیک وحزب وحدت دمکاری که ایاالت متحده با  ؛مرحلۀ بعد با آن وارد همکاری شوند

  کرد، از این قماش بود. (پ.ی.د)

ت به در مقاطع مختلف نسباست که ترکیه  این بحث بر سر، مقاله برگردیم بحثحال اگر به 

داعش  هایمتفاوتی داشته و این سیاست گاه مترادف اغماض نسبت به فعالیت مشی خط داعش

در داخل خاک این کشور بوده و گاهی هم از آن به عدم مشارکت فعاالنه و مسئوالنه در مبارزۀ 

مردان ترکیه در همۀ مقاطع، منافع و انگیزۀ دولت تعبیر شده است. محرک علیه داعش« المللیبین»

مزبور  مقامات ،در عین حال بوده است.، البته بنا به برداشت خودشان از آن، ملّی و امنیت این کشور

اند ترکیه را از اتهام همراهی یا همکاری با تروریسم داعشی مبرّا و برکنار نگه همواره تالش کرده

ئتالف آمیز با اهمکاری اکراه المللی، ترکیه گاه به سمتفشار افکار عمومی بینبا  از این رو،. دارند

 است. روی آوردهبه همکاری  «تظاهر»المللی علیه داعش و گاهی بین

 

 مخالفان اسداستراتژی ترکیه در قبال سیر ب. 
ت بشار با دولرا ترکیه باالترین سطح روابط  ،«بهار عربی»های مشهور به گیری خیزشهنگام اوج

 ی کندگردر سوریه، ترکیه تالش کرد بین مخالفان و اسد میانجی هااسد داشت. با آغاز اعتراض

(Ilgit and Davis, 2013البته .)، هایی ی نداشت. با پیوستن گروهااقدامات در این زمینه نتیجه

اوضاع از کنترل خارج شد و جنگ  ،مسلحانه به مخالفان دولت و گسترش اقداماتاز ارتش 
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ه ب طالعاتی ترکیه و مقامات این کشورهای اشود در آن زمان سازمانمی گفته. شروع شدداخلی 

این ارزیابی رسیده بودند که حکومت بشار اسد ماندنی نیست و ظرف شش ماه سقوط خواهد 

علی در بنهایی نظیر کرد. این تحلیل، دیدگاهی قابل تصور بوده و اگر به سرنوشت حکومت

ندان چتوجه شود، چنین برداشتی  در یمن یا عبداهلل صالح در لیبی قذافیتونس، مبارک در مصر، 

المللی بین اهلل و متحد مؤثر ایران، حزب هایل اوضاع و حمایتاما تحو ،اقعی نبوده استهم غیرو

های متعاقب، اتحادیۀ اروپا و سال 30۹3، ارزیابی مزبور را باطل کرد. در سال روسیه یعنیسوریه 

های مزبور دفتر ( و حتی برای گروهArango, 2012مریکا از اپوزیسیون سوری حمایت )آو 

 (. De Young, 2014) دگی سیاسی تأسیس کردندنماین

وریه و توجهی از اتباع س نزدیکی جغرافیایی به سوریه و حضور تعداد قابل دلیل استانبول به

ور به مر .شدسوری مبدل  مخالفانهای ها و کنفرانسمخالفان اسد در آنجا، به مرکزی برای نشست

و این جمع پریشان تا آستانۀ فروپاشی کامل پیش رفت  شدتشدید  مخالفانداخلی های زمان، اختالف

مخالفان سیاسی  شداندک معلوم  ویژه آنکه اندک هب ؛ناامید شدند هاهم از موفقیت آن هایو غرب

کردگان عمدتاً ساکن غرب و خارج از سوریه، توان تأثیرگذاری بر تحصیلمتشکل از روشنفکران و 

 ندارند. ارتش آزاد سوریه که توسط کشورهای غربی و ترکیه بهعرصۀ میدانی مبارزات مسلحانه را 

ک های نظامی، تسلیحاتی و لجستیرسمیت شناخته شده بود و کمک به «پوزیسیون مشروعا»عنوان 

رادیکال و  پوزیسیونگیری اداخلی و قدرت هایدلیل اختالف به ،(Entous, 2015) کرددریافت می

دولت »گروه ، با گسترش حضور 30۹۳تضعیف گردید. در آوریل سال تکفیری به حاشیه رانده شد و 

 کرد. موجودیت)داعش( اعالم  در خاک سوریه، دولت اسالمی عراق و شام «اسالمی عراق

ها( ل)یعنی رادیکا کمک به مسلمانان برای)النصره(  اهل شام ، تأسیس جبهۀ نصرتدر ابتدا

داعش  ،د و از اتحاد این دوشسوریه، از طرف القاعدۀ عراق به رهبری ابوبکر البغدادی اعالم 

اختالف داخلی  ،اتحاد را رد کرد و به این ترتیب ،اما الجوالنی، رهبر جبهه النصره ،ظهور کرد

 ا این تحول، سرشت(. بBirke, 2015) عیار رسیدتمام های رادیکال مزبور به سرحد جنگگروه

توان نقاط عطف در استراتژی دو تحول را می ،. در واقعشدتغییری اساسی دچار جنگ سوریه 

اعالم وجود . 3 ؛گیری آنورود پ.ی.د به صحنۀ سوریه و قدرت .۹: سوری ترکیه تلقی کرد

 های این گروه.داعش و سیاست
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ا هم هبلکه اروپاییان و آمریکایی ،ترکیهتنها  رسهههد در ابتهدای جنگ داخلی، نه بهه نظر می 

 ،این روها نداشههتند. از های این گروهپوزیسههیون و برنامههای اشههناخت کامل و دقیقی از طیف

ورد مپوزیسیون قرار گرفت و دن با حکومت بشار اسد، در زمرۀ اکمابیش هر گروه مدعی جنگی

ای از ه شد، عنوان مجموعهگونه که اشاردوسهتان سوریه، همان  بود. «سهوریه  دوسهتان »حمایت 

ی طرفدار اوپوزیسیون سوریه و مخالف اسد بود و جلسات متعددی اکشهورهای غربی و منطقه 

بروز  (.Daloglu, 2013) های مزبور برگزار کردهم برای جلهب کمهک و حمایت برای گروه  

مایل تمپوزیسیون در کنار ضعف اها، نتیجۀ آنهای بیو نشست «دوسهتان سهوریه  »اختالف بین 

بهه غرب، موجهب توقف جلسهههات گروه مزبور و بروز ابههام در ماهیت و شهههکل حمایت از    

نگاران و برخی وزنامهتعبیر ر  گیری داعش و بهشههد. با قدرت «پوزیسههیون مشههروع سههوری ا»

و   شههداختالفات تشههدید  ،سههوریه «قیام شههدنربوده»( Cockburn, 2015غربی) گرانتحلیل

 وزیسیون هم مزیت بر علّت شد. پناهماهنگی در میان ا

پیاپی مذاکرات صلح با دولت سوریه در ژنو  خوبی در شهکست  مذکور خود را به ناهماهنگی

داد. با تقویت انسهجام، امید و کسهب نیروهای جدید در جبهۀ طرفداران اسد، نوعی جنگ   نشهان  

و تصرف موصل و  30۹1 اش در ابتدای سالنماییش و قدرتظهور داع تا .فرسهایشهی آغاز شد  

وزیسیون پهای غربی از اکمابیش سایر دولت و آنکاراگری ترکیه، گیری در کنسولاقدام به گروگان

ها و ارائۀ خدمات لجسهههتیک قرار م این حمایتیه در خط مقدکردند و ترکمیسهههوری حمایت 

 های بعدی بردر سال شان از عملکرد مزبورمردان ترکیه در آن مقطع و دفاعداشت. استدالل دولت

د؛ نکنحمایت می «المللیدارای مقبولیت بین»و  «مشهههروع»پوزیسهههیون از ااین ایهده مبتنی بود که  

اتحادیۀ عرب( کُرسی نمایندگی مردم المللی )های بینها و سازمانپوزیسهیونی که در برخی ارگان ا

 (.Abramowitz and Edelman, 2013: 18) سوریه را در اختیار گرفته بود

 

 سوریه درترکیه  روی های پیشپیچیدگیافزایش  ؛پ.ی.د یپدیدارج. 
تحت فشار ترکیه،  ۹۱۱1تأسهیس شد. پس از آنکه حافظ اسد در سال   300۳ سهال در  پ.ی.د

پ.ک.ک را از دمشههق بیرون راند و بیشههتر کادرهای پ.ک.ک مسههتقر در  الن، رهبرعبداهلل اوجا

 هایسهوریه را به ترکیه تحویل داد، حامیان پ.ک.ک در سهوریه نیز بازداشهت شده و به زندان   
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مزبور با هدف حفظ روحیۀ  کراتیک، در سههالوحزب وحدت دم .المدت محکوم شههدندطویل

 در زمان آغاز ،وجود آمد. بنابراین این افراد به طرفداران پ.ک.ک و ممانعت از قطع ارتباط بین

نبود و وظیفۀ حفظ رابطه را برعهده  ایعمده ، پ.ی.د نیروی30۹۹سهههوریه در سهههال  بحران

سابقۀ حضور اعضای  دلیل ای مساعد و بهاما با بروز فض ،(Kurd Watch, 2013: 12) داشت

اکراد سههوری در صههفوف پ.ک.ک، این  توجهی از  وجود تعداد قابل نیزو  پ.ک.ک در منطقه

سوری  پوزیسیوننفع ا زند. پ.ی.د از مداخله بهبسرعت دست به بسیج نیرو حزب توانسهت به 

 ی صبر و انتظار پیش گرفت.  اجتناب کرده و استراتژ

های مسلح بود، های مختلف درگیر مبارزه با گروهدیگر، حکومت سهوریه که در جبهه  از طرف

ه صههورت نانوشههته با گرو بنابراین، ظاهراً بهوانسههت جبهۀ جدیدی بگشههاید. تو نمیمایل نبود 

 اندکنار آمد. ادعا شهده که در ایجاد این آشتی و توافق، جالل طالبانی و ایران دخیل بوده مذکور 

(Kurd Watch, 2013: 12)دادن میان، اسههتراتژی بشههار اسههد برای تحت فشههار قرار . در این

ترل که گروهی مرتبط با پ.ک.ک کنتردید ترکیه از اینبی ؛ چوننادیده گرفتتوان ترکیه را نمی

شهد و شاید با جلب توجه به این  دسهت بگیرند، ناراضهی و نگران می   مرزهای جنوبی آن را به

، تصرف شهرهای حالشد. به هر ت مداخالت ترکیه در بحران سوریه کاسته می، از شدموضوع

بخش اعظم استان حسکه بدون درگیری نظامی قابل مشاهده، متعدد در شهمال شهرق سوریه و   

 نشان از این توافق غیررسمی یا رسمی داشت.  

 ی نیرو و کسب درآمد مالی از طریقبه تجارب سهابق پ.ک.ک در سازمانده  پ.ی.د با اتکا

 )مانند رُمیالن( و میادین نفتیبرخی تسهههلّط بر چنین وضهههع مالیات و برقراری گمرکات و هم

( توانسههت به ثروتمندترین شههعبۀ پ.ک.ک تبدیل Stratfor, 2015) اسههتخراج و فروش نفت

د شوحتی ادعا می. ترین و کارآمدترین اعضایش را روانۀ سوریه کردبد. پ.ک.ک نیز مجرشهو 

وجود چندین مقرهای اصهلی حزب از شهمال عراق به سهوریه منتقل شده است. کارشناسان از    

)ملقب به باهوز اردال از کادرهای باالی  ت هدایت فهمان حسینتح اردوگاه آموزشی پ.ک.ک

ها حتی به این پایگاه ۹.اندهای گروه که اصهالتاً سوری است( خبر داده حزب و مسهئول عملیات 

                                                                                                                                        
1. Beybin Somuk, The Child Soldiers of the PKK and YPG, Available at:  

 http://thekebabandcamel.com/the-child-soldiers-of-the-pkk-and-ypg/. 

http://thekebabandcamel.com/the-child-soldiers-of-the-pkk-and-ypg/
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ل دلیها بهاز آن ؛ که برخیهای رادیکال چپ ترکیه مبدل شدهمراکزی برای آموزش نظامی گروه

 (. TelesurTV, 2015) جنگنددر صفوف پ.ی.د می)سوسیالیسم(  شباهت ایدئولوژیک

 ،لمسبه مخالفت با آن برخاسهت. هنگامی که صههالح مُ  ،گیری پ.ی.دترکیه از ابتدای قدرت

به ترکیه سهههفر کرد، مقامات ترکیه کمک به این  30۹۳و  30۹3های در سهههال ،پ.ی.ددبیرکل 

 ,Rudaw) سوری ضد اسد کردندپوزیسیون مبارزۀ آن با اسهد و پیوسهتن به ا   گروه را منوط به

زیرا که دستور کار حزب  ،(. امری که مورد قبول پ.ی.د و شهخص صهالح قرار نگرفت  2013

کرد و  هایدر چنین فضایی، دولت ترکیه پروسۀ صلحی را با گروه معطوف به همۀ سوریه نبود.

نیروهای پ.ک.ک تصور  سویکم از رود یا دسهت ی که تصهور می ا.ک آغاز کرد. پروسهه پ.ک

ت. تن داده اس ناچار به آنرد، دولت بههای مسلح کُدلیل موقعیت ممتاز فعلی گروهشد که بهمی

)زندان  آغاز گردید و در داخل مثلث ایمرالی 30۹۳ بس ظاهری در اوایلمزبور با آتش پروسههۀ

حزب دمکراسهههی » رهبران پ.ک.ک( و با وسهههاطت نمایندگان )مقر آالن(، آنکارا و قندیلاوج

 دچار« جریان صههلح»ها در اینجا نیسههت تداوم یافت. بنا به دالیلی که جای بسههط آن «هاخلق

 متعددی شد.  ها و موانعوقفه

از نظر دور داشهت که مسهألۀ کرد در ترکیه، صرفاً بُعد داخلی ندارد   این نکته را نباید  ،در واقع

گیری پ.ی.د در نزد ها و قدرتی آن بسهههیهار مهم اسهههت. موفقیت االمللی و منطقهه و ابعهاد بین 

کرد طرفداران پ.ک.ک در ترکیه، امیدها و آمال بسهیاری برانگیخت. پ.ک.ک احساس قدرت می 

آموزش و جذب نیروهای جدید و کادرهای  ،رقبها و مخهالفان   غلبهه بر و از فرآینهد صهههلح برای  

رانی ظاهراً با نگ کرد. دولت ترکیهات استفاده میمّافزایش تسهلیحات و مه  و نیز نوجوان و شههری 

ختم مذاکرات و پروسهۀ صلح، ناظر این   عنوان پیشهگام  از خاتمۀ فرآیند صهلح و معرفی دولت به 

نگار اهل دیاربکر، ماجرای کوبانی نقطۀ عطفی روزنامه ،زعم محمود بوزآرسهههالن اقدامات بود. به

های مدفع )یگان صههدای ی.پ. جنگ پر سههر و  .(Bozarslan, 2016) برای فرآیند صههلح بود

کوبانی آن را کهه کردها   ،العرب شهههاخهۀ نظهامی پ.ی.د( و داعش در شههههر مرزی عین   و خلق

وایی ه نکردن شهر براثر پشتیبانیتدوام یافت و سقوط 30۹5تا اوایل  30۹1خوانند، از تابسهتان  می

دفاع  و کرد از اقلیم کردستانپیشمرگۀ های هایی از ارتش آزاد سهوریه و گروه مریکا و ورود یگانآ

 .  بود یبزرگ نظر پ.ک.ک و طرفداران آن حماسهنیروهای حاضر در داخل شهر، به 
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خت. المللی زیادی برانگیکوبانی، انتقادات داخلی و بین اسهههتراتژی ترکیهه در قبهال بحران  

 کیه حامی داعش در اینکردند که ترطرفهداران پ.ک.ک بر این اعتقهاد بودند و چنین تبلیم می  

دهد مبارزان کرد از ترکیه وارد کوبانی شههوند و به مقابله با این گروه اجازه نمی مبارزه اسههت و

مریکایی هم انتظار داشتند دولت آ(. افکار عمومی غربی و Worth, 2016) تروریستی بپردازند

به آنان کمک تسلیحاتی یا حداقل و های کرد تحت محاصهره وارد عمل شود  نفع گروه ترکیه به

اما مقامات ترکیه معتقد بودند این نبرد بین دو گروه تروریسههتی اسههت و  ،و لجسههتیک برسههاند

 کمک به خود را وظیفۀ ان شهههود. ترکیهوارد مید هااز آن نفع یکی منطقی نیسهههت ترکیهه به 

 ،شههده بودندخاک ترکیه اسههکان داده نظامیان که تقریباً همۀ سههکنۀ کوبانی در آن زمان در غیر

یرا این ز ،شدندتردیدی نیست که مقامات ترکیه از سقوط کوبانی کمتر ناراحت می دانسهت. می

رسههید و در حال کردند. به نظر میهای پ.ک.ک محسههوب میشهههر و حوالی آن را از پایگاه

 ؛اما پ.ی.د همچنان خواهد ماند ،نیست یماندگار رسهد که داعش گروه ر هم به نظر میحاضه 

 پایگاه قومی و اجتماعی دارد. ا زیر

برای  های مطلوبنظر سهیاستمداران ترکیه، محصول فقدان گزینه انفعال در مسهئلۀ کوبانی، از  

ل توانست به نفع پ.ی.د وارد عمدر سوریه بود؛ زیرا این کشور نمی این کشورپیشهبرد سهیاست   

زیرا گروه مزبور را شهههعبۀ سهههوری پ.ک.ک  ؛شهههده و بهه این گروه سهههالح و تجهیزات بدهد 

بر اش لبانهطجنگد و برنامۀ تجزیهدانست، یعنی سازمانی که از سی سال قبل با دولت ترکیه میمی

وجود ندارد. ارگانیک پ.ی.د و پ.ک.ک هم تردیدی  ارتباط. در خصوص آشهکار اسهت  همگان 

ها و مناطق تحت کنترل آن، میادین پذیرد و سهراسر شهر الن را میاین امر که پ.ی.د رهبری اوجا

 درکه این ؛شهههودمهدارس و حتی کارنامۀ تحصهههیلی کودکان با تصهههاویر او تزیین می و ادارات و 

این امر که کند؛ های خود مکرراً به مبارزۀ پ.ک.ک اشهههاره و ارجاع داده و از آن حمایت میبیانیه

پ.ک.ک و ریاسههت عالیۀ عبداهلل  تحت ادارۀ «اتحادیۀ جوامع کردسههتان»پ.ی.د یکی از اعضههای 

فرماندهان پ.ک.ک  نقشکادرهای مشترک بسیاری بین دو گروه و وجود  نهایتاًو الن اسهت؛  اوجا

 (.Gunter, 2014: 42) کنند، همگی این ادعا را تأیید میهای پ.ی.دهدایت و طراحی برنامه در

ا رابطۀ ارگانیک بین دو گروه رمریکا در آنکارا هم وجود آسفیر سابق  ،فرانسیس ریکاردونه

 .ک با نزدیکی به روسههیه قصههد دارند غیرقابل انکار دانسههته و اذعان کرده که پ.ی.د و پ.ک
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(. از Ricciardone and Stein, 2016) وجود آورنده شهکافی در روابط دو متّحد عضو ناتو ب 

اش المللیینوجهۀ نامطلوب و منفور ب از جملهمختلفی و  ر، داعش هم بهه دالیهل  سهههوی دیگ

ه ک ترکیهبرای  یه باشههد. همکاری با حکومت اسههد همه و حمایت ترکتوانسههت طرف توجنمی

صبر و  از این رو، مخالفت و خصهومت ورزیده اسهت، قابل تصوّر نبود.  آن چهار سهال علناً با  

 ماهیت رابطۀ داعش و ترکیه در .ه اسههتروی سههیاسههتمداران ترکیه بود انتظار تنها گزینۀ پیش

شههان توانسههتند در افکار عمومی کردها و  های کرد و طرفدارانقضههیۀ کوبانی هرچه بود، گروه

رکیه حامی داعش اسههت، به المللی این برداشههت و این ایدۀ لرزان را که تبین در سههطححتی 

 های مختلف و بویژه. اخباری که در آن مقطع از رسهههانهل کنندباوری جدی و مسهههتحکم مبد

 اعشدشد، حاکی از حمایت گسترده و حتی پیمان مخفیانۀ ترکیه با طرح میمی کرد هایرسانه

ها، نیروی جدیدی کشف شده بود که مریکاییآو  هایاز دیدگاه غرباما (. Ahmed, 2016) بود

 های غربی.  جنگید و هم سکوالر بود و متمایل به ارزشخوبی در مقابل داعش می هم به

ی کسهب کرد. حمایت آشکار  االعادهالمللی فوقمحبوبیت بین پ.ی.د مشهروعیت و  ،در نتیجه

ی از سالح و تجهیزات و مستشاران نظامی و اطالعاتی او ارسال حجم گسترده آمریکا از این گروه

از سهههوی  کنترل پ.ی.داه و فرودگاه نظامی در مناطق تحت تهأسهههیس پهایگ   آن وبرای آموزش 

که آثار و تبعات همچنان ادامه  ؛ترکیه مبدل شههدر با این کشههوبه تنش جدیدی در روابط  آمریکا،

 تحت تأثیر شدید قرار داد؛ نزاعرا سهیاسهت داخلی ترکیه    نیزدیگری  حادثۀ کوبانی از جهت دارد.

خاک این کشور کشیده شد. امروزه و بعد از حادثۀ انفجار انتحاری در  درونپ.ک.ک و داعش به 

حوادث قبلی  توانهای اطراف غازی آنتپ، میشهرک رد ساکنمراسهم عروسهی بین دو خانوادۀ کُ  

گذاری یکی در آنکارا و در جریان میتینگ هوادران حزب مشهههابهه را بهتر درک کرد؛ دو بمهب  و 

و  (30۹5اکتبر  ۹0) صهههد تن انجامیدهای چپ که به قتل بیش از یکها و گروهدمکراسهههی خلق

 روی کوبانی در خاکه)روب ز ترکیه و سوریهدیگری انفجار در سهوروچ در استان اورفا واقع در مر 

 (.30۹5جوالی  30) تن شد ۳۳ترکیه( در تجمّع طرفداران احزاب کُرد که منجر به قتل 

انفجار انتحاری غازی کوبانی بود.  پاسهخ داعش به پ.ک.ک در قبال شکست  ،این انفجارها

گاه  هر ،شود. به بیانی دیگرمیمحسوب نیز دست پ.ی.د  گیری از سهقوط منبج به انتقامآنتپ، 

گیرد، طرفداران داعش به هواداران پ.ک.ک در پ.ی.د در سهههوریه در موقعیت بهتری قرار می
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 یابد،گاه داعش در سهههوریه در نبرد با پ.ی.د وضهههعیت بهتری می کنند و هرترکیه حمله می

ن گروه را محکوم ش از آحمایتدهند و طرفهداران پ.ک.ک، دولت ترکیه را آماج حمله قرار می 

اقضی های متناز هر طرف تحت فشار است و این عمدتاً نتیجه سیاستدر واقع، ترکیه  کنند.می

انفجار سههوروچ از نظر اسههت که این کشههور در رابطه با بحران سههوریه در پیش گرفته اسههت.  

یان های کرد با هدایت دولت ترکیه عملی شهههده بود و طرفداران پ.ک.ک این اقدام را پاگروه

دو مأمور پلیس در خواب به قتل رسهههیدند و پ.ک.ک  ،فرآیند صهههلح تلقی کردند. متعاقب آن

 Marszal and) سهههوروچ اعالم کرد انفجار عهده گرفت و آن را انتقام مسهههئولیت آن را بر

Akkoc, 2015 .) 

د شعیاری را موجب فرآیند شکننده و لرزان صلح را به اتمام رساند و جنگ تمام ،این اقدام

از هواداران و اعضای پ.ک.ک و  نفر طی آن بیش از هشت هزار بر اساس برخی برآوردها، که

 گرفتن ازدرس با پ.ک.ک(. Yeni Şafak, 2016) اندبیش از پانصهد نیروی دولتی کشته شده 

د، به خو های لجستیکهای جنگ شههری داعش و استفاده از خاک سوریه برای فعالیت تاکتیک

د رنیروهای کُ برای جنگ سهههوریهدر واقع،  گزینۀ خطرناکی برای ترکیه تبدیل شهههده اسهههت.

های ساز، تاکتیکهای دستهای انفجاری جدید، بمبسازی، کارگذاشتن تلهتونل هدایایی مانند

ا تیراندازی رهای جدید غربی و تکسالحاستفاده از سرنشین، فرار از رصهد هواپیماهای بدون  

های متعددی که خاک سهوریه را به بعضی  (. تونلBozarslan, 2016) اسهت به ارمغان آورده 

داد در طی کرد و مجرای انتقال نیرو و سالح بود، نشان میهای جنوب ترکیه وصهل می شههرک 

   ریزی کرده است.فرآیند صلح پ.ک.ک. بیکار ننشسته و برنامه

تر پیچیده سههوریهبحران ترکیه در  روی وضههعیت پیشدر مجموع، با پدیدارشههدن ی.د.پ، 

کند و حکومت اسههد و حامیانش جنگد و غرب هم از آن حمایت می. ی.پ.د با داعش میشههد

داند و طور ضهمنی پشتیبان آن هستند، در حالی که ترکیه این گروه را شاخۀ پ.ک.ک می  نیز به

رفدار نیروی طترکیه هیچ  کهکند. در چنین شههرایطی برای امنیت ملی خود خطرناک ارزیابی می

صورت  به یاتکایی در سوریه ندارد که بتواند با این تهدید مقابله کند، آیا حاضر است حت قابل

ا سبت به این گروه رن« اغماض»سیاست تاکتیکی هم که شده، با داعش همکاری کند یا حداقل 

ترکیه چنین چیزی را مد  ،ممکن اسههت در مراحلی را مهار کنند؟ دها ی.پ.آنتا  در پیش گیرد



 49پاییز  73فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 019

توانست زیاد ادامه پیدا کند. شاید در نتیجۀ نمی، اما با توجه به هزینۀ باالی این کار، نظر داشهته 

طور  برای مقابله با تهدید کردها به« سههپر فرات»این وضههعیت بود که ترکیه در قالب عملیات 

  مستقیم وارد سوریه شد. 

 

 ضعیف تقابلتا  و غفلت ؛ از انفعالترکیه و داعشد. 
های متنوع و در ابتدای مقاله هم اشههاره شههد که در خصههوص مناسههبات ترکیه و داعش دیدگاه

از طرف  )خواه های ژورنالیستی یا دارای ماهیت تبلیغاتیمتعارضی وجود دارد. گذشته از تحلیل

الب های جز دیدگاهیکی ا ،المللی(دولت ترکیه و خواه از سوی مخالفان و منتقدان داخلی و بین

را برای  3«مادر جایگزین»گر ترک اسهههت که اصهههطالح تحلیل ۹توجهه، تحلیهل متین گورجان  

داعش ضمن استفاده از مرزهای طوالنی به این معنا که توصهیف روابط مزبور ابداع کرده است؛  

اتای هاند و در بعضههی نواحی مانند سههختی قابل کنترل کامل ترکیه و سههوریه که در مواردی به

های لها و سلوتوانسته هسته ،ها نداردو دولت توجه چندانی به آن اندالعبور و کوهستانی صعب

ویژه شههرهای مجاور سوریه و نواحی جنوبی   هوابسهته به خود در شههرهای مختلف ترکیه و ب  

ش داع، ترکیه گاه و بیگاه به نیروهای دولتی در چنین شهههرایطی، با وجود حمالت ایجهاد کند. 

زیرا برای تأمین مالی و جذب نیرو به فضایی  ؛را آزرده نسهازد  «مادر جایگزین»تالش کرده این 

کوشههد گر، داعش می(. به عقیدۀ این تحلیلÜnver, 2016: 3) مطلوب در ترکیه نیازمند اسههت

شدن و علوی( و قومی را در ترکیه تشدید کند و ثانیاً از این قطبی -)سنّی اوالً اختالفات مذهبی

 . ها برای جذب هوادار و نیرو استفاده نمایدتشدید خصومت

 توان مشاهدهوضوح می ها و اهداف مذکور در باال بهاین استراتژی را در حمالت به میتینگ

ده و دولتی استقبال کر اقتدارهای تروریستی از ضعف کرد. ضهمن آنکه باید توجه داشهت گروه  

 توانچگونه می .رسههد در اینجا تناقضههی وجود داردبه نظر می ،برند. با این حالاز آن سههود می

ی و قومی را دامن زد؟ امنازعۀ فرقهداشت و تحریک نکرد و هم در آن  دولتی را هم راضی نگه

اما ممکن  ،اگر تحلیل فوق را قبول کنیم، بروز اختالف بین ترکیه و داعش حتمی و قطعی است

                                                                                                                                        
1. Metin Gürcan 
2. Surrogate Mother 
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ه توجه داعش در ترکیهای ها و سلولباید به نقش هسته نکتهاین است به تأخیر افتد. برای فهم 

درت و قحتی های مزبور، بینی دولت شههکل گرفته و بعضههی از شههبکهو کوته که در غفلت کرد

ها بیشههتر بحث خواهد شههد. در اینجا الزم اسههت  اند. در ادامه از آنی هم یافتهاالعادهنفوذ فوق

ر به عیار این کشوتر بوده تا ورود تمامترکیه راضی «نفعالا»اشهاره شود که داعش، از استراتژی  

یشتری بگیری زیرا در صهورت بروز مناقشهه بین طرفین، سخت   ؛جنگ با این گروه تروریسهتی 

نین به ایجاز بیان کنیم، چ کنون گفته شده د. اگر بخواهیم آنچه را تاشعمال میانسهبت به گروه  

، سههرنگونی حکومت اسههد را یاسههاس ارزیابی مشههکوک رسههد که حکومت ترکیه بربه نظر می

 رده است.  کنزدیک تلقی کرده و مصرانه از آن حمایت 

نی کرده جنگیدند،  پشتیبااز تقریباً همۀ مخالفینی که با حکومت دمشق می ،در این راهترکیه 

ز ادولت سوریه و ورود بازیگرانی چون پ.ی.د به میدان و تهدیدی که اقتدار است. با تضعیف 

اسهههتراتژی  از این رو،های جدید و شهههد، نگرانیمی ترکیهاین ناحیه متوجه تمامیت ارضهههی 

ضرورت یافته است. ارزیابی ترکیه از پدیداری داعش هم اشتباه بود. وزیر  آنکاراجدیدی برای 

نظری که شهههدیداً آماج انتقاد قرار گرفت، حمله به  اوغلو، در اظهار وقت، احمد داوود خارجۀ

 هایی از شهمال عراق را به جوانان خشهمگین اهل سهنّت نسبت داد   و تصهرف قسهمت  موصهل  

(Bulat, 2014البته .)، زمان در فضههای  نباید از نظر دور داشههت که ارزیابی مشههابهی در همان

اهل سههنّت برخورد نامناسههب با  دلیل مالکی بهالنوری ی وجود داشههت و امطبوعاتی و رسههانه

(. این امر که آیا ارزیابی واقعی ترکیه Cole, 2014) شدقلمداد میعراق، مسئول رشد تروریسم 

 در قبال این «انفعال»نکه گفتمان مزبور با هدف توجیه از اقهدامهات اولیۀ داعش همین بوده یا آ  

نباید از نظر دور داشهت که ماهیت و شیوۀ   ،گروه ایجاد شهده بود، دشهوار اسهت. در عین حال   

گیری داعش و با قدرت ،یان شهههناخته شهههده نبود. به هر حالعمل داعش هم هنوز برای جهان

مبارزۀ آن در دو جبهه، با حکومت دمشههق و پ.ی.د، ترکیه سههیاسههت صههبر و انتظار در پیش   

توان تجلّی قاعدۀ مشههی را می دسههتور کار قرار نداد. این خطگرفت و مقابله با این گروه را در 

دانست. وضع مطلوب برای ترکیه در آن زمان، ، «دشهمن  دشهمن  من، دوستم من است  »قدیمی 

آنکارا  سیاستمداراناما  ،طرد هر سهه عنصهر این معرکه یعنی بشهار اسد، پ.ی.د  و داعش بود   

هم نظر مسهههاعدی نسهههبت به مریکا آو دیدند و اتحادیۀ اروپا توانایی این کار را در خود نمی
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شهههمال سهههوریه و تجهیز و آموزش در  ، یعنی ایجاد منطقۀ ممنوعۀ پروازپیشهههنهادهای ترکیه

کردند. مخالفت طرفداران دولت سههوریه ابراز نمی «معتدل و سههکوالر اوپوزیسههیون » نیروهای

های نزدیک به ها و جریاننسهبت به مواضهع ترکیه هم بدیهی بود. در صهحنۀ سهوریه هم گروه    

ند. نتیجه آنکه قرار داشههت ایدر موقعیت ضههعف و حاشههیه یه مانند ارتش آزاد و احرارالشهام ترک

ای کوبانی در قضای «صبر و انتظار»و  «انفعال»ترکیه، گزینه و آلترناتیوی در اختیار نداشهت. این  

تقیم یا المللی به حمایت مسنترکیه در فضهای بی  ،به اوج خود رسهید و به ترتیبی که گفته شهد  

 مستقیم از داعش متّهم شد. غیر

زوا قرار در ان ترکیه ،مشههروعیت یافتند. در نتیجه محبوبیت و های کُردگروه ،در نقطۀ مقابل

ند، کناز گروه مخهالفش حمایت می  هها مریکهایی آو  هها یدیهد غرب گرفهت. ترکیهه از اینکهه می   

ها بین داعش، پ.ک.ک و که از نظر آن کردندبارها اعالم  خشههمگین بود. مقامات این کشههور 

 ت؛ کردها، تمایالتتفاوت بارزی وجود داشههه هااما از نظر غربی ،تی وجود نداردپ.ی.د تفاو

 . نتیجۀ این کشمکش،شهدند و تهدیدی برای اروپا و غرب محسهوب نمی  جهادیسهتی نداشهتند  

ه و دنبال تجزیۀ ترکی تشهههدید فضهههای توطئه در ترکیه بود و این ایده رواج یافت که غرب به

، وارد جنگ نوین پ.ک.ک با کسب مشروعیت و تجارب ،. در مقابلاستمجازات این کشهور  

 داخلی جدیدی شد.

(، بار دیگر اوضههاع را 30۹5)سههپتامبر  ورود روسههیه به میدان جنگ سههوریه  ،در این میان

روسهیه سهیاسهتی دقیقاً مخالف استراتژی ترکیه در سوریه دنبال     ،دگرگون کرد. از ابتدای بحران

هواپیمای روس در  با سهههرنگونی ههای لفظی محدود نماند و کرد. این اختالف بهه درگیری می

العمل شدید د و با عکس، روابط دو کشهور متشهنج شهه  )مرز ترکیه و سهوریه(  ی مشهکوک محل

آماج  های طرفدار ترکیهمیدان فعالیت ترکیه در سهوریه بسهیار تنگ شد و گروه  تنها  روسهیه، نه 

حمالت روسههیه قرار گرفت، بلکه دسههتگاه تبلیغاتی روسههیه هم به کانونی برای طرح اتهامات  

اردوغان و  «عذرخواهی»اما پس از  ؛ش از داعش مبدل شهههدو حمهایت مختلف علیهه اردوغهان   

ورود  و «سپر فرات»آغاز عملیات موسوم به  کرد.تبلیغات فروکش ، این ارتقای روابط دو کشور

جرابلس از  کردنکشهور به شهمال سوریه و خارج   ن مورد حمایت اینانیروهای ترکیه و مخالف

نفع ترکیه تغییر داد و تهدیداتی را که  ، اوضاع را به30۹3/۹۳۱5دست داعش در اواخر تابستان 
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اتهامات را به نحوی  از این رو،شد، کاهش داد و های حیاتی این کشهور تلقی می متوجه ارزش

 د.کرجدی تضعیف 

عش ترکیه در رابطه با دا« صبر و انتظار»و « انفعال»توان گفت وقتی سیاست در مجموع، می

طور مسههتقیم وارد  مرتفع نسههاخت، ترکیه خود مجبور شههد بهجواب نداد و تهدید ی.پ.د را 

به کردها هشههدار بدهد و توان های شههمال سههوریه شههود و با نمایش قدرت در منبج، درگیری

قاطعانه در توان گفت ترکیه نمیبا وجود این، شههمال سههوریه را محدودتر کند.  ها در مانور آن

رسد تقابل ضعیفی که بین ترکیه و داعش در شمال سوریه نظر می برابر داعش ایستاده است. به

داشههت و و برمیدانی و سههیاسههی  آینده آن، بسههتگی به تحوالتشههکل گرفت، تاکتیکی بوده و 

     محاسبات رهبران ترکیه از این تحوالت خواهد داشت.

 

 گیرینتیجه
الوقوع ریببینی سقوط قیردقیق و پیشاساس تحلیل غ در این نوشهتار استدالل شد که ترکیه بر 

نه از و فعاالهای اپوزیسهیون پیوست  المللی حمایت از گروهکومت بشهار اسهد، به جریان بین  ح

پیدایش و  د کمک متحدین سههوریه بهاما با مقاومت و تداوم حکومت اسههد ها حمایت کرد. آن

از  .دشدگرگونی اساسی دچار سوریه  ۀگسهترش تفرقه و اختالفات در بین مخالفان اسد، صحن 

خواند، با حمایت داند و میپ.ک.ک میپ.ی.د کهه ترکیه آن را شهههعبه سهههوری   ،یهک طرف 

امر از  این دست گرفت.مت اسد، قدرت را در شمال شرق سوریه بهمستقیم حکومستقیم و غیر

کوشید این کشهور   ،بنابراین محسهوب شهد.   اشنظر ترکیه تهدیدی جدی برای تمامیت ارضهی 

های کرد مخالف پ.ک.ک مانند حزب دموکرات گروه ،الفان پ.ی.دضهههمن حمهایهت از مخه   

وی داعش و رپیدایش و پیش ،ز سوی دیگرا کردستان نزدیک به بارزانی، با این گروه مقابله کند.

در  خصههوصهپ.ی.د باش با و رویاروییآسههای این گروه در موصههل  با پیروزی برق ویژهبه

   .کردبه قهرمان مبارزه با داعش تبدیل  ، گروه اخیر راماجرای کوبانی

ن  دشههم» در این زمان سههیاسههت صههبر و انتظار در پیش گرفته بود و براسههاس قاعده آنکارا

تبادالت مرزی و جذب نیرو و امکانات و  و نسبت به تحرکات « دوسهتم من است  دشهمن  من، 

 هب «انفعال»همین  داد.العمل جدّی نشان نمیترکیه، عکسمسیر کمک مالی این گروه از دریافت 
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 دیدیش ادیی و انتقاگیری کمپین رسانهشکلهواپیمای روسهی، باعث   ویژه پس از سهرنگونی  

یعنی  ی،شناختهستیترکیه برای مقابله با این خطر و تهدید و شهخص اردوغان شد.  علیه ترکیه 

داخله م روابط خویش را با اسرائیل و روسیه اصالح کند.مجبور شد  ،حمایت از تروریسم اتهام

 راین کشوو ورودش به شمال  «فرات سپر»به موسوم  بر اساس عملیات سهوریه این کشهور در  

یه ترککه  بودبرای اثبات این نکته  جدای از ناامیدی نسههبت به مهار ی.پ.د توسههط داعش، هم

باعث فراموشهی نسبتاً سریع اتهامات مربوط به حمایت از   ،این عملیات .طرفدار داعش نیسهت 

بوده  عمدتاً تاکتیکیاقدام ترکیه علیه داعش، نوعی تقابل ضعیف و  ،البته داعش هم شهده است. 

رسد ترکیه قاطعانه و با تمام قوا، نظر نمی بهو سهرنوشهت آن مشهخص نیسهت؛ به این معنا که     

ا و هائتالفسههیالیت به هر حال، بازی سههوریه پیچیده اسههت و  برای نابودی داعش اقدام کند. 

 اتحادهای رسمی و غیررسمی بسیار باالست.  

، به و داعش مطرح شده روابط ترکیه ردمودر ارزیابی اخبار و اطالعاتی که در در مجموع، 

 .رسد دو دسته اطالعات جدی و مستند و ادعاهای تأییدنشده و مشکوک وجود داردنظر می

شان رقابتاز ویژه   ترکیه است که به خاکهای داعش در ها و سلولمربوط به شبکه ،بار جدیاخ

ل شان قابهای نوبتیگذاریاز بمب ،ی.د و داعش به داخل ترکیهبا پ.ک.ک و انتقال نبرد پ.

دی ترکیه در مقابله ج «غفلت»و  «اغماض»، «انفعال»رسد به هر صورت به نظر می استنباط است.

و شاخه اقماری آن یعنی پ.ی.د  ل به کنترل پ.ک.کبا داعش که بر اثر خصومت با اسد و تمای

های به داخل ترکیه کشانده و اختالف بحران را .۹زیرا  ،بوده است ایبینانهی کوتهبوده، استراتژ

 ؛وجهۀ ترکیه را در منطقه و جهان مخدوش کرده است .3 ؛قومی را تشدید کرده است -مذهبی

تر و های خطرناکتر را در نظر نیاورده و گزینههزینهو کم های استراتژیک بهترترکیه گزینه .۳

  .نوعی ناکامی توأم با هزینۀ باالست ،بارتر را انتخاب کرده و این عدم انعطاف کافیزیان

 30۹3در سال  نرمشی کهد، اما نموح می، دشوار و غیرقابل طرآشتی با حکومت اسد هرچند

به بیانی  و قبل از آن هم قابل طرح بود. 30۹1در سال  شد )بعد از کودتا(،مطرح از سوی ترکیه 

ک.ک را خنثی کند و هم توانست هم خطر پ.سازش و همکاری با بشار اسد می ،رتساده

توجه به  ، بابه هرحال ساخت.پدیدار نمی، داقل در مقیاس کنونیح ،را معضالتی چون داعش

ی هم معنا و اشکال اهای منطقهرقابتپدیدارشدن افق افول داعش، حداقل در معنای سرزمینی، 
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خاک سوریه و تصرف بخشی از خاک این  ورود نظامی مستقیم ترکیه به دیگری خواهد یافت.

 عراق، شاید در این البعشیقهبر حفظ نیروهای خود در پایگاه آنکارا نیز پافشاری کشور و 

 ،داعشول افپس از  ، حتیاتفاقات مثبتی در منطقهتواند نوید نمیکه  چارچوب قابل فهم باشد؛

 باشد.
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