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کشــورهای جهــان بــا توجــه بــه درک موقعیــت خــود و منافــع ملــی کــه از قبــل بــرای خــود تعییــن 
کرده انــد و بــا توجــه بــه ارزیابــی عملکــرد دیگــر قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای اقداماتــی 
انجــام می دهنــد و نقــش سیاســی و بین المللــی ایفــا می کننــد. ســوریه به عنــوان همســایۀ 
ــده  ــوب می ش ــور محس ــن کش ــرای ای ــی ب ــم و حیات ــق مه ــزو مناط ــاز ج ــر ب ــه از دی ــی ترکی جنوب
اســت، موضوعــی کــه اهمیــت خــود را در پــی تحــوالت ســوریه و درگیری هــای داخلــی در ایــن 
کشــور بــه خوبــی نشــان داد. محــور اصلی ایــن مقالــه شــناخت نگرانی هــای و عالیــق ژئوپلیتیکی 
ــع  ــر مناب ــه ب ــی و تکی ــا بهره گیــری از رویکــرد توصیفی تحلیل ــن رو ب ــه در ســوریه اســت. از ای ترکی
ــوریه از  ــه در س ــی ترکی ــق ژئوپلیتیک ــا و عالی ــل نگرانی ه ــایی و تحلی ــی شناس ــه ای در پ کتابخان
ــال  ــا 2020 هســتیم. به دنب ــن کشــور در ســال های 2011 ت زمــان شــروع جنــگ و بحــران در ای
ــد؟  ــوریه کدامن ــه در س ــی ترکی ــق  ژئوپلیتیک ــا و عالی ــه نگرانی ه ــتیم ک ــش هس ــن پرس ــخ ای پاس
یافته هــای کتابخانــه ای و اســتنباطی کــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار Spss و آزمــون T-Test انجــام 
ــی،  ــق سیاس ــارت از عالی ــوریه عب ــه در س ــی ترکی ــق ژئوپلیتیک ــه عالئ ــد ک ــان می ده ــم نش دادی
ژئوکالچــری، هیدروپلیتیکــی و هیدروکربنــی از جملــه افزایــش عمــق راهبــردی، رهبــری جهــان 
نفتــی اســت و نگرانی هــای  از رود فــرات و منابــع  اســالم در منطقــه، اســتفادۀ راهبــردی 
امنیتــی  سیاســی،  ژئواســتراتژیکی،  نگرانی هــای  شــامل  ســوریه  در  ترکیــه  ژئوپلیتیکــی 
خودمختــاری کردهــای ســوریه، نفــوذ رقبــای منطقــه ای ماننــد ایــران و وجــود نیروهــای 

تروریستی و تکفیری است.
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1. مقدمه
ــائلی  ــر مس ــر س ــکالتی ب ــور مش ــن کش ــا ای ــه ب ــوریه، ترکی ــران در س ــروع بح ــش از ش ــال ها پی از س

ــکندرون  ــتان اس ــرات و اس ــیم آب ف ــی تقس ــا در پ ک ک و چگونگ ــی کرده ــای سیاس ــد فعالیت ه مانن

ــود  ــه خ ــی ب ــت تهاجم ــه حال ــی ترکی ــت خارج ــال 2011 سیاس ــس از س ــال های پ ــا از س ــت. ام داش

گرفــت تــا جایــی کــه بــه  پشــتیبانی لجســتیک و همچنیــن حمایــت از برقــراری منطقــۀ پــرواز ممنــوع 

ــال  ــری فع ــه بازیگ ــل ب ــر تبدی ــۀ اخی ــک ده ــرد و در ی ــدام ک ــوریه اق ــی در س ــای نظام و دخالت ه

ــدت  ــن م ــان در ای ــت اردوغ ــت دول ــت های غیریکنواخ ــت. سیاس ــده اس ــه ش ــذار در منطق و تأثیرگ

ــود را  ــع خ ــا مواض ــوریه باره ــش در س ــتن منافع ــت نگهداش ــرای ثاب ــه ب ــه ترکی ــت ک ــان داده اس نش

ــت.  ــر داده اس تغیی

ــت  ــواره دول ــه هم ــد ک ــان می ده ــوریه نش ــائل س ــت در مس ــع ثاب ــتن موض ــوالت و نداش ــن تح  ای

پلیتیکــی خــود را در مقابــل ســوریه دارد و تنهــا شــکل حل کــردن ایــن  ترکیــه دغدغه هــای ژئو

ــه  ــت ب ــود و دس ــه رو می ش ب ــائل رو ــن مس ــا ای ــه ب ــت ترکی ب ــه نو ــد. ب ــدا می کن ــر پی ــا تغیی نگرانی ه

ــی  پلیتیک ــی و ژئو ــای امنیت ــه نگرانی ه ــد ک ــت می کن ــد و ثاب ــی می زن ــبه نظام ــی و ش ــای نظام اقدام ه

ــه  ــر ک ــن اواخ ــژه در ای ــد. به وی ــف نمی کن ــق را متوق ــن مناط ــوی ای ــت به س ــرده و حرک ــس ک را ح

ــت را  ــن فرص ــرات ای ــرق ف ــرزمین های ش ــر س ــش ب ــت داع ــان حاکمی ــد از پای ــرد بع ــای ک نیروه

ــتر  ــه بیش ــی ترکی ــد و برنگران ــت کنن ــود را تثبی ــاری خ ــود مخت ــی و خ ــت سیاس ــه موقعی ــد ک می بینن

دامــن می زننــد. 

از ســویی، ایــران به عنــوان یــک رقیــب سرســخت منطقــه ای کــه در تضــاد ایدئولوژیکــی و سیاســی بــا 

ــران در  ــن افزایــش نفــوذ ای ــه حضــور در ســوریه ادامــه می دهــد. ای ــل ب ــر از قب ــرار دارد، پررنگ ت ــه ق ترکی

ســوریه می توانــد کاهــش نفــوذ ترکیــه در ایــن کشــور را بــه همــراه داشــته باشــد. از ســوی دیگــر، نیروهــای 

تروریســتی و تکفیــری داعــش کــه در اندیشــۀ خالفــت و نجــات مذهبــی جهــان اســالم هســتند، در تشــدید 

بحــران ســوریه نقــش مهمــی داشــته اند. 

در ایــن پژوهــش به دنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه عالیــق و نگرانی هــای ژئوپلیتیکــی ترکیــه 

ــه در  ــی ترکی ــای ژئوپلیتیک ــه نگرانی ه ــود ک ــرح می ش ــه مط ــن فرضی ــخ، ای ــد؟ در پاس ــوریه کدامن در س

ســوریه بازیگــران کــرد و احساســات قومــی آن هــا، وجــود نیروهــای تروریســتی و نفــوذ رقبــای منطقــه ای 

ــش  ــرات، افزای ــردی از رود ف ــتفادۀ راهب ــوریه اس ــه در س ــی ترکی ــق ژئوپتیک ــت و عالی ــران اس ــون ای همچ
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ــع هیدروکربنــی اســت. عمــق راهبــردی در منطقــه و مناب

ــن  ــادی دارد. در ای ــت بنی ــه ماهی ــت ک ــی اس ــی، توصیفی تحلیل ــر روش شناس ــش از نظ ــن پژوه ای

ــای  ــق و نگرانی ه ــم عالی ــی می خواهی ــای میدان ــه ای و یافته ه ــات کتابخان ــتفاده از مطالع ــا اس ــش ب پژوه

ژئوپلیتیکــی ترکیــه در ســوریه را بررســی کنیــم. در بخــش یافته هــای کتابخانــه ای از کتاب هــا، رســاله ها، 

ــا اســتفاده از پرسشــنامه  ــی ب ــم. یافته هــای میدان ــی اســتفاده کرده ای ــع اینترنت پایان نامه هــا، مقــاالت و مناب

ــای  ــته های جغرافی ــان رش ــرا از متخصص ــد و دکت ــی  ارش ــالت کارشناس ــا تحصی ــرادی ب ــدد( از اف )50 ع

ــتفاده از  ــا اس ــج آن ب ــده و نتای ــت ش ــل دریاف ــط بین المل ــی و رواب ــوم سیاس ــک، عل ــی، ژئوپلیتی سیاس

ــل شــده اســت. ــزار Spss و آزمــون T-Test تحلی نرم اف

2. پیشینۀ پژوهش
ببــری و ابراهیمــی )1397( در مقالــۀ »بحــران ســوریه و تأثیــر آن بــر منافــع ملــی و منطقــه ای ترکیــه« 

ــالمی  ــای اس ــا و گروه ه ــی کرده ــا قدرت یاب ــا ب ــه تنه ــوریه ن ــران س ــه بح ــند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ب

بــی ترکیــه و تهدیــد امنیــت ملــی ایــن کشــور همــراه  افراطــی ماننــد داعــش در امتــداد مرزهــای جنو

ــدات  ــی اش، تهدی ــدان غرب ــق و متح ــا دمش ــکارا ب ــط آن ــش در رواب ــاد تن ــا ایج ــه ب ــت، بلک ــوده اس ب

ــی و  ــا روش توصیفی تحلیل ــه ب ــن مقال ــت. ای ــرده اس ــه ک ــه ترکی ــز متوج ــی را نی ــادی و سیاس اقتص

ــوریه و  ــمال س ــرد در ش ــار ک ــود مخت ــۀ خ ــش و منطق ــش داع ــاگ پیدای ــب کپنه ــوب مکت در چارچ

تهدیــدات ناشــی از ظهــور آن دو بــر امنیــت ملــی ترکیــه را بررســی کــرده اســت. صادقــی و همــکاران 

ــوریه  ــران س ــه ای« بح ــای منطق ــی قدرت ه پلیتیک ــۀ ژئو ــوریه و مناقش ــران س ــۀ »بح )1394( در مقال

ــت  ــده و دول ــه ش ــرای ترکی ــی ب ــه آزمون ــل ب ــوریه تبدی ــران س ــد بح ین ــد و می گو ــی کرده ان را بررس

ــور  ــوریه حض ــران س ــرد در بح ــارزان ک ــودی مب ــی ناب ــا حت ــرل ی ــرای کنت ــور ب ــن کش ــالم گرای ای اس

ــی منطقــه   ای و تثبیــت  ی ــی برتری جو ــدام در پ ــن اق ــا ای ــه ب ــز ترکی ــه اســت. در ســطح خارجــی نی یافت

ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــی تهاجم ــۀ واقع گرای ــا نظری ــا ب ــت. آن ه ــه ای اس ــی منطق ــوان قدرت ــود به عن خ

می رســند کــه موضــع کشــور ترکیــه در قبــال بحــران ســوریه افزایــش قــدرت نســبی و ارتقــای 

ــت. ــه اس ــۀ خاورمیان ــش در منطق جایگاه

ــه  ــت« ب ــان دول ــت از مخالف ــا حمای ــری ت ــۀ »از میانجیگ ــکاران )1391( در مقال ــعودیا و هم مس

تبییــن سیاســت خارجــی ترکیــه در بحــران ســوریه براســاس رهنامــۀ عثمان گرایــی جدیــد حــزب حاکــم 

ــران  ــدای بح ــان در ابت ــت اردوغ ــد دول ــه می گیرن ــد و نتیج ــعه پرداخته ان ــت و توس ــزب عدال ــی ح یعن
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ــران و  ــرفت بح ــان و پیش ــت زم ــا گذش ــا ب ــت، ام ــوده اس ــوریه ب ــی در س ــات داخل ــتار اصالح خواس

ــع داد و  ــر موض ــوریه تغیی ــران س ــی در بح ــای افراط ــه ای و نیروه ــی و منطق ــای جهان ــت قدرت ه دخال

ــا فاصله گرفتــن از سیاســت میانجیگــری تبدیــل بــه یکــی از مخالفــان دولــت بشــار اســد و خواســتار  ب

ــم سیاســی ســوریه شــد. ــر رژی تغیی

3. مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش
ــای  ــاورای مرزه ــروض در م ــی مف ــی و جغرافیای ــای فضای ــت از مکمل ه ــارت اس ــی عب ــق ژئوپلیتیک عالی

ــتی های  ــا و کاس ــدۀ نیازه ــردی تأمین کنن ــر کارک ــد و از نظ ــس دارن ــاختاری تجان ــر س ــه از نظ ــورها ک کش

آن هــا هســتند. تعلــق ژئوپلیتیکــی زیربنــای عالیــق، اهــداف و منافــع ملــی کشــورها را تشــکیل می دهــد 

و ناظــر بــر مــواردی اســت کــه به مثابــۀ عامــل قــدرت یــا فرصــت یــا بــا تمــام یــا بخشــی از ویژگی هــای 

طبیعــی و انســانی کشــور تجانــس و همگونــی دارنــد یــا دارای ماهیــت کارکــردی هســتند کــه تأمین کننــدۀ 

نیازهــای کشــور در ابعــاد مختلــف سیاســی، اقتصــادی، تجــاری، ارتباطــی، فرهنگــی، اجتماعــی، دینــی، 

علمــی، تکنولوژیکــی، نظامــی، امنیتــی، حیثیتــی یــا محیــط زیســتی هســتند و کشــور بــه آن هــا دلبســتگی 

.)hafeznia, 2017: 196( ــه دارد و عالق

ــی و  ــای درون ــا و فضاه ــود در مکان ه ــی موج ــای جغرافیای ــل و متغیره ــی، عوام ــی ژئوپلیتیک  نگران

برونــی کــه به مثابــۀ تهدیــد یــا خطــر و نیــز ضعــف بــرای حیــات و فعالیــت بازیگــران سیاســی از جملــه 

ــکال  ــه روش و اش ــد ب ــالش می کنن ــران ت ــورها و بازیگ ــد. کش ــش می کنن ــای نق ــا ایف ــورها و دولت ه کش

مختلــف آن هــا را از بیــن ببرنــد یــا میــزان تأثیــر آن هــا را بــر حیــات ملــی و ارزش هــای مــورد نظــر خــود 

 .)hafeznia, 2017: 197( ــد ــش دهن کاه

پلیتیــک، جغرافیــای سیاســی، علــوم سیاســی و روابــط  در ایــن پژوهــش از نظریه هــای ژئو

بین الملــل بهــره می گیریــم کــه عبارت انــد از: نظریه هــای بعــد جدیــد قــدرت و تــوازن قــوا، 

ــق  ــا عالی ــا ب ــن نظریه ه ــابه های ای ــه تش ــدول 1 ب ــه در ج ــازه انگاری ک ــی و س ــکا، واقع گرای هایپوتتی

ــدول  ــن ج ــده در ای ــوارد مطرح ش ــه م ــه ب ــا توج ــپس ب ــم. س ــی می پردازی پلیتیک ــای ژئو و نگرانی ه

ــدول 2  ــه در ج ــم ک ــخص کنی ــا مش ــر نظریه ه ــش را بناب ــن پژوه ــی ای ــوب مفهوم ــم چارچ می توانی

ــت. ــده اس آم
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یه های مرتبط با عالیق و نگرانی های ژئوپلیتیکی جدول 1. جدول تطبیقی تحلیلی نظر

وجه تشابه با عالقۀ ژئوپلیتیکیتشابه با نگرانی ژئوپلیتیکینظریه پردازنظریه ها

رفتار اقلیت ها هم زبان در آن سوی مزر پیتر هاگتهایپوتتیکا
کشور همسایه، ادعای ارضی

کنترل آب علیای رود، منبع 
هیدروکربنی

نفوذ قدرت درجۀ 1 منطقه ای به کشور ساموئل هانتینگتنبعد جدید قدرت
همسایه

افزایش نفوذ منطقه ای توسط 
همکاری با ابرقدرت جهانی

مطرح شدن به عنوان قدرت سوم نگرانی از تالش برای کاهش قدرتهانس مورگنتاتوازن قوا
متوازن کننده در منطقه

اقدام تهاجمی یا دفاعی برای محافظت هانس مورگنتاواقع گرایی
_از منافع ملی

نگرانی از ایجاد ساختارهای جدید الکساندر ونتسازه انگاری
مخالف با منافع ملی

ایجاد ساختار رفتاری بر اساس 
تفکرات سیاسی

Source: Author

یه های پژوهش جدول 2. چارچوب مفهومی پژوهش بنابر نظر

یه ها یه پردازنظر یهنظر یهنگرانی ژئوپلیتیکی ترکیه در سور عالقۀ ژئوپلیتیکی ترکیه در سور

پیتر هاگتهایپوتتیکا
خودمختاری کردهای سوریه و نگرانی 
دولت ترکیه از تأثیرپذیری اقلیت کردی 

کشورش از آنان

کنترل سرچشمۀ رود فرات، نیاز به منابع 
نفت وگاز

بعد جدید قدرت
ساموئل 
هانتینگتن

نفوذ قدرت های منطقه به سوریه مانند 
ایران و عربستان

افزایش نفوذ منطقه ای به وسیلۀ همکاری و 
حمایت دولت هایی مانند آمریکا

هانس مورگنتاتوازن قوا
نگرانی از تالش رقیبانی مانند ایران برای 

کاهش قدرت ترکیه
مطرح شدن به عنوان یک قدرت سوم متوازن کننده در 

منطقه که رقیبی برای ایران است

هانس مورگنتاواقع گرایی
احساس تهدید از سوی نیروهای 

ترویستی
_

الکساندر ونتسازه انگاری
نگرانی از ایجاد ساختارهای جدید 
مخالف با دیدگاه نوعثمان گرایانه و 

ادعاهای تاریخی
بازگشت گذشتۀ پرشکوه تاریخی

Source: Author
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بــا تحلیــل نظریه هــای مرتبــط و بررســی تشــابه آن هــا بــا عالیــق و نگرانی هــای ژئوپلیتیکــی، بــا توجــه 

بــه موضــوع اصلــی پژوهــش نمــودار مفهومــی را ترســیم می کنیــم. در ایــن پژوهــش عالیــق ژئوپلیتیکــی 

ــۀ  ــک رودخان ــی و هیدروپلیتی ــع هیدروکربن ــه  ای، مناب ــوذ منطق ــی، نف ــتۀ تاریخ ــت گذش ــامل بازگش ش

ــای منطقــه ای، اقلیــت  ــرات اســت و نگرانی هــای ژئوپلتیکــی مشــمول نیروهــای تروریســتی، نفــوذ رقب ف

ــی،  ــی، سیاس ــتراتژی، امنیت ــی، ژئواس ــاخص های جغرافیای ــا ش ــت و ب ــی آن هاس ــات قوم ــرد و احساس ک

ــود. ــنجیده می ش ــری س ــی و ژئوکالچ ژئواکونوم

Source: Author نمودار 1. نمودار مفهومی پژوهش

4. یافته های کتابخانه ای

الف( اقدامات ترکیه در بحران سوریه

ــش  ــردی خوی ــع راهب ــن مناف ــرای تأمی ــی ب ــی تاریخ ــوان فرصت ــوریه به ع ــر س ــوالت اخی ــه از تح ترکی

بهره بــرداری می کنــد. سیاســت دولــت ترکیــه در قبــال تحــوالت بســیار محتاطانــه بــوده اســت. ایــن کشــور 
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ــر  ــل شــود. ب ــرای بحــران ســوریه تبدی ــه ای ب ــه چهــار راه گفت و گــو و رایزنی هــای منطق ــا ب تــالش کــرد ت

ایــن اســاس، ترکیــه میزبــان گروه هــای مخالــف اســد و همچنیــن نشســت کشــورهای موســوم بــه دوســتان 

ــض را  ــرد متناق ــا دو رویک ــروع درگیری ه ــای اول ش ــه در ماه ه ــت. ترکی ــوده اس ــود ب ــاک خ ــوریه در خ س

 از دولــت ســوریه حمایــت کــرده و بــه آن توصیــه می کنــد کــه از خشــونت علیــه 
ً
در پیــش گرفــت؛ ظاهــرا

مخالفــان پرهیــز کنــد، ولــی در عمــل از مخالفــان حمایــت )سیاســی، لجســتیکی و نظامــی( می کــرد.

مجلــس ترکمن هــای ســوریه بــا عنــوان »پلتفــرم« ترکمن هــای ســوریه توســط دولــت ترکیــه در دســامبر 

ــن  ــد. در دومی ــکیل ش ــد تش ــت اس ــف دول ــن مخال ــی ترکم ــگران سیاس ــع کنش ــدف تجمی ــا ه 2012 ب

گردهمایــی ایــن مجلــس کــه در 30 مــارس 2012 بــا حضــور اردوغــان، داوداغلــو و جــورج صبــره )رئیــس 

شــورای ملــی انقالبیــون و مخالفــان ســوریه( برگــزار شــد، بلــوک ترکمــن ســوریه و حرکــت دموکراتیــک 

آن هــا در قالــب مجلــس ترکمن هــای ســوریه بــا هــدف مشــارکت مؤثرتــر ترکمن هــا در نهادهــای سیاســی 

.)Sharifian & Others, 2016: 99( مخالفــان دولــت ســوریه بــا یکدیگــر متحــد شــدند

ترکیــه بــا مجهزکــردن گروه هــای معــارض ســوری بــه ســالح های نظامــی، بحــران موجــود در ســوریه 

ــر گــزارش جاســتین   ــه ب ــا تکی ــه ب ــه، روزنامــۀ1 ینــی مســیج، چــاپ ترکی ــد. در همیــن زمین را دامــن می زن

ــد:  ــص دارد، می  نویس ــه تخص ــار خاورمیان ــه در اخب ــتانبول ک ــت در اس ــۀ2 ایندیپندن ــگار روزنام وال، خبرن

»قطــر و عربســتان ســعودی از راه ترکیــه بــه ارتــش آزاد ســوریه اســلحه و مهمــات می رســانند و حکومــت 

ترکیــه نیــز در پنــاه دادن، تعلیــم و تســلیح مخالفــان بشــار اســد پایــگاه اصلــی اســت« )vela, 2012(. بــه 

ایــن ترتیــب، ترکیــه در بحــران ســوریه تاکنــون ایــن مراحــل را طــی کــرده اســت:

ــکالت  ــل مش ــه ح ــدوار ب ــت و امی ــش گرف ــرم در پی ــی ن ــوریه موضع ــوالت س ــاز تح ــه در آغ 1. ترکی

ــود. ــی ب ــیلۀ رایزن به وس

ــز مواضــع  ــه نی ــه ســوریه، ترکی ــی علی ــی از ســوی کشــورهای غرب ــا افزایــش فشــارهای بین الملل 2. ب

ــت  ــن سیاس ــا ضم ــد. در اینج ــوریه ش ــوالت س ــۀ تح ــه وارد عرص ــت و فعاالن ــه کار گرف ــری ب جدی ت

ــر شــیوۀ برخــورد  ــز ب ــی نی میانجیگــری و پذیــرش مخالفــان دولــت بشــار اســد در خــاک خــود، انتقادات

ــد. ــوریه ش ــات در س ــرای اصالح ــتار اج ــرد و خواس ــان وارد ک ــا مخالف ــوریه ب ــت س دول

1. . yeni mesage
2. . independent 



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

138

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

زهرا سادت مهرابیان و همکاران. بررسی عالیق و نگرانی های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه.

ــال 2011،  ــتان س ــای تابس ــاع در روزه ــدن اوض ــوریه و بحرانی ش ــاری در س ــوالت ج ــدوام تح ــا ت 3. ب

ترکیــه به ســمت سیاســت اتمــام حجــت بــا ســوریه پیــش رفــت. بدیــن معنــا کــه بــا تــداوم بحــران در ســوریه 

ــرد. ــرار می گی ــی اش ق ــه خــود دســت می کشــد و در صــف متحــدان غرب ــج از سیاســت میانجیگران به تدری

4. بــا ادامــۀ بحــران ســوریه، دولــت  ترکیــه همــۀ ارتباط هــای سیاســی خــود را بــا دولــت ســوریه قطــع 

ــبکۀ  ــه ش ــته ب ــا وابس ــتر آن ه ــه بیش ــش ک ــره و داع ــد جبهه النص ــتی مانن ــای تروریس ــا ورود نیروه ــرد. ب ک

جهانــی القاعــده بودنــد، دولــت اردوغــان بــا تصــور اینکــه دولــت بشــار اســد تــوان نظامــی بــرای مقابلــه 

بــا گروه هــای تروریســتی و همچنیــن قــدرت اقتصــادی بــرای تأمیــن هزینه هــای ارتــش به جهــت مقابلــه 

بــا گروه هــای تروریســتی را نــدارد از گروه هــای مخالــف در حــال جنــگ بــا دولــت ســوریه حمایــت کــرد 

.)Koshki & Gudarzi, 2016: 8( ــه کــرد و کمک هــای تســلیحاتی بســیاری به ســمت ایــن گرو ه هــا روان

ب( نگرانی های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه 

ژئواستراتژیکی

ــه های  ــه: ریش ــای ترکی ــر کرده ــا ب ــوی آن ه ــات ق ــرات احساس ــوریه و تأثی ــردی در س ــای ک ــود نیروه وج

ــال  ــه در س ــی ک ــود. زمان ــوط می ش ــه مرب ــی در ترکی ــای داخل ــه درگیری ه ــته و ب ــه گذش ــی ب ــن نگران ای

1924 جمهــوری ترکیــه قانــون اساســی تصویــب کــرد و در آن غیــر از اقلیــت مســیحی و یهــودی، وجــود 

ــدند. از آن  ــده ش ــرک نامی ــا ت ــۀ آن ه ــبه هم ــک ش ــد و ی ــکار ش ــاره ان ــه یکب ــی و ب ــه کل ــا ب ــام اقلیت ه تم

زمــان ترک هــا دســت بــه انــکار هویــت کردهــا زدنــد. در پــی آن، کردهــا در تحــرکات خــود بــرای مبــارزه 

ــن رو،  ــد. از ای ــخ تر ش ــت راس ــا دول ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــر و عزمش ــی جدی ت ــتقالل و جدایی طلب و اس

ــدرو ایجــاد شــدند کــه در یــک  ــی تن ــد و احزاب ــکال شــکل گرفتن ــی و رادی ــی به صــورت غیرقانون گروه های

ــزاب  ــن اح ــی از ای ــت. یک ــتقل اس ــتان مس ــکیل کردس ــه و تش ــۀ ترکی ــد و آن تجزی ــتراک دارن ــوع اش موض

ــده ای از  ــاالن و ع ــه اوج ــط عبدالل ــال 1974 توس ــه در س ــت ک ــتان )پ ک ک( اس ــران کردس ــزب کارگ ح

همفکرانــش تأســیس شــد. در نتیجــه، در پــی مشــکالت عملیاتــی و تدارکاتــی کــه بــرای ایــن حــزب در 

ــوریه  ــد. س ــز کنن ــوریه متمرک ــود را در س ــای خ ــق و پایگاه ه ــدند مناط ــور ش ــد، مجب ــود آم ــراق به وج ع

ــت  ــردی« را در جه
ُ
ــان »کارت ک ــه، همچن ــا ترکی ــی ب ــای امنیت ــردن توافق نامه ه ــود امضاک ــا وج ــز ب نی

ــا  ــش ب ــودن مرزهای ــوریه طوالنی ب ــت. س ــد می دانس ــرات، مفی ــورد آب ف ــه در م ــاز از ترکی ــت امتی دریاف

ــن  ــه ای ــت و ب ــورش می دانس ــه کش ــا ب ــارزان کرده ــوذ مب ــبب نف ــرو را س ــزات و نی ــود تجهی ــه و کمب ترکی

 .)Cheginizadeh & Asar tamar, 2009: 197-200( بهانــه از مقابلــۀ جــدی بــا کردهــا امتنــاع می کــرد
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از زمانــی کــه جنــگ داخلــی ســوریه بــه بحــران تبدیــل شــد و بــا ادامــۀ درگیری هــا در مناطــق حساســی 

ماننــد حلــب، حمــص و تســری آن بــه طــرف دمشــق، ارتــش ســوریه از اعمــال کنتــرل بــر مناطــق شــمالی 

ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد ب ــار اس ــد و بش ــل مان ــت، غاف ــردی اس ــزرگ ک ــت ب ــکان جمعی ــل اس ــه مح ک

موجــود و درگیری هــا، حاکمیــت کردهــا در ایــن مناطــق را قابــل تحمــل می دانســت به ویــژه اینکــه نقــش 

ــت  ــرای دول ــد ب ــش می توان ــل داع ــی مث ــای مخالف ــر گروه ه ــه ای در براب ــوان موازن ــردی به عن ــای ک گروه ه

.)Cemgil & Haffman, 2017: 60( ــد ــته باش ــردی داش ــت راهب ــوریه اهمی ــزی س مرک

ــت  ــک فرص ــوری آن پ ی د، ی ــاخۀ س ــای پ ک ک و ش ــرای نیروه ــینی ب ــن عقب نش ــال آن، ای  به دنب

اســتثنایی بــود. نیروهــای مدافــع خلــق کــرد ســوریه )ی پ ج(، شــاخۀ نظامــی حــزب اتحــاد دموکراتیــک 

)پ ی د(، ســه اســتان عمــده در شــمال ســوریه یعنــی عفریــن، کوبانــی و جزیــره تصــرف کردنــد. بــه ایــن 

ــته  ــک وابس ــاد دموکراتی ــزب اتح ــه ح ــال2012، ب ــوریه در س ــمال س ــد از ش ــینی اس ــا عقب نش ــب، ب ترتی

بــه پ ک ک ایــن فرصــت را داد تــا بــر امتــداد مرزهــای ســوریه و ترکیــه تســلط پیــدا کــرده و بــا حمایــت 

پ ک ک در ســال 2013 اعــالم خودمختــاری کنــد. از زمانــی کــه شــهر کوبانــی به دســت داعــش اشــغال 

شــد و بــا مشــارکت کردهــای دیگــر کشــورهای منطقــه بازپــس  گرفتــه شــد، ایــن شــهر بــه نمــاد مقاومــت 

 Taghilu & Khairi,( ــد ــه ش ــۀ خاورمیان ــردی در منطق ــی ک ــد ملی گرای ــانۀ رش ــده و نش ــل ش ــردی تبدی ک

65 :2020(. بدیــن ترتیــب بــا گرفتــن نتیجــۀ دلخــواه بــرای پ ک ک و قدرت گرفتــن بیشــتر ایــن گــروه در 

ــد،  ــردی دارن ــه ک ــل توج ــت قاب ــه اقلی ــه ک ــد ترکی ــورهایی مانن ــرای کش ــردی ب ــدۀ پان ک ــر ای ــوریه، خط س

ــی ایجــاد کردســتان  ــه هــدف خــود یعن ــه رســیدن ب ــدم ب ــک ق ــرا آن هــا ی ــدا کــرده اســت، زی ــش پی افزای

بــزرگ در خاورمیانــه نزدیــک شــدند.

از ســویی بــا وجــود اقداماتــی کــه بــرای حمایــت از کردهــا در دولــت اردوغــان انجــام شــد، به نظــر 

ــرآورده نشــده اســت و افزایــش  می رســد ســقف انتظــارات کردهــا در دولــت حــزب عدالــت و توســعه ب

ــن  ــت. ای ــان اس ــت های اردوغ ــی از سیاس ــی از نارضایت ــد پ ک ک ناش ــردی مانن ــزاب ک ــای اح فعالیت ه

نارضایتــی هــم ناشــی از سیاســت های داخلــی ترکیــه و هــم ناشــی از از سیاســت هایی اســت کــه دولــت 

ــل  ــت قاب ــه جمعی ــه ب ــا توج ــت. ب ــته اس ــوریه داش ــژه س ــه ای به وی ــوالت منطق ــال تح ــور در قب ــن کش ای

ــرا  ــذارد، زی ــر می گ ــز تأثی ــه نی ــای ترکی ــر کرده  ب
ً
ــا ــوریه، قطع ــوالت در س ــوریه، تح ــا در س ــه کرده توج

کردهــای ایــن دو کشــور اشــترکات قومــی و نــژادی دارنــد و خــود را جــدا از یکدیگــر نمی بیننــد. بنابرایــن 

بــا توجــه بــه دغدغه هــای مشــترک کردهــای دو کشــور و روابــط میــان آن هــا، اشــتراکات قومــی و زبانــی 

ــاری، کاهــش  ــه خودمخت ــه در ســوریه، موفقیت هــای کردهــای ســوریه در رســیدن ب و سیاســت های ترکی
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حمایت هــای اســتان های کرد نشــین ترکیــه از دولــت حــزب عدالــت و توســعه، توانایــی فعالیــت پ ک ک 

در ترکیــه افزایــش پیــدا می کنــد. بنابرایــن همان طــور کــه گفتــه شــد ترکیــه بــا خطــر تجزیه طلبــی کردهــا 

  .)Amiri & safdarabadi ,2014: 12-13( ــد مواجــه شــده و آن خطــر را از بیش ازبیــش احســاس می کن

بــا توجــه بــه ایــن روابــط جدانشــدنی بیــن کردهــای دو کشــور ترکیــه و ســوریه و نگرانــی همیشــگی ترکیــه 

از جدایی طلبــی کردهــای ایــن کشــور، بــا شــروع بحــران در ســوریه، کردهــا نیــز در کنــار بشــار اســد، در 

خــط مقــدم دشــمنان ترکیــه قــرار گرفتنــد و آنــکارا در ایــن راه اقدامــات قابــل توجهــی انجــام داد از جملــه:

ــدید  ــالت ش ــا حم ــوریه ب ــای س ــا کرده ــود ت ــدوار ب ــه امی ــش: ترکی ــر داع ــاض در براب ــال و اغم  انفع

ــردی و  ــی راهب ــه ائتالف ــد ب ــوند و نتوانن ــل ش ــوب تبدی ــی و مغل ــل، خنث ــی منفع ــه نیروی ــان ب جهاد گرای

پیشــرفته دســت یابنــد، ترکیــه بــا نــگاه ابــزاری بــه داعــش نســبت بــه حمایــت گاه و بیــگاه و نامحســوس از 

 .)Naghdi eshratabad & others, 2019:77( آنــان روی خــوش نشــان داد

ــا  ــوژی پ ک ک ب ــه ایدئول ــی ک ــرد: از آنجای ــف ک ــزاب مختل ــن اح ــه بی ــاد تفرق ــرای ایج ــالش ب ت

کردهــای عــراق متفــاوت اســت و جنبــش کــردی در عــراق و ســوریه جهان بینــی سیاســی متفاوتــی دارنــد، 

ــر توســعۀ جوامــع کــرد در  ــران حــزب دموکــرات کردســتان عــراق همــواره پ ک ک را چالشــی در براب رهب

ــه  ــز ب ــور پ ی د نی ــوریه و ظه ــوالت س ــتند )Cemgil & haffman, 2017: 61(. تح ــه می دانس خاورمیان

رقابت هــای تاریخــی پ ک ک و حــزب دموکراتیــک کردســتان بارزانــی دامــن زده اســت، دولــت ترکیــه بــرای 

مواجهــه بــا چالش هــای ایجادشــده در پــی اســتفاده از نفــوذش روی بارزانــی و کردهــای عــراق بــا هــدف 

به حاشــیه راندن حــزب دموکراتیــک کــرد ســوریه برآمــد. در اجــرای ایــن راهبــرد، ترکیــه بــه شــورای ملــی 

.)Taspinar & Tol, 2014: 7( ــاند ــاری می رس ــود، ی ــت می ش ــی حمای ــوی بارزان ــه از س ــرد ک ک

ــا موفقیت هــای نیروهــای خلــق  ــا توجــه ب برخــورد نظامــی و ایجــاد منطقــه امــن در شــمال ســوریه: ب

مدافــع کــرد در ســوریه در ایجــاد حکومــت اداری در هــر ســه منطقــۀ حســکه، کوبانــی و عفریــن کــه مناطــق 

ــژه  ــوریه به وی ــا در س ــیاری رویداده ــر بس ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــه ب ــتند، ترکی ــوریه هس ــین س  کرد نش
ً
ــا عمدت

مناطــق در کنتــرل کردهــا، اقــدام نظامــی انجــام داد )Abdel & Others, 2020:147-58(. از دیــد رهبــران 

ترکیــه ایجــاد منطقــۀ امــن در امتــداد مرزهــای جنوبــی ایــن کشــور و در داخــل جغرافیــای ســوریه ابــزاری 

ــمال  ــن در ش ــۀ ام ــاد منطق ــرای ایج ــه ب ــن ترکی ــی رود. بنابرای ــمار م ــدات پ ی د به ش ــع تهدی ــی در دف اساس

ســوریه و درهم شکســتن قــدرت پ ی د، بــه حضــور نظامــی در شــمال ایــن کشــور روی آورد. ایــن حضــور 

نظامــی در قالــب چهــار مرحلــه و در قالــب چهــار عملیــات صــورت گرفــت کــه شــامل عملیات هــای ســپر 
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فــرات، شــاخۀ زیتــون، چشــمۀ صلــح و البتــه اســتقرار نیروهــای نظامــی در ادلــب اســت.

سیاسی 

ــا قبــل از بهــار عربــی سیاســت به صفررســاندن  نفــوذ رقبــای منطقــه ای ماننــد ایــران: دولــت ترکیــه ت

ــورش ها در  ــروع ش ــد از ش ــی بع ــود، ول ــرار داده ب ــش ق ــتور کار خوی ــایگان را در دس ــا همس ــکالت ب مش

ســوریه ترکیــه بــا وضعیــت جدیــدی مواجــه شــد کــه نیــاز بــه بازبینــی روابطــش بــا همســایگان به ویــژه 

ســوریۀ دچــار بحــران داشــت )Yilmaz, 2013: 67(. کشــورهایی کــه در ســطح یــک منطقــه قــرار دارنــد، 

ــت ژئوپلیتیکــی  ــه ای اهمی ــی کــه منطق ــد. زمان ــه شــکل می دهن ــک منطق کنش هــای ژئوپلیتیکــی را در ی

بســیار زیــادی داشــته باشــد، به ویــژه اینکــه وجــود یــک منطقــه یــا کشــور در افزایــش یــا در کاهــش قــدرت 

ملــی کشــورهای دیگــر نقــش بســزایی داشــته باشــد، در نتیجــه، نــوع خاصــی کشــش و منازعــه بــر ســر 

.)Hafeznia & Rajabiei, 2013: 33( ــرد ــکل می گی ــران ش ــن بازیگ ــوذ ای ــرل و نف کنت

ســوریه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه متحــدی راهبــردی بــرای ایــران در منطقــه تبدیــل شــده 

ــه  ــت. ب ــه اس ــا حزب الل ــی ب ــل ارتباط ــرائیل و پ ــه اس ــت علی ــور مقاوم ــرا مح ــادی دارد، زی ــت زی و اهمی

ــم در  ــر رژی ــرای تغیی ــب را ب ــران رقی ــای بازیگ ــه ای آن، تالش ه ــدان منطق ــران و متح ــور، ای ــن منظ همی

ــۀ  ــوردن موازن ــت و برهم خ ــف مقاوم ــرائیل، تضعی ــم اس ــوی رژی ــی از س ــی حمایت ــوان طرح ــوریه به عن س

ــا تغییــر رژیــم در ســوریه و برکنــاری بشــار اســد مخالــف  قــوای موجــود در منطقــه می داننــد. بنابرایــن ب

ــان تنهــا مســیر  ــۀ حــذف و پای ــم اســد به منزل هســتند )Ahmadi & Ghorbani, 2014: 21(. ســقوط رژی

ــازوان رهنامــۀ راهبــردی ایــران در منطقــه  ــه حزب اللــه و حمــاس اســت کــه به عنــوان ب دسترســی ایــران ب

ــت  ــع حمای ــد )Ruhi dehbaneh, 2018:134(. در واق ــل می کنن ــرائیل عم ــم اس ــی رژی ــرای بازدارندگ ب

ایــران از دمشــق در تحــوالت ســوریه بــه ایــن ســبب بــود کــه ایــران ســوریه را عاملــی بــرای حرکــت رو بــه 

ــۀ آســیای  ــود در منطق ــوذ خ ــدرت و نف ــرای طــرح ق ــزاری ب ــر و اب ــک ســپر و ضربه گی ــه، ی ــو در منطق جل

.Chubin, 2012: 30(( ــد ــی می دان ــوب غرب جن

ــت  ــرده اس ــالش ک ــوی، ت ــم پهل ــرنگونی رژی ــس از س ــران پ ــالمی ای ــوری اس ــر، جمه ــوی دیگ  از س

الگویــی اســالمی بــرای کشــورهای منطقــه ارائــه دهــد و بــا طرح هایــی کــه از خــارج خاورمیانــه )اغلــب 

توســط آمریــکا و کشــورهای غربــی( بــرای منطقــه ارائــه می شــود، مخالفــت می کنــد. در مســئلۀ ســوریه 

ــۀ  ــد ارائ ــه نیازمن ــور های منطق ــه کل کش ــرد ک ــاس می ک ــه احس ــی ترکی ــای عرب ــی انقالب ه ــور کل و به ط

ــه و  ــد الگــوی ســکوالر ترکی ــده هســتند و آن الگــو می توان ــرای حکومت هــای آین یــک الگــوی سیاســی ب
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اســالم میانــۀ ایــن کشــور باشــد )Sharifian & Others, 2012: 30(. ترکیــه کــه بــا شــدت گرفتن بحــران 

ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود، ب ــات ب ــتار اصالح ــه روی آورد و خواس ــت های میانجی گرایان ــه سیاس ــدا ب ابت

ــوریه  ــه در س ــردی ترکی ــع راهب ــد مناف ــدرت می توان ــد از ق ــن اس ــوریه و رفت ــد در س ــم اس ــر رژی ــه تغیی ک

را بــرآورده کنــد، زیــرا مقامــات ایــن کشــور بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اســد به صــورت اساســی بــا منافــع 

ترکیــه و دیگــر تالش هــای بین المللــی بــرای پایــان دادن بــه خشــونت از راه اصالحــات سیاســی ناهماهنــگ 

اســت و بــا فشــارآوردن بــر حکومــت ســوریه و تغییــر رژیــم اســد، یــک رژیــم حکومتــی همگــرا بــا خــود 

را بــر ســر کار آورنــد کــه مشــکالت امنیتــی کــه بــا ســوریه دارنــد )مســئلۀ  کردهــا( را حــل کنــد و اینکــه 

 .)Ruhi dehbaneh, 2018: 132( ــد ــی کنن ــی خــود را عملیات رهنامــۀ نوعثمان

در مقابــل کمک هــای ایــران بــه دولــت ســوریه، آنــکارا بــا دادن تســهیالت سیاســی و لجســتیکی بــه 

مخالفــان سیاســی و نظامــی دمشــق گام هــای زیــادی را در رونــد خصمانــه علیــه دولــت ســوریه برداشــت 

ــه، حامــی مقاومــت  ــران از نظــر دولــت ترکی ــی کــه ای )Niyakuoi & Sotoudeh, 2016: 130(. از آنجای

ــت و  ــه اس ــۀ خاورمیان ــت در منطق ــان مقاوم ــه و در کل، گفتم ــی حزب الل ــرائیل، حام ــالمی و ضداس اس

ژئوپلیتیــک شــیعی را هدایــت می کنــد کــه از ایــران تــا عــراق، ســوریه و لبنــان شــکل گفتــه و روی حــوادث 

ــۀ الگــوی  ــا ارائ ــان مقاومــت ب ــر زب ــال تضعیــف ســوریه و تغیی ــه به دنب ــه تأثیرگــذار اســت، ترکی خاورمیان

اخوانــی ترکیــه به منظــور تضعیــف الگــوی شــیعی مقاومــت اســت و در ایــن راه از ابزارهــا و راهبردهایــی 

.)Momeni & others, 2012: 45( ــلمین ــش اخوان المس ــا جنب ــاط ب ــد ارتب ــد مانن ــتفاده می کن اس

امنیتی

یستی  تکفیری به محیط امنیتی ترکیه نفوذ نیروهای ترور

ــای  ــی نیروه ــه ای، برخ ــران منطق ــک بح ــه ی ــل آن ب ــوریه و تبدی ــی س ــگ داخل ــدید جن ــد از تش بع

ــا  ــر و ب ــوریه ظاه ــره در س ــش و جبهه النص ــه داع ــادی از جمل ــلفی و جه ــه های س ــا اندیش ــی ب غیردولت

ــران  ــد. رهب ــار گرفتن ــق را در اختی ــدند و آن مناط ــلط ش ــوریه مس ــی از س ــر بخش های ــی ب ــات نظام اقدام

ــه  ــی ب ــه توجه ــد. البت ــزاری کنن ــتفادۀ اب ــا اس ــن گروه ه ــیدند از ای ــدا کوش ــعه در ابت ــت و توس حــزب عدال

ــورت  ــان به ص ــوریه از آن ــا در س ــن گروه ه ــدن ای ــاز روی کارآم ــتند و در آغ ــروه نداش ــن گ ــوژی ای ایدئول

نامحســوس حمایــت می کردنــد. یکــی از دالیــل اســتفادۀ ابــزاری از ایــن گروه هــا، مقابلــه بــا جریان هــای 

کــردی در منطقــه بــود کــه البتــه دســتاوردی بــرای ترکیــه نداشــت و کردســتیزی داعــش در بحــران ســوریه 

بــه محوشــدن خطــوط شــکاف میــان کردهــای ســوریه و پ ک ک یــا جنبش هــای سیاســی کــرد انجامیــد؛ 
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ــف  ــا و ضعی ــی کرده ــری از تجزیه طلب ــت جلوگی ــا آن جه ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ــه ح ــکاف هایی ک ش

 .)Naghdi & others, 2019: 77( ــت ــره می گرف ــان به ــتن آن نگهداش

در واقــع آنــکارا بــا سیاســت و قاعــدۀ »دشــمِن دشــمِن مــن، دوســت مــن اســت«، نســبت بــه تحــرکات 

و تبــادالت مــرزی، جــذب نیــرو و امــکان دریافــت کمک هــای مالــی ایــن گــروه از مســیر ترکیــه 

عکس العمــل جــدی نشــان نمــی داد. در هــر صــورت انفعــال، اغمــاض و غفلــت ترکیــه در مقابلــه جــدی 

بــا داعــش کــه بــر اثــر دشــمنی بــا اســد و تمایــل بــه کنتــرل پ ک ک و شــاخۀ اقمــاری آن یعنــی پ ی د بوده، 

و راهبــرد ناموفقــی کــه ترکیــه نســبت بــه ایــن گروه هــا در ســوریه در پیــش گرفــت، ســبب دشــواری هایی 

بــرای ایــن کشــور شــده اســت. مهم تریــن آن بــه چالــش کشــیده شــدن محیــط امنیتــی ترکیــه اســت، زیــرا 

ــن  ــود، ای ــانه های خ ــش در رس ــد، داع ــت دارن ــلفی از خالف ــر س ــن عناص ــه ای ــی ک ــطۀ تحلیل های به واس

کشــور را به دلیــل داشــتن رژیمــی ســکوالر به عنــوان یــک طاغــوت تعریــف می کنــد. از آنجایــی کــه ایــن 

عناصــر ابتــدا بــه فکــر اصــالح در کشــورهای مســلمان نزدیــک هســتند، ســرنگونی رژیــم ترکیــه را هدفــی 

ــد. ــردی می دانن ــدت و راهب بلندم

 به دلیــل سیاســت های فرقه گرایانــه و نــگاه تک بعــدی اردوغــان، در ســطح ســاختارهای فرامنطقــه ای، 

ــن  ــی ای ــۀ عموم ــد و وجه ــود گرفتن ــه خ ــده ب ــارآور و طردکنن ــدت فش ــی به ش ــا ماهیت ــن گروه ه ــر ای عناص

کشــور در نــزد آن عناصــر )افکارعمومــی، اتحادیــۀ اروپــا، آمریــکا( بــه خطــر افتــاد و اعتبــار و اعتمــاد ترکیه 

نــزد آن هــا کاهــش پیــدا کــرد. بنابرایــن حالــت الــزام آور نظــام بین الملــل ســبب شــد تــا ترکیــه بــه مبــارزه 

بــا داعــش رهنمــون شــود )Naghdi & Others, 2019: 94(. بــا گذشــت زمــان درگیــری بیــن ایــن کشــور و 

عناصــر جهــادی و تکفیــری شــدت پیــدا کــرد و حمــالت تروریســتی سازماندهی شــده از مرزهــای ســوریه 

ــۀ 2017 در  ــا 1 ژانوی ــۀ 20 مــارس 2014 ت ــه گســترش یافــت. به طــوری کــه در فاصل ــا هــر نقطــۀ ترکی ت

حمــالت تروریســتی کــه از ســوی داعــش ترتیــب داده شــده بــود حداقــل 313 نفــر جــان خــود را از دســت 

ــش  ــر بخ ــتی ب ــوادث تروریس ــن ح ــدند )Gok, 2019: 92(. ای ــروح ش ــر مج ــدود 2000 نف ــد و ح دادن

گردشــگری کــه یکــی از اصلی تریــن منابــع درآمــدی ترکیــه اســت تأثیــر منفــی می گــذارد، از آنجایــی کــه 

مهم تریــن هــدف حمــالت تروریســتی ایجــاد تــرس و وحشــت اســت، ایــن اقدامــات بــه وجهــۀ ترکیــه در 

عرصــۀ بین المللــی لطمــه می زنــد، تأثیــر بــدی بــر ترجیــح گردشــگران خارجــی می گــذارد، زیــرا ترکیــه 

ــود  ــگری می ش ــا گردش ــط ب ــاغل مرتب ــر مش ــذاری ب ــبب اثرگ ــح س ــر ترجی ــن تغیی ــد و ای ــن می بینن را ناام

.)Ceylan & Kedikli, 2018: 262(
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 مســئلۀ دیگــر اینکــه از ســال 2013، ترکیــه منبــع جــذب نیــرو بــرای داعــش و مرکــز قاچــاق اســلحه، 

تــدارکات و افــراد در سراســر مــرز ترکیــه و ســوریه بــوده اســت. تعــداد شــهروندان ترکی کــه بــرای زندگی در 

قلمــرو تحــت کنتــرل داعــش ترکیــه را تــرک کردنــد بیــن 5000 تــا 9000 اســت. تحقیقــات نشــان می دهد 

ــای  ــه کار از درگیری ه ــران کهن ــان جهادگ ــتند از می ــروه پیوس ــن گ ــه ای ــه ب ــه ای ک ــهروندان ترکی ــتر ش بیش

ــا  ــالم گرا ب ــای اس ــه کار و کرده ــوق محافظ ــنی ف ــلمانان س ــهری، مس ــین ش ــان حاشیه نش ــین جوان پیش

ــه کشــور بازگشــته اند و دولــت  ــا پ ک ک و پ ی ج بودنــد. برخــی از ایــن افــراد ب ــارزه ب انگیــزۀ اصلــی مب

ترکیــه در برخــود بــا آن هــا دچــار چالــش شــده اســت؛ کســانی کــه زود برگشــتند، تحــت پیگــرد قانونــی 

قــرار نگرفتنــد و بــه احتمــال زیــاد ناشــناخته مانده انــد و برخــی از آن هــا در حمــالت داعــش کــه در خــاک 

.)International Crisis Group, 2020: 7( ترکیــه انجــام شــد، دســت داشــتند

پ( عالیق ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه

هیدروپلیتیکی

ــه  ــیا از ترکی ــرب آس ــر در غ ــول 2700 کیلومت ــه ط ــرات ب ــۀ ف ــرات: رودخان ــردی از رود ف ــتفادۀ راهب اس

سرچشــمه می گیــرد و ســپس وارد ســوریه می شــود، بــا اینکــه 30 درصــد مســاحت حوضــۀ ایــن رودخانــه 

در ترکیــه اســت، 94 درصــد از سرچشــمه فــرات در ایــن کشــور قــرار دارد. ایــن کشــور به عنــوان ســرزمینی 

ــه از  ــمه گرفت ــای سرچش ــورد آب ه ــی در م ــق مطلق ــود ح ــرای خ ــرار دارد ب ــان آب ق ــدای جری ــه در ابت ک

خاکــش قائــل اســت و ادعــای همســایگانش را مبنــی بــر حــق اولیــه )بــرآب( به طــور قاطــع رد می کنــد 

و مدعــی اســت کشــورهایی ماننــد ســوریه آب فــرات را اســراف می کننــد و تکنولــوژی از رده خارج شــدۀ 

ــن  ــرق مناســب نیســت )Mokhtari & Ghaderi hajat, 2008: 63(. در ای ــد ب ــاری و تولی ــرای آبی آن هــا ب

زمینــه، هیدروهژمونــی3 در طــرح گاپ یــا طــرح جنــوب شــرقی آناتولــی ) شــامل 13 طــرح آبیــاری و بــرق 

آبــی اســت کــه از دهــۀ 1980 آغــاز شــده و دربردانــدۀ 23 ســد و 19 نیــروگاه بــرق آبــی روی رودخانه هــای 

Miyanabadi & Ami-(  دجلــه و فــرات( از مهم تریــن برنامه هــای توســعۀ منطقــه ای از نــگاه ترکیــه اســت

ــع آبــی  ــه مناب ri, 2019: 73(. در عمــل ایــن طــرح از یک ســو در پــی وابســته کردن امنیــت آبــی کشــور ب

ــه کشــورهای  ــده ای علی ــرگ برن ــزار خشکســالی و ب ــوان اب خــارج از کشــور اســت. از ســوی دیگــر، به عن

ــن رود  ــت )Zaki & Asadollahi, 2020: 8-5(. همچنی ــتفاده اس ــوریه از آن اس ــه س ــت از جمل پایین دس

 . تقارن نداشتن قدرت سیاسی در بین کشورهای یک حوضۀ مشترک، نقش زیادی در مناسبات میان کشورهای آن حوضه دارد و مارک .3
 زیتون و وارنر از این پدیده با عنوان هیدروهژمونی یاد می کنند، یعنی وضعیتی که در آن، کشور قوی، مقدار بیشتری از آب نسبت به سهم
.( (Warner & zeitoun, 2008: 806-805خود استفاده می کند و با راهبرد کنترل منابع آب ایجاد می شود
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ــدی  ــیار ج ــدی بس ــرح تهدی ــن ط ــن ای ــد، بنابرای ــکیل می ده ــوریه را تش ــع آب س ــد مناب ــرات 90 درص ف

ــر  ــا خط ــور را ب ــن کش ــرژی در ای ــی و ان ــت غذای ــئله امنی ــن مس ــت و ای ــور اس ــن کش ــع آب ای ــرای مناب ب

مواجــه می کنــد )Cheginizadeh & Others, 2019: 70(. بــا توجــه بــه اقلیــم خشــک و کم آبــی ادامــه دار 

در ســوریه فشــار ترکیــه در آینــده نیــز بیشــتر خواهــد شــد و ســوریه بــه یــک گــروگان آبــی تمــام عیــار تبدیــل 

می شــود.

سیاسی و ژئوکالچری 

افزایش عمق راهبردی و نقش رهبری اسالم در منطقه

 روی کار آمــدن حــزب عدالــت و توســعه در ســال 2002 ســبب شــد کــه ترکیــه دســتخوش دگرگونــی 

جــدی سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی شــود و سیاســت خارجــی به عنــوان بخــش مهمــی از رونــد ایــن 

تحــول مــورد توجــه قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه منافــع و اهــداف ملــی ترکیــه، تحــوالت در ســطح منطقــه ای 

Oz-( ــه را بــه حــوزۀ اولویــت سیاســت خارجــی ایــن کشــور تبدیــل کــرده اســت  و سیســتمی، خاورمیان

demir, 2019:167(. به قدرت رســیدن ایــن حــزب ســبب شــد ایــن کشــور بــه منطقــۀ خاورمیانــه توجــه 

کنــد و در پــی ایفاکــردن نقشــی فعــال در منطقــه باشــد و تحــت حاکمیــت ایــن حــزب سیاســت گســترش 

ــد.  ــال  کن ــا غــرب دنب ــط ب ــا حفــظ رواب ــه بازیگــر منطقــه ای ب ــرای تبدیل شــدن ب ــه را ب نفــوذ در خاورمیان

حاکمــان ایــن کشــور در تــالش بــرای تحــول سیاســت خارجــی ایــن کشــور از حالــت واکنشــی به نوعــی 

ــگاه و  ــای جای ــه ای و احی ــدرت منطق ــن ق ــه مؤثرتری ــدن ب ــدف آن تبدیل ش ــه ه ــتند ک ــال هس ــرد فع راهب

.)Mearaji, 2020: 25( شــکوه امپراتــوری عثمانــی اســت

ــی  ــور از قدرت ــن کش ــل ای ــدت، تبدی ــتراتژیک در دراز م ــی ژئواس ــدف نهای ــو، ه ــۀ داوداغل ــر گفت  بناب

ــه،  ــن حوض ــود از نزدیک تری ــرار ب ــه ق ــعۀ ترکی ــال، توس ــن  ح ــود. در همی ــی ب ــی جهان ــه قدرت ــه ای ب منطق

ــوریه  ــرا، س ــت مداران نوعثمان گ ــن سیاس ــود )Gurcan, 2017( بنابرای ــاز ش ــه آغ ــۀ خاورمیان ــژه منطق به وی

ــا  ــرای اجــرای سیاســت به صفررســاندن مشــکالت ب ــرای افزایــش نفــوذ در منطقــه و ب ــزار مناســبی ب را اب

ــه  ــوریه دروازۀ ورود ترکی ــعه، س ــت و توس ــزب عدال ــت ح ــات دول ــرای مقام ــتند. ب ــایگان می دانس همس

بــه کشــورهای عربــی خاورمیانــه محســوب می شــد و برایــن اعتقــاد بودنــد کــه گســترش روابــط بــا ایــن 

ــوریه و در  ــادی س ــزرگ اقتص ــازار ب ــه ب ــی ب ــی و دسترس ــی، سیاس ــوذ فرهنگ ــۀ نف ــد زمین ــور می توان کش

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــان آورد )Aras & polat, 2008: 18(. ب ــه ارمغ ــه ب ــرای ترکی ــه را ب ــت خاورمیان نهای

ــایگی  ــوردار و در همس ــاحل برخ ــر س ــه و از 186 کیلومت ــرار گرفت ــه ق ــرقی مدیتران ــارۀ ش ــوریه در کن س
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ــور در  ــن کش ــردی ای ــش راهب ــی و نق ــت ژئوپلیتیک ــوح اهمی ــه وض ــت، ب ــراق اس ــان و ع ــرائیل، لبن ــا اس ب

ــی  ــوری عثمان ــۀ امپرات ــه به واســطۀ تجزی مناســبات منطقــه ای و بین المللــی آشــکار می شــود. دولــت ترکی

در هدایــت و رهبــری بخــش عمــده ای از جهــان اســالم مدعــی روایــت خــاص خــود از اســالم اســت کــه 

عملی شــدن آن می توانــد منجــر بــه ارتقــای جایــگاه ترکیــه در جهــان اســالم در ســطح رهبــری منطقه شــود. 

ــرب،  ــای ع ــای دنی ــد از خیزش ه ــژه بع ــه به وی ــر ترکی ــم ب ــزب حاک ــوان ح ــعه به عن ــت و توس ــزب عدال ح

ــکل از میانه  روهــای جــوان حــزب منحل شــدۀ  ــن حــزب متش ــی ای ــوده اســت. حت ــت ب ــن روای ــر ای پیگی

ــد.  ــکیل ش ــان در 14 اوت 2001، تش ــب اردوغ ــب طی ــری رج ــه رهب ــه ب ــت ک ــت اس ــالم گرای فضیل اس

 Firouzabadi dehghani( بنابرایــن ایــن حــزب بــه شــجره نامۀ احــزاب اســالمی در ترکیــه وابســته اســت

.)& Pooresmaili, 2018: 92

کمالیســتی،  متعــارف  چارچــوب  برخــالف  توســعه،  و  عدالــت  حــزب  اســالمی  ملی گرایــی 

ســرزمین های عثمانــی را به عنــوان »حوضــۀ ژئوفرهنگــی« اعــالم کــرد کــه دولــت ترکیــه می توانــد 

نفــوذ خــود را بــه آن گســترش دهــد. بازتعریــف فضــای ملــی )حــوزۀ منافــع( بــه ایــن عنــوان اولیــن رکــن 

ملی گرایــی اســالمی را تشــکیل می دهــد. در راســتای ایــن اصــل، حــزب عدالــت و توســعه دخالــت ترکیــه 

ــوان یــک مســئولیت تاریخــی توصیــف کــرده اســت،  ــم اســد به عن در ســوریه را به منظــور ســرنگونی رژی

زیــرا براســاس ایــن دیــدگاه، اســد نماینــدۀ مــردم ســوریه نیســت، بلکــه نماینــدۀ منافــع یــک اقلیــت محدود 

ــت  ــع دول ــه در آن مناف ــت ک ــده اس ــه ش ــناخته و ارائ ــی ش ــوان فضای ــوریه به عن ــن س ــت. بنابرای ــوی اس عل

ترکیــه می توانــد به طــور فعــال و مشــروع دنبــال شــود. شناســایی منافــع ملــی بــا سیاســت خارجــی فعاالنــه 

Sar-(  و تجدیدنظرطلبانــه، به ویــژه در خاورمیانــه، دومیــن رکــن ملی گرایــی اســالمی را تشــکیل می دهــد

ــود  ــت خ ــیده اس ــعه کوش ــت و توس ــزب عدال ــت ح ــان حکوم ــه در زم acaoglu, 2018: 19-20(. ترکی

ــژه  ــد. به وی ــه می کن ــی را تجرب ــا دموکراس ــالم ب ــن اس ــازش بی ــه س ــد ک ــان ده ــی نش ــوان الگوی را به عن

بــرای اثبــات و نمایــش دادن امــکان نوســازی در اســالم سیاســی و حرکــت سکوالریســم به ســوی مصالحــه 

ــوی  ــوان الگ ــالم به عن ــان اس ــرای جه ــی ب ــه مدل ــور ب ــن کش ــدن ای ــدل و تبدیل ش ــالم معت ــول اس ــا اص ب

توســعه یافتۀ معتــدل دموکراتیــک و ســکوالر و پیشــرفته از نظــر اقتصــادی و همــگام بــا جهانی شــدن کــه از 

نظــر ایــاالت متحــده نیــز عالجــی اســت بــرای مقابلــه بــا رشــد رادیــکال در جهــان. همچنــان کــه اردوغــان 

در ســال 2003 در دانشــگاه هــاروارد نیــز گفــت »مــن تأییــد نمی کنــم کــه فرهنــگ اســالمی و دموکراســی 

.)Sabouri & Salehian, 2015: 126( »ــند ــته باش ــتی داش ــد آش نمی توانن

ترکیــه کــه بــا حمایــت از مخالفــان دولــت اســد از حمایــت گروه هــای ســنی مذهــب ماننــد 
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اخوان المســلمین در داخــل ســوریه و دولت هایــی ماننــد عربســتان و قطــر در خــارج ایــن کشــور 

ــالمی،  ــای اس ــی جنبش ه ــوان حام ــود به عن ــی خ ــن معرف ــا ضم ــرد ت ــالش می ک ــت، ت ــوردار اس برخ

ــق  ــرای تحق ــزاری ب ــوان اب ــب و از آن به عن ــلمین را کس ــد اخوان المس ــوذ مانن ــا نف ــای ب ــت گروه ه حمای

رؤیــای احیــای امپراتــوری عثمانــی اســتفاده کنــد )Safavi & Nabawi, 2016: 129(. از ســویی اســتفادۀ 

ــان  ــه گفتم ــیدن ب ــرم در مشروعیت بخش ــدرت ن ــوان ق ــی به عن ــریال های تلویزیون ــد س ــانه هایی مانن رس

ــته  ــای گذش ــن نمونه ه ــباهت هایی بی ــیم ش ــا ترس ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ــی ح ــتی و ملی گرای پوپولیس

ــزار  ــعه اب ــت و توس ــزب عدال ــان ح ــال گفتم ــرای انتق ــریال ها ب ــن س ــد. ای ــی دارن ــی اساس ــال، نقش و ح

ــا  ــه ب ــی ترکی ــریال های تلویزیون ــورد س ــود در م ــای موج ــیاری از پژوهش ه ــد. بس ــان می ده ــی نش تبلیغات

اســتفاده از مطالعــات ارتباطــات و روابــط بین الملــل، پدیده هــا را از منظــر قــدرت نــرم بررســی می کنــد. 

ــی  ــریال های تلویزیون ــی، از س ــای سیاس ــا پیام ه ــه ب ــگ عام ــن فرهن ــا آمیخت ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ح

 .)Cevik, 2019: 1-12( ــد ــم گفتمــان سیاســی خــود اســتفاده می کن ــرای تحکی ــزاری ب ــوان اب ــرک به عن ت

ــدارن  ــه ســوریه طرف ــان از جمل ــان کشــورهای عرب زب ــر در می ــن رســانه ها در ســال های اخی ــدات ای تولی

 محبوبیــت ایــن آثــار ســینمایی و تلویزیونــی در میــان مــردم، بــه پیشــبرد 
ً
زیــادی پیــدا کــرده اســت و مســلما

ــد. ــک می کن ــردی کم ــق راهب ــش عم ــه افزای ــعه از جمل ــت و توس ــزب عدال ــداف ح اه

ژئواکونومیک

یه منابع هیدروکربنیک سور

رشــد اقتصــادی ترکیــه به عنــوان کشــوری فقیــر از نظــر منابــع، بــا قبــوض انــرژی رو بــه رشــد همــراه 

ــود کــه  بــوده اســت. آژانــس بین المللــی انــرژی، بخــش ناظــر انــرژی در ســال 2010 پیش  بینــی کــرده ب

ــورهای  ــان کش ــرژی را در می ــای ان ــدت، تقاض ــا بلند م ــدت ت ــد میان م ــریع ترین رش  س
ً
ــاال ــه احتم ترکی

ــان  ــدگان جه ــن مصرف کنن ــه از بزرگ تری ــوی ک ــت، عض ــد داش ــرژی خواه ــی ان ــس بین الملل ــو آژان عض

ــه، تشــنگی  ــرژی ترکی ــرای توســعۀ اقتصــادی و مصــرف ان ــرژی پیشــرو در رشــد ب محســوب می شــود. ان

خــود را بــرای انــرژی بیشــتر بــا منابــع هیدروکربنــی وارداتــی رفــع می کنــد و اقتصــاد ایــن کشــور به شــدت 

.)Han, 2011: 604( ــت ــته اس ــی وابس ــای واردات ــه هیدروکربن ه ب

 400،000 
ً
ســوریه تولید کننــده یــا صادر کننــدۀ بــزرگ نفــت در بــازار جهانــی نبــود، امــا قبــل از جنــگ تقریبــا

بشــکه در روز، نفــت خــام از میادیــن نفتــی خــود در بخــش شــرقی کشــور، نزدیــک مــرز عــراق، تولید می کــرد. از 

زمــان شــروع جنــگ داخلــی ســوریه در ســال 2011، تولیــد نفــت و گاز به دلیــل تحریــم اقتصــادی گســترده کاهش 
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پیــدا کــرده بــود. درگیر ی هــا در کشــور، میادیــن نفــت وگاز را بیــن بازیگــران درگیر ســوریه تقســیم کــرده بــود؛ دولت 

ــش  ــا داع ــد. ام ــرل می کردن ــرژی را کنت ــای ان ــمت هایی از میدان ه ــه قس ــش، هم ــرد و داع ــای ک ــوریه، نیروه س

کنتــرل بیشــتر میادیــن نفتــی و همچنیــن چندیــن میــدان گازی در ســوریه را به دســت گرفت. براســاس نقشــه  ای که 

وزارت ارتباطــات، حمل ونقــل و صنعــت دولــت ســوریه و دفتــر ســازمان اطالعــات جغرافیایــی ادارۀ حمل ونقل در 

ســال 2015 منتشــر کــرده بودنــد، داعــش 80 درصــد از میادیــن نفــت وگاز ایــن کشــور را کنتــرل می کــرد، نیروهای 

 .)Almohamad & dittmann, 2016: 1-16( کــرد 12 درصــد و رژیــم ســوریه تنهــا 8 درصــد در اختیــار داشــتند

دخالــت ژئواکونومیــک ترکیــه در ســوریه تــا حــد زیــادی بــه سیاســت خط لولــه نســبت داده می شــود، اینکــه ترکیه 

خواســتار تبدیل شــدن بــه یــک قطــب انــرژی اســت کــه می خواهــد انــرژی شــرقی را بــه اروپــا متصــل می کنــد، 

امــا در کنــار ایــن مســئله آرزو دارد از وابســتگی بیــش از حــد خــود بــه انــرژی روســیه و ایران بکاهــد و منابــع انرژی 

 .)Gurcan, 2017: 5( خــود را متنــوع کنــد

زمانــی کــه اوضــاع در ســوریه تغییــر کــرد، زمینه هایــی بــرای کاهــش وابســتگی ترکیــه بــه کشــورهای 

ــان داد  ــا نش ــواهد و ادعاه ــی از ش ــد، برخ ــاد ش ــت ایج ــت ارزان قیم ــع نف ــه مناب ــی ب ــایه و دسترس همس

ــه  ــدام ب ــه اق ــته، ترکی ــت داش ــوریه را در دس ــی و گازی س ــع نفت ــم مناب ــش اعظ ــرل بخ ــش کنت ــی داع وقت

ــران  ــت ای ــت نف ــوریه کیفی ــت س ــاید نف ــت؛ )Aijala, 2016: 18(. ش ــرده اس ــش ک ــت از داع ــد نف خری

ــت،  ــر اس ــع فقی ــن مناب ــاظ ای ــه از لح ــه ک ــل ترکی ــوری مث ــرای کش ــا ب ــد، ام ــته باش ــتان را نداش و عربس

ــی اســت کــه وابســتگی خــود نســبت  ــا فرصت ــد کوچــک، ام ــرا هرچن ــد وسوســه کننده باشــد، زی می توان

بــه ایــران و روســیه را کــم کنــد. بــا بحرانی شــدن اوضــاع ســوریه و افتــادن منابــع به دســت داعــش، ترکیــه 

از هرج ومــرج و چنددســتگی در ســوریه بیشــترین اســتفاده را کــرده و نفــت ارزان قیمــت را بــدون تشــریفات 

و قراردادهــای رســمی خریــده اســت. ایــن مســئله نشــان می دهــد هرچنــد ســوریه از لحــاظ نفتــی در ردۀ  

ــه آن بی تفــاوت باشــد. بــاالی دارنــدگان ایــن منابــع محســوب نمی شــود، امــا ترکیــه نمی توانــد نســبت ب

5. یافته های میدانی
ــای  ــق و نگرانی ه ــه عالی ــوط ب ــؤال مرب ــه 23 س ــم ک ــتفاده کردی ــنامه اس ــش از روش پرسش ــن بخ در ای

ژئوپلیتیکــی در تعــداد 50 عــدد و در قالــب طیــف لیکــرت طراحــی کردیــم. بــا اســتفاده از آزمــونt-test  و 

نرم افــزار spss، داده هــای حاصــل از پرسشــنامه را تجزیه و تحلیــل و نتایــج حاصــل از آن را مــورد ســنجش 

ــروف  ــا از ح ــرای گویه ه ــت. ب ــده اس ــنامه آم ــای پرسش ــدول 3، گویه ه ــم. در ج ــرار دادی ــی ق و ارزیاب

ــم.  ــای انگلیســی اســتفاده کرده ای ــب حــروف الفب ــه ترتی انگلیســی ب



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

149

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

زهرا سادت مهرابیان و همکاران. بررسی عالیق و نگرانی های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه.

یه جدول 3. گویه های مربوط به عالیق و نگرانی های ژئوپلیتیکی ترکیه در سور

گویه های عالیق ژئوپلیتیکی

A
موقعیت راهبردی سوریه برای حضور ترکیه در این کشور با اهمیت است.

B
جایگاه سوریه در عمق راهبردی ترکیه با اهمیت است.

C ــه در ــرای حضــور ترکی ــزه ای ب ــد انگی ــه ای، می توان ــوان بازیگــر درجــۀ اول منطق ــه عن مطرح شــدن ب
ســوریه باشــد.

D
بــا توجــه بــه جایــگاه ایــران در مقــام قــدرت اول منطقــه ای، حضــور ترکیــه در ســوریه می توانــد فرصتی 

بــرای به چالش کشــیدن قــدرت ایــران باشــد.

E
کاهــش عمــق راهبــردی ایــران در ســوریه، می توانــد بــه رســیدن ترکیــه بــه قــدرت ســطح اول منطقــه ای 

ــک کند. کم

F.سوریه می تواند بستری مناسب برای اجرای سیاست های نوعثمانیگری ترکیه باشد

G ــر ــه مؤث ــه ترکی ــت های نوعثمانگرایان ــرای سیاس ــد در اج ــوریه می توان ــان در س ــدرت علوی ــش ق کاه
باشــد.

H
حضــور ترکیــه در ســوریه می توانــد انگیــزه ای بــرای رســیدن بــه جایــگاه رهبــری جهــان اســالم و نیــز 

بازیابــی قــدرت و شــکوه امپراتــوری عثمانــی باشــد.

I
ترکیه می تواند از رود فرات استفادۀ راهبردی کند.

J
ــرای مــردم ســوریه، کنتــرل سرچشــمۀ ایــن رود توســط  ــه اهمیــت حیاتــی رود فــرات ب ــا توجــه ب ب

ــد. ــاری می ده ــوریه ی ــداف سیاســی در س ــه اه ــن کشــور را در رســیدن ب ــه، ای ترکی

K
ــد  ــوریه می توان ــی س ــع هیدروکربن ــه، مناب ــت وگاز در ترکی ــد نف ــی مانن ــود منابع ــه کمب ــه ب ــا توج ب

ــد. ــوریه باش ــه در س ــرای حضــور ترکی ــزه ای ب انگی
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گویه های نگرانی های ژئوپلیتیکی

L قدرت یابــی و نفــوذ قدرت هــای رقیــب )ایــران و عربســتان( در ســوریه موجــب تضعیــف جایــگاه منطقــه ای
ــود. ــه می ش ترکی

M قدرت گرفتــن عنصــر کــرد در ســوریه بــا توجــه بــه تنش هــای گذشــته میــان دولــت ترکیــه و گــروه
پ ک ک می توانــد بــرای ترکیــه دغدغــۀ امنیتــی ایجــاد کنــد.

N بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت در ســوریه، ترکیــه از ظهــور مناطــق مختــار کــردی نگرانــی ژئوپلیتیکی
دارد.

O ــا درنظرگرفتــن ایــن مســئله کــه ترکیــه آن را شــاخه اقدامــات نظامــی گروهــک پ ی د در ســوریه ب
ــت. ــده اس ــه نگران کنن ــت ترکی ــرای دول ــد ب ــوری پ ک ک می دان س

P ــر احســاس ناامنــی از ســوی کردهــای ــد دلیلــی ب ــر داعــش می توان اغمــاض و انفعــال ترکیــه در براب
ســوریه باشــد.

Q ــکا و اســرائیل، در قدرت گرفتــن گروه هــای حمایــت و پشــتیبانی تســلیحاتی کشــورهایی ماننــد آمری
مبــارز کــرد ســوریه مؤثــر اســت.

R ــر ــه تأثی ــاکن در ترکی ــای س ــی کرده ــات قوم ــر احساس ــد ب ــوریه می توان ــای س ــای کرده موفقیت ه
بگــذارد.

S.نزدیک بودن روابط سوریه با برخی از قدرت های منطقه ای برای ترکیه ایجاد نگرانی می کند

T
درگیرشــدن قدرت هــای عمــده منطقــه ای و حتــی فرا منطقــه ای در جنــگ داخلــی ســوریه می توانــد 

نظــم جدیــد منطقــه ای متعــارض بــا منافــع ملــی ترکیــه را ایجــاد کنــد.

U
حضور گروه های تکفیری با اندیشه های افراط گرایانه در سوریه تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب 

می شود.

V
جذب تعدادی از شهروندان ترکیه در گروه های تروریستی مانند داعش می تواند زمینه ساز تهدیدات 

امنیتی علیه ترکیه باشد.

W
انجام چندین عملیات تروریستی در برخی از شهرهای ترکیه توسط گروه های تکفیری، نگرانی امنیتی از 

سوی این گروه ها را در ترکیه افزایش می دهد.

ــک  ــون T ت ــا آزم ــنامه را ب ــای پرسش ــش، یافته ه ــه پژوه ــوط ب ــای مرب ــدن گویه ه ــد از مشخص ش بع

ــج آن در جدول هــای 4 و 5 و 6 آمــده اســت. ــم کــه نتای ــل کردی ــره تحلی متغی
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جدول 4. آزمون تک متغیره One-Sample Test( T( برای گویه های عالیق ژئوپلیتیکی

Test Value = 3مقدار آزمون

میانگین فاصلۀ اطمینان 95 درصد اختالف
اختالفات

مقدار 
معناداری

درجۀ 
آمارهآزادی

پایین ترینباالترین

1.701.191.449.0004911.381A

1.46.901.180.000498.485B

1.53.871.200.000497.203C

1.32.721.020.000496.936D

1.501.021،260.0004910.450E

1.39.811،100.000497.662F

.97.35.660.000494.319G

.98.30.640.000493.799H

1.49.911،200.000498.400I

1.32.761.040.000497.436J

1.18.62.900.000496.397K
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جدول 5. آزمون تک متغیرهOne-Sample Test( T( برای گویه های نگرانی های ژئوپلیتیکی

Test Value = 3مقدار آزمون

فاصله اطمینان 95 درصد  
اختالف

درجۀ مقدار معناداریمیانگین اختالفات
آمارهآزادی

پایین ترینباالترین

1.34.781.060.000497.509L

1.611.031.320.000499.160M

1.591.011.300.000498.881N

1.49.871.180.000497.711O

1.16.48.820.000494.804P

1.23.65.940.000496.527Q

1.33.791.060.000497.837R

1.21.71.960.000497.716S

1.12.56.840.000496.083T

.72.54.380.029492.252U

.83.13.480.008492.753V

.84.08.460.018492.449W
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جدول 6. آماره های آزمون T تک متغیره برای کل گویه ها براساس وزن به دست آمده از نتایج پرسشنامه

گویه هاتعدادمیانگینانحراف معیارواریانسمیانگین انحراف استاندارد

.127.794.8914.4550A

.1441.0381.0194.3250M

.1461.0711.0354.3050N

.121.727.8534.2650E

.1671.3881.1784.2050C

.1431.0201.0104.2050I

.1531.1711.0824.1850O

.139.967.9834.1850B

.1441.0311.0154.1050F

.141.996.9984.0650L

.135.915.9564.0650R

.140.978.9894.0450J

.1471.0811.0404.0250D

.124.774.8803.9650S

.1441.0371.0183.9450Q

.141.990.9953.9050K

.138.953.9763.8450T

.1711.4571.2073.8250P

.1531.1681.0813.6650G

.1681.4191.1913.6450H

.1741.5201.2333.4850V

.1881.7641.7643.4650W

.1691.4241.1933.3850U
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6. تحلیل و نتیجه گیری 
ــاری  ــون آم ــط آزم ــل آن توس ــنامه و تحلی ــیلۀ پرسش ــه به وس ــی ک ــه ای و میدان ــای کتابخان ــر یافته ه بناب

ــردی  ــق راهب ــگاه آن در عم ــوریه و جای ــردی س ــت راهب ــد موقعی ــخص ش ــد، مش ــت آم ــه به دس مربوط

ــه در ســوریه دارد و قدرت گرفتــن عنصــر  پلیتیکــی ترکی ــه، بیشــترین اهمیــت را در مــورد عالقــۀ ژئو ترکی

ــی  ــن نگران ــران مهم تری ــد ای ــه ای مانن ــای منطق ــوذ قدرت ه ــن نف ــان و همچنی ــاری آن ــردی و خودمخت ک

ــه  ــش ب ــای پژوه ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ــاد می کن ــوریه ایج ــه در س ــرای ترکی ــی را ب پلیتیک ژئو

ــیم:  ــج می رس ــن نتای ای

بعــد از روی کار آمــدن حــزب عدالــت و توســعه، زمینــۀ نظــری سیاســت خارجــه ایــن کشــور را احمــد 

ــی  ــل موقعیــت جغرافیای ــه به دلی ــود ترکی ــردی، پایه گــذاری کــرد. او معتقــد ب ــام عمــق راهب ــا ن ــو ب داوداغل

ــور  ــک کش ــد ی ــی بای ــوری عثمان ــۀ امپرات ــوان نتیج ــود به عن ــی خ ــی و تاریخ ــق فرهنگ ــرد، عم منحصربه ف

اصلــی باشــد کــه قــدرت و شــکوه دورۀ عثمانــی را در قالبــی جدیــد بــه ترکیــه ای تزریــق کنــد کــه بــا غــرب 

گرایش هــای هم ســویی از نظــر سیاســی و ایدئولوژیکــی دارد. حتــی اســالم هــم بایــد در شــکلی جدیــد 

ــرای  ــی نداشــته باشــد. ب ــی منافات ــا سیاســت غرب ــی شــود کــه دموکرات شــده و ب ــه معرف ــری ترکی ــه رهب ب

رســیدن بــه ایــن اهــداف بایــد در کشــورهایی کــه زمانــی جــزو امپراتــوری عثمانــی بوده انــد و می خواهــد 

نفــوذ خــود در آن هــا را گســترش دهــد، یــک ســاختار ذهنــی در قالــب تفکــر نوعثمان گرایــی ایجــاد کنــد. 

ــی  ــل توجه ــک قاب ــه کم ــور در منطق ــن کش ــیدن ای ــه، در به قدرت رس ــده از ترکی ــی نجات دهن ــق ذهنیت خل

ــودک  ــک ک ــد ی ــه مانن ــۀ ترکی ــوریه در اندیش ــد س ــورهایی مانن ــد کش ــان می ده ــت نش ــن ذهنی ــد. ای می کن

ــا نجــات سیاســی و  ــد ب ــد و بای ــرار کن ــاط برق ــا اســتقالل سیاســی ارتب ــوز نتوانســته ب ــا اســت کــه هن نوپ

ــریال  ــم و س ــد فیل ــی مانن ــا ابزارهای ــه ب ــی ترکی ــازی ایدئولوژیک ــود. تصویرس ــه رو ش ــی رو ب ایدئولوژیک

نشــان می دهــد ایــن دولــت در ایجــاد ایــن ذهنیــت قــدم برداشــته اســت. اگــر بــه حمایــت ایــن کشــور از 

ــاری مــورد نظــر  اخوان المســلمین و نظــم اخوانــی در ســوریه نــگاه کنیــم متوجــه می شــویم ســاختار رفت

ــه اســت.  ــع ترکی ــا مناف ــود کــه هم ســو ب ــدا شــده ب ــن گرو ه هــا پی ــه در ای ترکی

ــا آنجــا  ــد ت ــه قــرار گرفتن ــه ســال ها مــورد بی توجهــی و ســرکوب مقامــات ترکی اقلیــت کــردی در ترکی

ــزرگ در  ــن ادعاهــای پان کــردی و کردســتان ب ــد و حــاال ای کــه احســاس یــک شــهروند درجــه دو را دارن

ســوریه می توانــد وحدتــی ایجــاد کنــد کــه خطــرش بــرای ترکیــه بیشــتر از کشــورهایی اســت کــه جمعیــت 

ــه،  ــد ترکی ــه از دی ــی و البت ــار تهاجم ــدۀ رفت ــد توجیه کنن ــی می توان ــی ژئوپلیتیک ــن نگران ــد. ای ــرد دارن ک
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ــی  ــزرگ اســت کــه از یــک نگران ــدر ب ــه آن ق ــرای ترکی تدافعــی نظامــی در ســوریه باشــد. خطــر کردهــا ب

ــت  ــا را شکس ــود و آن ه ــا رو در رو ش ــا کرده ــا ب ــد ت ــتفاده کن ــری اس ــتی و تکفی ــای تروریس ــد نیروه مانن

دهــد، زیــرا ایــن خودمختــاری بــرای اهــداف آینــدۀ ایــن کشــور خطرنــاک اســت.

 ایــران به عنــوان قدرتــی منطقــه ای، ایجــاد ایــن ســاختار ذهنــی مــورد نظــر ترکیــه در بیــن کشــورهای 

ــه در  ــالمی ترکی ــوی اس ــدن الگ ــب ش ــه غال ــت ب ــن ذهنی ــرا ای ــرد، زی ــوریه را نمی پذی ــه س ــه از جمل منطق

منطقــه منجــر می شــود کــه بــا شکســت الگــوی مــورد نظــر اســالمی ایــران همــراه اســت و دســتاوردهای 

انقــالب اســالمی ایــران را زیرســؤال می بــرد. از ســویی، ســوریه راه ارتباطــی بــا مقاومــت لبنــان و حمــاس 

ــران  ــی ای ــرد ارتباط ــرد، راهب ــای بگی ــور ج ــن کش ــه در ای ــده از ترکی ــۀ نجات دهن ــن اندیش ــر ای ــت و اگ اس

بــا محــور مقاومــت بــه خطــر می افتــد. بنابرایــن ایــران هــم از نظــر سیاســی و هــم از نظــر ایدئولوژیکــی 

در برابــر ایــن تفکــرات ترکیــه در قالــب نوعثمانیســم تمــام قــد ایســتاده اســت. در نتیجــه، ایــران به عنــوان 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــی ژئوپلیتیک ــوان نگران ــه و به عن ــرای ترکی ــدی ب ــی ج رقیب
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