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 چکیده
 رقابت و سوری هایگروه  میان داخلی جنگ به بلکه ،اسد نگردیده  بشار حکومت سرنگونی به سوریه منجر در عربی هایخیزش

چنین وضعیتی کنترررل کردسررتان سرروریه  وسرر   پیامد .شده است منتهی رتبیش نفوذ کسب ای برایو فرامنطقه  ایمنطقه  هایقدرت

مقالررۀ حاضررر برره دنرررال بررسرری ایررن  .شررودسوری پ.ک.ک. یاد مرری عنوان شاخۀکه از آن بهبوده است حزب ا حاد دمکرا یک 

حران سوریه و در امتررداد ب مختار کرد از دل  هدیدات ناشی از ظهور منطقه خود است که استرا ژی  رکیه در مواجه با  اصلیال  سؤ 

له در ابترردا ماهیررت بحررران سرروریه و چگررونگی کنترررل ئدر  شریح جوانب مختلف این مسرر   ؟چه بوده استمرزهای جنوبی  رکیه  

هررای یافته ای بررسی شده است. فرضیۀ مقاله بر پایۀو با ارجاع به منابع کتابخانه  کردستان سوریه  وس  پ.ی.د. به روش  وصیفی

 رکیه در ابتدا با پیگیری سیاست صرر و انفعال در قرال داعش و استفاده از اهرررب بررارزانی  رردش نمررود مررانع است که    هش اینژوپ

نشررینی اسررترا ژیک ستان سوریه که بیشتر ناشی از عقبپیدایش کردستان سوریه و یا کنترل آن  وس  پ.ی.د. شود. با ظهور کرد

روسرریه  کارا با حضور نظامی در سوریه و چرخش به سوی محررور ایررران وبود، آن پ.ی.د.ز اسد از شمال سوریه و حمایت غرب ا

 از یک سو و امتیازگیری از آمریکا سعی در مهار  هدیدات پ.ی.د. نموده است.

 

 
 .پ.ی.د، داعش  ،:  رکیه، سوریه، کردستان، پ.ک.کهاواژه کلید 

 

________________________________________________________________ 

 f.taghilou@gmail.comل:ئودانشیار گروه علوب سیاسی دانشگاه  رریز، نویسنده مس

از دانشگاه اصفهان لل المواب  بین دکتری ر آموختهدانش 

 20/10/1399ذیرش:  اریخ پ    1398/ 03/09  اریخ دریافت:

 

 :irlip.2021.21328.0 DOI/10.22067                                                        ی                                                   نوع مقاله: پژوهش 



 1399پاییز و زمستان ، 1 ، شماره9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                          56

Turkey, the Syrian Crisis and the Policy of Confronting the Rise  

of Kurdistan (2011-2020) 

 
Faramarz Taghilu1 

Associate Professor of International 

Relations, University of Tabriz  

Mostafa Khiri 

PhD of International Relations University 

of Isfahan    
 

Abstract 

The Arab uprisings in Syria did not lead to the overthrow of the Assad regime, but to a civil 

war between the Syrian groups and the competition of regional and trans-regional powers 

over getting influence in Syria. The result of such a situation is the control of Kurdistan by 

Democratic Alliance, which is considered as the Syrian branch of the PKK. The present 

article aims to examine the Turkish strategy in the face of the threats posed by the 

emergence of a Kurdish Autonomous Region in the aftermath of the Syrian crisis along the 

southern borders of Turkey.  Therefore, the nature of the Syrian crisis and the ways of 

controlling Syria’s Kurdistan by P.Y.D have been analyzed. According to research findings, 

Turkey, following a policy of patience and passivity towards ISIL and using Barezany 

leverage,  initially attempted to prevent the emergence of Syria's Kurdistan and controlling 

it by the P.Y.D, but with the advent of the Syrian Kurdistan, most of which arose from the 

strategic withdrawal of Assad forces from northern Syria and the Western support of 

P.Y.D., Ankara turning toward Iran-Russia axis and moving toward military presence in 

Syria, tried to curb the threats made by P.Y.D. in Syria. 
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 مقدمه

 ژئوپلیتیررک و قرردرت سرراختار بررر شررگرفی  رریریرات عربی،  هایخیزش  به  موسوب   حوالت  جدید  ة هزار  در 

خواهانه داشتند ولرری بررا ها در ابتدا ماهیتی آزادیهرچند این خیزش  .است  گذاشته  جای  بر  خاورمیانه  منطقۀ

خواهی به جنگ موکراسیمردمی از د هایگروه های  های عربی و عمق خواستهگذشت زمان ماهیت خیزش

هررای سیاسرری و اجتمرراعی های مختلف  غییر یافت. لذا منازعات میان هویررتو درگیری خیابانی میان هویت

ای از  حرروال ی سوریه نمونه  اولیه گردیدند. بحران  های دمکرا یک و مترقیانۀمختلف جایگزین درخواست

مررذهری جررایگزین مطالرررات دموکرا یررک مردمرری قومی و    هایگروه منازعات خونین میان    است که در آن

گردید. پیدایش این وضررعیت در سرروریه آنکررارا را در وضررعیت ابهرراب و سررردرگمی قرررار داد. ایررن کشررور 
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ایررران و   سوریه را نداشت و برخدف  ازجملهای  های منطقههای جدید در بحرانآمادگی مواجهه با واقعیت

هررای هررویتی در منطقرره ای الزب برررای شررکل دادن برره جنررگمنطقهعربستان از پتانسیل سیاسی و زیربناهای  

در حال مرارزه با یکدیگر شراهت و  هایگروه برخوردار نیست. با  وجه به بافت مذهری و جغرافیایی منطقه، 

هررا و شرریعیان گردانان اصلی مرراجرا در سرروریه دو سیررف سررنیار راط فکری چندانی با  رکیه ندارند. صحنه

و داشررتن عدیررق  هرراگروه در بحران سرروریه نیازمنررد ا حرراد اسررترا ژیک بررا ایررن    یریرگذاری  هستند. نفوذ و

هاسررت. بررا گذاری روی ایررن گررروه های الزب برای سرمایهکه آنکارا فاقد ظرفیت  هاستآنایدئولوژیک با  

فعررال  های قومی و سیاسی موجود در  رکیه، رهرران حزب عدالت و  وسررعه نگررران ازبندی وجه به شکاف

  رکیرره نمررود و آیینررۀ مررذهری -قررومی هررای قررومی در داخررل جغرافیررای خررود هسررتند.  رکیرربشدن گسررل

هررا در هررا و سررنیهای مذهری میان علویبندیخصوص سوریه است.  قسیمهای موجود در منطقه بهواقعیت

رو  رکیرره  های مشترک  رکیرره بررا سرروریه هسررتند. از همرریندغدغه  ازجملهکنار شکاف قومی  رک و کرد  

 کند.های سیاسی داخلی خود نگاه می حوالت سوریه را از لنز چالش

ها ناشی از بحران سوریه بدون در نظر گرفتن  وان و قدرت عمل خود بررا رهرران  رکیه در مواجه با چالش 

 ینشینسوریه شدند و به حمایت از مخالفان دمشق پرداختند. عقب   حوالت پیچیدة   زدگی وارد صحنۀشتاب

برای  مرکررز قرروا در منرراسق اسررترا ژیک سرروریه و برره  دفرری   2012اسد از مناسق کردنشین سوریه در سال  

مناسق خودمختار کرررد در شررمال سرروریه   سی یسساز  اقدامات  رکیه در حمایت از مخالفین حکومت زمینه

 رروان یای  هدیرردات پ.ک.ک. را مرر کردی همسررو بررا پ.ک.ک. گردیررد. ابعرراد منطقرره  هایگروه  وس   

ای ایررن و  حرروالت سرروریه بررر ابعرراد منطقرره )(kardas,2010, p.118دانسررت چالش امنیتی  رکیه   رینمهم

 سرروری  شرراخه   وس   سوریه  شمال  کنترل   هدیدات دامن زده است. مقامات نظامی و رهرران سیاسی  رکیه

 یرراد  روریسررتی داالن انعنرروبرره آن از همررواره  و دانسررته کشررور این منافع برای حیا ی   هدید  را.  ک.ک.پ

های مرزی و فعال شدن دوبرراره ررا یبی .(Türkiye Cumhuriyrti Cumhurbaşkanlığı, 2018) نمایندمی

 ر کنترررل کردسررتان سرروریه  وسرر  های  کفیری به خاک  رکیه و از همه مهمپ.ک.ک، رخنه  روریست

هررای نظررامی آن یعنرری یگرران پ.ی.د.( و شرراخه)  1یعنی حزب ا حرراد دمکرا یررک  ؛سوری پ.ک.ک  شاخۀ

باشند. ار راط معنررادار نتایج منفی بحران سوریه برای امنیت ملی  رکیه می  )ی.پ.گ.( از جملۀ  2مدافع خلق

________________________________________________________________ 
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، هراس رهرررران  رکیرره را از  شررکیل های مدافع خلق کرد سوریهیگان  فکری و سیاسی حزب پ.ک.ک با

کیه را برانگیخته است. پیدایش چنررین امررری یک دولت خودمختار کردی در جغرافیای بزرگ سوریه و  ر

ت فراوان امنیترری و شرای  دشواری را پیش روی آنکارا گذاشته است. این کشور از یکسو مواجه با  هدیدا

کردها و داعش شده است و از سرف دیگر با  وجه به خصومت و دشمنی علنرری بررا دولررت   سیاسی از ناحیۀ

هررای مرردافع خلررق و دولت  رکیه با یگرران ۀهع خطرها نیست. مواجدمشق برای رف  سوریه قادر به همکاری با

را یکی از بررازیگران   هاآنگیرد که روسیه  عنوان سازمانی  روریستی در شرایطی صورت میبه  هاآنمعرفی  

دولت آمریکا از این  هاآنس های غربی و در رأ ر اینکه قدرتشناسد و مهم حوالت سوریه به رسمیت می

رر رین نیرو در مرررارزه مؤؤ خلق را   مدافعهای  های غربی یگانکنند. دولتنظامی و سیاسی میگروه حمایت  

خودمختررار  ظهررور منطقررۀ با مسررئلۀ مواجههبهتر استرا ژی آنکارا برای    نمایند. به عرار یبا داعش قلمداد می

المللی گررروه .گ. با چالشی جدی روبروست و آن مشروعیت بینپ  .یکنترلرد در شمال سوریه و  حت  ک 

هررای کسب نموده اسررت. مرررارزه  رکیرره بررا یگرران  رر با داعش برای خوددر سایه مرارزه مؤمذکور است که  

ریر ارزه با داعش متمرکررز شررده بودنررد  رریو خود این گروه بر مر  المللیبینمدافع خلق در شرایطی که جامع  

منافع  کنندة   نی یماین گروه دیگر اینکه    ئلۀاست. مسالمللی داشته   رکیه نزد افکار عمومی بین  وجههمنفی بر 

رود، در نتیجه استرا ژی آنکارا برای مواجه با ظهور منطقه خودمختار کردسررتان غرب در منطقه به شمار می

، به  نش در رواب  دولت  رکیه با متحد کلیدی این کشور یعنی آمریکا منجررر شررده اسررت. 1سوریه، روژاوا

،  رکیه را همواره از حمله نظامی به شمال سوریه بر حررذر 2کا، دونالد  رامپآمری  جمهوررئیسکه  سوریهب

طقه کردستان سوریه در نظامی به من رت حملۀداشته و مقامات آنکارا را به نابودی اقتصاد این کشور در صو

 فرات  هدید کرده بود. شرق رودخانۀ

 

 پژوهش پیشینة

 رکیررهم منتشررر الملل و بررا عنرروان رقمررار کررردی  امور بین  ة دپژوهشکای را در  ( مقاله2013)  3نا الی  وکسی 

های پیش روی  رکیه کردها در سوریه و عراق را مورد بررسی قرار داده و به چالش نموده است. وی مسئلۀ

اصلی مقاله بر ایررن برروده اسررت کرره  رکیرره   یکیددر این زمینه و رویکرد  رکیه در این مورد پرداخته است. 

________________________________________________________________ 
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خصرروص حررزب دمکرررات مسررعود بررارزانی ق ا حاد با حکومت اقلیم کردستان عررراق، بررهیسعی دارد از سر

یابی حزب ا حاد دمکرا یک کردهای سوریه که حزبی وابسته به پ.ک.ک. است  هدیدات ناشی از قدرت

بروکینز و  حت عنوان ر رکیرره و پژوهشکدة ای ارزشمند در ( مقاله2014) 1را خنثی نماید.  اش پینار و  ولز

عنوان مشکلی برررای سیاسررت کردی به اند. در این نوشتار مسئلۀردها: از معضل  ا فرصتم به چاپ رسانده ک 

به همین کردی  رکیه  وجه شده است.  ای مسئلۀخارجی  رکیه مطرح شده و در آن بر ابعاد داخلی و منطقه

گرفررت. در   شیدر پرر ردها را  ک مصالحه با    کردها در این کشور در داخل فرایند  دلیل  رکیه برای حل مسئلۀ

ادامه رویکرد سیاست خارجی این کشور در قرال کردهای سوریه و ظهررور کردسررتان شررمال سرروریه مررورد 

مطالعه واقع شده است. در این ارر به رویکرد مصالحه با کردهای شمال عررراق، اسررتفاده از اهرررب بررارزانی و 

شررده اسررت. بررر انفعررال   یکیرردریه پ.ک.ک. وسرر   ی سوریه برای به حاشیه راندن شاخۀشورای ملی کردها

پوشی آنکارا در قرال نقل و انتقال  جهیزات و نیرررو برره جهادی و چشم  هایگروه های   رکیه در قرال فعالیت

 هرراگروه جرهه النصره برای  ضعیف و کنترل قلمرو کردستان سوریه  وسرر  ایررن   ازجملهجهادی    هایگروه 

س آن آمریکررا از در رأهررای غرررب و  نین وضعیتی در کنررار حمایررتچاشاره شده است. از دید نویسندگان  

 کرد سوریه به  نش در رواب   رکیه و غرب منجر شده است.  هایگروه 

ریرات آن بررر بررازیگران کرررد منطقرره را در رابطه با بحران سرروریه و  رری  مفصلی  ( مقالۀ2015)  2گونش و لوو

بر سیاست کردی در منطقه خاورمیانهم   جنگ سوریهر  ریۀ چتم هاوس و  حت عنوان ر یمؤسسخاورمیانه در  

اند. در این مقاله بحران سوریه و چگونگی ظهور منطقه خودمختار کرد در شمال سوریه مررورد منتشر نموده 

حرراد دمکرا یررک کردهررای های غربی از حزب ا های قدرتحمایت ،بحث قرار گرفته است. در ادامه مقاله

های کشررورهای منطقرره نظیررر ایررران و  رکیرره های مدافع خلق و نگرانیانیگنظامی آن یعنی    سوریه و شاخۀ

مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان بر همسویی  رکیه با ایران در رابطه با ظهور کردستان سوریه و  دش 

ب دمکرررات بررارزانی خصوص اختدف دیرین پ.ک.ک. و حزهای کردی، به رکیه بر استفاده از اختدف

 4و ارویررن وان ویررن 3شررده اسررت. انگررین یوگسررل   یکیدسوری پ.ک.ک. در سوریه    یف شاخۀضعبرای  

یابی منطقه کردسررتان سرروریه موسرروب برره روژاوا را قدرت   ژی دولت  رکیه در مواجه با مسئلۀ( استرا2019)

________________________________________________________________ 
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می و رسرر اند. در ارر مذکور که ر رکیرره در شررمال غرررب سرروریهم نرراب دارد، گفتمرران  مورد مطالعه قرار داده 

مستحکم  ییجا پااقدامات عملی آنکارا در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته و بر  دش  رکیه برای کسب  

در شمال غرب سوریه از سریق اقرردامات نظررامی و نفرروذ در منطقرره اشرراره شررده اسررت. نوشررتار مررذکور بررر 

دارد. یکرری دیگررر از   د یکیرر بازسازی مناسق  حت کنترل  وس  آنکارا جهت کسررب نفرروذ در ایررن منرراسق  

ها و  رردش برررای سازی منطقه از سریق حمایت از  رکمناقدامات  رکیه برای  قویت نفوذ در منطقه  رکی

ها جمعیت انرردکی هسررتند و فاقررد چنررین ظرفیترری بیرون کردن کردها ذکر شده است. فارغ از اینکه  رکمن

. در مجمرروع از دیررد نویسررندگان اسررترا ژی نددهرا اعراب سنی  شکیل می  باشند و بیشتر جمعیت منطقهمی

 در( 2019) 1سرررزمینی و سیاسرری کردهررا را در نظررر دارد. برررگ  یدسررتاوردهاآنکارا هدف به  حلیل بردن  

 را این جنگ بر امنیت  رکیرره پیامدهای رکیهم  ملی امنیت مسئلۀ و سوریه داخلی کتابی  حت عنوان رجنگ

 شرراخۀ  سرررزمینی  هررایدر ایررن کترراب پیشررروی.  اسررت  داده   قرررار  هلعمطا  مورد  2019   ا  2011  زمانی  بازه   در

 حضررور  از  ناشرری   هدیرردات  کنررار  سرروریه در  شررمال  در  داعررش  برره  وابسررته  هایگروه   و.  ک.ک.پ  سوری

  رکیرره  ملرری  حاکمیت  و  ارضی  های متوجه  مامیتو به دنرال آن چالش   رکیه  در  سوری  آوارگان  گسترده 

 مرزی هایاستان جمعیتی  رکیب  غییر موجب آوارگان هجوب ویسنده،ن  از دید.  است  مورد اشاره واقع شده 

 سرروریه شررمال در  رکیرره نظامی مداخله شرایطی چنین در. است  شده   کشور  این  برای  هاییررا یبی  و   رکیه

 رسید. می رنظ به ضروری

غررزه جدیررد: ن ر و بررا عنرروا شورای رواب  خارجی اروپا ۀمؤسسای در ( مقاله2020)  2صلی آیدین  اش باشا

سیاست مرزی  رکیه در شمال سوریهم به رشته  حریر در آورده است. در این نوشتار  نها به رویکرد نظررامی 

های مدافع خلررق اشرراره شررده اسررت. از دیررد سوری پ.ک.ک. یعنی یگان  ای دفع  هدیدات شاخۀ رکیه بر

 هرچنرردیشترشان عرب سررنی هسررتند  ه بنویسنده منطقه امن ایجاد شده با جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر ک 

 وانررد در هایی برای  رکیه با خود میچالش حالنیدرعهای مدافع خلق کرد است اما امروزه عاری از یگان

اسرردمی رادیکررال از آن جملرره هسررتند.  هررایگروه مالی اداره این منرراسق و وجررود   آینده داشته باشد. هزینۀ

رکیه و غزه شدن منطقه درگیر نمایند. نویسنده در آخر همکاری   خطر وانند  رکیه را با هایی که میچالش

 امررن منطقرره ایجرراد مسئلۀ( 2020) آدار بیند. سیمنغزه شدن منطقه را ضروری می اروپا برای مواجه با مسئلۀ

________________________________________________________________ 

1. Berg  
2. Asli Aydıntaşbaş 
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 ایجرراد زمینرره آمریکررا نشررینیعقب ،نویسنده  دید از. است داده  قرار  حلیل و  جزیه مورد را  سوریه  شمال  در

-شکل از جلوگیری اول مرحلۀ در  رکیه هدف. نموده است فراهم  رکیه برای را فرات شرق  امن در  هطقنم

 سوری آوارگان بازگردان  رکیه دیگر هدف. بود سوریه شمال در کرد  مستقل  یا  و  خودمختار  منطقه  گیری

  وسررعه و التعررد حررزب برررای چالشرری برره  رکیه در هاآن مدت سوالنی حضور زیرا. باشدیم  منطقه  این  به

 برره خواسررتمی و بود نیز این موضوع  در  اروپا  همکاری  جلب  دنرال  به  آنکارا  راستا  این  در.  بود  شده    ردیل

  .باشدمی همسو منافع هر دو سرف وارگانآ مسئلۀ در که بدهد را پیاب این کشورهای اروپایی

های انجاب باشند ولی بررسیمیحاوی مطالب ارزشمندی در این خصوص    هرچندهای مذکور  پژوهش      

استرا ژی  رکیه در قرال  حوالت شمال سوریه بیانگر آن اسررت   ادبیات  ولید شده در زمینۀشده در رابطه با  

ظهررور کردسررتان روژاوا در   ژی کدن  رکیرره در مواجرره بررا مسررئلۀاز آرار مذکور به استرا  کدابچیهکه  در  

کلی  وجرره نگردیررده اسررت. همچنررین در آرررار  ولیررد شررده  البامتداد مرزهای جنوبی این کشور در یک ق

عنوان متحد غرب در چرخش به سوی محررور ایررران و روسرریه بررا وجررود نارضررایتی دنیررای رویکرد  رکیه به

 غرب مورد غفلت واقع شده است. 

 

 گرایی تدافعی و دغدغه امنیتواقعچارچوب نظری: 

ماهیت آنارشیک آن است. در ساختار آنارشیک نظاب  ،لمللاینسیاست ب مشخصۀ ،گرایاندر نگاه واقع         

  وان  سل  دارای ملی فوق نهادهای از کیچیه  رین قاعده عمل خودیاری است. زیراالملل، ضروریبین

 الملررل بایسررتی بررر  رروان خررود ا کررا نماینرردبررین نظرراب در هررادولررت بنررابراین، و باشندنمی المللبین نظاب بر

p.3) 981,.(Krasner, 1 که بتواندهژمونیک دولت نرود  و المللبیننظاب  آنارشیک به عرار ی دیگر ساختار 

خودیرراری متوسررل  اصررل برره خررود بقای نی یم جهت کند  ارا وادار می هادولت کند،  یمین را  امنیت جهان

 هررادولررت  کررهییازآنجا  د.نشرر بامرری   خودشان   امنیت    یمین   ها مسئولدولت   اصل خودیاری   شوند. مطابق

  سرروی  از امنیررت خررود   یمین جهت   دش  هرگونه  باشند،می  بازیگران  سایر  نیات  و  اقدامات  نگران  همواره 

شررود. برره ایررن الملل منجر مرریخود به معمای امنیت در نظاب بین شود و این مسئلهمی قلمداد   هدید   دیگری

هررای گرایی با گرایشپردازان واقعظریهدر میان نحث کلیدی  ارز مکی اامنیت را باید ی  نی یم ر یب دغدغه  

 را هاملی دولت منافع که رفتاری عنوانبه عقدیی گرایی رفتارمختلف دانست. در چارچوب پارادایم واقع

ها و گرایی، ایجاد  وازن،  وسل به جنگ،  وافقات بین دولتبر اساس واقع  .شودمی  عریف نماید یمین می

بقا و دستیابی برره اهررداف ا خرراذ  نی یمها به منظور هایی هستند که از سوی دولتککتی ا ازجمله  تیدا هد

 شوند. می
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گرایرری در  ریررین سیاسررت خررارجی هررای پررارادایم واقررععنرروان یکرری از شرراخهنوکدسیک به گراییواقع    

 گراییواقعنو و یکسکد گراییعقوا از  رکیری  باشد. این نظریه که  ها از اهمیت ویژه برخوردار میدولت

 ررر به بیانی دقیق .آمیزدمی درهم را گراییواقعو نو کدسیک گراییواقع از هاییمفروضه و است،  عناصر

مررد نظررر قرررار  را واحررد و سررطح سیسررتمیک متغیرهررای از دسررته دو است خارجی کشورها هریدر  ریین س

ماهیررت آنارشرریک   یریر گرایان،عیگر نوواقوالتز و د نچومه سو، یک گرایی نوکدسیک ازواقع .دهدمی

 گرایرریواقررع ماننررد دیگررر، سررویی پذیرد. ازرا می کشورها رفتار بر الملل و فشارهای ناشی از آننظاب بین

 واحررد بررر سررطح به عرار ی متغیرهای و های رهررانها، برداشتدولت های داخلیویژگی ری یرکدسیک، 

های ناشی از ساختار محدودیت و فشارها در اصل  .دهدمی قرار  حلیل و  وجه مورد نیز را هادولت رفتار

 ,Roseگذارنررد )می ریر ی واحد سطح  متغیرهایمتغیرهای میانجی یعنی  سریق از المللآنارشیک نظاب بین

1998, p.146). و ها رساییانفع گرایی، با رگرایی نوکدسیک ارائه شده در چارچوب پارادایم واقعلذا واقع

گرایی دارای  وان  ریینرری خرروبی در بررسرری سیاسررت واقعگرایی کدسیک و نومرودهای موجود در واقعک 

گرایان  رردافعی و  هرراجمی  قسرریم گرایان نوکدسیک خود به دو دسته واقعباشد. واقعخارجی کشورها می

برره واسررطه فضررای   هاجمیگرایی  قعاودر  باشد.  گرایی  دافعی مسئلۀ امنیت میشوند. دغدغه اصلی واقعمی

مانررد و هررا فضررای چنرردانی برررای همکرراری برراقی نمرریاعتمررادی میرران دولررتالملل و بیآنارشیک نظاب بین

از دیررد   کررهدرحالیهررا مواجرره هسررتیم.  های امنیتی بررا موضرروع عرردب همکرراری دولررتخصوص در حوزه به

خطرا رری برراخود برره   ممکررن اسررت  راه اسررت ومه ی  ها با مشکدگرایی  دافعی هرچند همکاری دولتواقع

 همراه داشته باشد ولی خطرات رقابت بیشتر از همکاری است.

خارجی کشررورها را واکررنش برره  هدیرردات خررارجی قلمررداد   استیسگرایی  دافعی رویکرد  نظریه واقع     

هررا ری دولررتامنیت نس  اقار گرا به دنرال  گرایی، سیاست خارجی  دافعی واقعواقع  نماید. بر اساس نظریهمی

نمایند، سعی ها  زمانی که احساس ناامنی میباشد. مطابق این رهیافت دولتآنارشیک می  المللبیندر نظاب  

کنند قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند. بنررابراین حضررور دولررت در خرراره از مرزهررای ملرری فقرر  در می

اندیشررمندان  رروان یکرری از را می 1لتاستفن وا .)39Walt, 1987, p.( ردیگشرای   صور ناامنی صورت می

در ایجاد موازنه در   هاآنها بر  دش  گرایی  دافعی دانست. وی در  ریین سیاست خارجی دولتاصلی واقع

قرروا را کرره بررر مرنررای آن در سرراختار   موازنررۀ  فرضرریۀ  خاصی دارد. والررت   یکیدبرابر بازیگران  هدید کننده  

________________________________________________________________ 

1. Stephan Walt  
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کنند مورد  ردید جدی قرررار سازی میقدرت بر ر اقداب به موازنهبرابر ها در  لتودلل  المآنارشیک نظاب بین

 شررکل آمریکررا متحررده ایاالت علیرره موازنرره سرد جنگ از پس چرا که بود این والت اساسی پرسشداد. 

 جنررگ از پررس و در دوره  آمریکررا یعنی دولررت قدرت بر ر علیه موازنه ۀفرضی  حقق عدب است؟ نگرفته

 نقطررهمررذکور  پرسررش . برره عرررار ی بهترررداد سرروق قوا ۀموازن ۀنظری اصدح سوی به را والت نفاست سرد،

کشورها نرره در از دید والت  (Walt, 2005, p.44).کشاند  هدید ۀموازن سوی به را قوا ۀموازن ۀظرین  مرکز

نرراک رل خاصرری خطرر کشبه    هاآنکنند که برای  موازنه ایجاد می  بازیگرانیبلکه در برابر    بر ر،  برابر قدرت

ها از سیاست ا حاد و ائتدف را واکنشی  رردافعی گیری دولتوی بهره  ) .(Walt,1987, p.21کنندمی ه جلو

به معنی ا حاد با دیگر بررازیگران   نهانهداند. از دید وی موازاز سوی بازیگران برای رفع  هدیدات امنیتی می

، بلکه موازنه را ستین قویت  وان نظامی   لهجمازقدرت   یندرو  هایمؤلفهسازی درونی و  قویت  و یا موازنه

 وان هر نوع استرا ژی دولتی دانست که هدف آن کرراهش  هدیرردها از سریررق  قویررت وضررعیت امنیترری می

 هدید باید  فهم میزان و درجۀ یبراBock & Ingo, 2013). (باشددولت  هدید شده در ار راط با متجاوز می

زا  هدیررد  آمیز منشرریی، قدرت  هاجمی و نیات و رفتار  هدیدجغرافیاینزدیکی    ،یمومعواملی نظیر قدرت ع

 رعکس دارد. نزدیکرری جغرافیررایی منشرریجغرافیررایی نسرررت برر   زایی با فاصلۀدر نظر گرفته شوند.  وان  هدید

 یگربازی یک ی وانا  هاجمی،قدرت  هدید باعث خواهد شد  ا آن  هدید از شدت بیشتری برخوردار شود. 

ای قابررل قرررول اسررت. سرررانجاب، کردن حاکمیت یررا  مامیررت سرررزمینی دولررت دیگررر بررا هزینرره  دبرای  هدی

از دیررد .  ررری دارد کرره موجررب ایجرراد  رروازن شررونداحتمال برریش  ،که  جاوز پیشینه  صور شوند  بازیگرانی

 عریررف  و باشرردیماف انعط قابل مفهوب یک نظریه این در  یکیدگرایی  دافعی، امنیت مورد منتقدین واقع

  ررا بقررا  رریمین برای  دش از هادولت خارجی سیاست اقداب و هرگونه رسدمی نظر به دشوار اقدامی آن 

 برای  دشی عنوانبه  واندمی جهانی و گسترش قلمرو جغرافیایی یامپرا ور ایجاد هایی برایگاب برداشتن

کور، رویکرررد سیاسررت مطالررب مررذ وجرره برره  اب Zakaria, 1998, p.22).(امنیت کشور  عریف گردد  یمین

باشررد. زیرررا ایررن گرایی  رردافعی قابررل  ریررین مرریخارجی  رکیه در قرال ظهور کردستان سوریه از منظر واقع

نمایررد. برره عرررار ی دیگررر اسررترا ژی  رکیرره در قرررال کشور عامدانه امنیت ملی سایر بازیگران را  هدید نمرری

 باشد. امنیتی بحران سوریه می-ی سیاسیشی از فضاناامنی نا حس  حوالت شمال سوریه برخاسته از

 

      بحران سوریه 

نظامی اصرار های دموکرا یک از سرق غیرهای عربی در منطقه، مردب سوریه نیز بر خواستهبا آغاز خیزش     

 هرراگروه . ایررن ندگرررا و سررکوالر سررازماندهی شرردهررای چررپورزیدند. این اعتراضات ابتدا از سرروی گررروه 
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هررای قرردرت ریج با  ررداوب ایررن امررر و بررا مداخلررۀ ر بودند. اما به  دق سیاسی و اجتماعی بیشار حقوخواست

بررا حمایررت از  2011خارجی جنس و شکل اعتراضات دگرگون گشررت. ابترردا دولررت سررعودی در  ابسررتان 

ت ولرر د .)P.77) 017,Babri &Khiri, 2برافروخررت  را  بحررران سرروریه در منازعرره جرقۀ های مذهری گروه 

بعثی سوریه از همان ابتدای بحران، استرا ژی خود را روی انجاب اصدحات قرار داد. در همررین راسررتا بشررار 

سال اخیر برداشت. ایررن اصرردحات بررا وجررود   40اسد  وضعیت امنیتی اضطراری را برای اولین بار در سول  

خرراموش سررازد.  راض را  هررای اعترر هشررعل  برگرداندن حقوق شهروندی و هررویتی برره مررردب سرروریه نتوانسررت

قرردرت   شرردتبه ررر شررد و  اعتراضات در سوریه به سرب ورود متغیرهررای متعرردد داخلرری و خررارجی عمیررق

 سازمانی و نظامی رژیم اسد را  ضعیف ساخت. 

، هرراآنهای پنهان سیاسی و  رراریخی میرران ای و رقابتای و فرامنطقهبازی قدرت کشورهای بزرگ منطقه   

ای شررروع  برره ای و فرامنطقررهالمللی هدایت کرررد. بررازیگران منطقررهر کار بینصدر دستو  ریه را بهن سوبحرا

گیری از این  حوالت جهت به حداکثر رساندن منافع و کرراهش هایی برای بهره ها و استرا ژیا خاذ سیاست

برررد ه را نرراب  وان  رکیمی ضرر و زیان ناشی از آن نمودند. از میان کشورهای  یریرگذار بر  حوالت سوریه

که به دالیلی چون داشتن  اریخ، فرهنگ، مذهب و جغرافیای مشترک به ایفای نقررش فعررال و اررگررذار در 

سرروریه ا خرراذ  یهررایناآرامای را نسرت به  این  حوالت پرداخته است. رهرران  رکیه ابتدا سیاست محتاسانه

داری به صدای مردب و خویشررتنهان  وجه  ر اسد خوابشا  خطاب به  1داوود اغلو  2011ژانویه    25کردند. در  

 ,Phillips, 2011شررد )در برابر معترضان با اعمال اصدحات و انجرراب گفتگرروی ملرری بررا اخرروان المسررلمین 

36-pp.33.)   با  عمیق بحران، آنکارا سیاست حل اختدف با همسایگان و سیاست مشارکت با سوریه را  غییر

وریه اقداب نمود. در واقررع  رررس از گسررترش نرراامنی میرران ن حکومت ساز مخالفیایت داد و به میزبانی و حم

عررواملی بودنررد کرره باعررث ا خرراذ    رررینمهممرزهای دو کشور و جلوگیری از شیوع یافتن اختدفات قومی  

در ادامرره رویکرررد  .Esmailzadeh, 2014, p.334)) دنرردیگردگرایانرره از سرروی  رکیرره سیاسررت  قابررل

 سیس شعره سیاسی در این کشور نمود. با حمایت  رکیه اقداب به  ی 2ی ملی سوریهارونکارا، شآانه گرای قابل

     

________________________________________________________________ 
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 ظهور مناطق خودمختار کرد از دل بحران سوریه 

و  سررری آن برره  2، حمرر 1ها در مناسق حساس و استرا ژیک سرروریه نظیررر حلرربها و درگیری داوب  نش

ل و نفرروذ بررر منرراسق شررمالی کرره محررل اسررکان ترررکناعمررال    زت اساخسمت دمشق، ار ش سوریه را ناچار  

مرتنی بر این ایده  2012نشینی اسد از شمال سوریه در سال عقبجمعیت بزرگ کردی است، دست بردارد.  

 رروان کردهررا را بود که با  وجه به  وان نظامی اندک و نرودن  جهیزات نظررامی قابررل  وجرره برره راحترری مرری

مناسق کردنشین سوریه یعنی حاکمیت کردهررا در ایررن منرراسق ر  د  ت موجودیوضعسد  شکست داد. از دید ا

عنرروان کررردی برره  هایگروه اینکه نقش    خصوصبه واند قابل  حمل باشد.  عنوان یک وضعیت موقتی میبه

 وانررد برررای دولررت مرکررزی سرروریه دارای اهمیررت مخررالف نظیررر داعررش مرری  هایگروه ای در برابر  موازنه

نشررین ایررن نشینی ار ش سوریه از منرراسق کررردعقب .)fman, 2017, p.60)emgil&HafCد باشاسترا ژیک 

رفررت. لررذا سرروری آن برره شررمار مرری خصوص شرراخۀکشور فرصتی استثنایی برای نیروهای پ.ک.ک. و به

 گذرانرردننظامی کرد سوریه که سی سررالیان دراز در کنررار پیکارجویرران پ.ک.ک مشررغول  های شرهگروه 

های مدافع خلررق کرررد به همراه پ.ک.ک. وارد شمال سوریه شدند. یگان  د،دنظامی بونزش  آموهای  دوره 

هررای نظامی حزب ا حاد دموکرا یک )پ.ی.د.(، سه استان عمده در شمال سوریه یعنی استان  سوریه، شاخۀ

 ره دورینشینی اسد از شررمال سرر را به  صرف خود درآوردند. به این  ر یب عقب  4، کوبانی و جزیره 3عفرین

به حزب ا حاد دموکرا یک حزبی که وابسته به پ.ک.ک. است این فرصت را داد  ا در امتداد   1220سال  

مخترراری کنررد. اعرردب خود  2013نوامرر    12مرزهای  رکیه و سوریه مسل  شده و با حمایت پ.ک.ک. در  

 د.هدمی نشانرا  2016 ین درعفر یات  رکیه درحت کنترل پ.ی.د. قرل از انجاب عملنقشه زیر مناسق  

های بعدی نشینیهای داعش در مناسق کردنشین سوریه و عقبدر ادامه  حوالت داخلی سوریه، پیشروی   

گردیررد. کرررد سرروریه  خلق ی مدافعاهیگان های بیشتری از کردستان سوریه  وس آن موجب کنترل بخش

رهرری آمریکا را در های مدافع خلق و واحدهای مدافع زنان که حمایت هوایی ائتدف ضد داعش به یگان

در مرارزه بررا داعررش برره دسررت آورده و بررر قلمرررو   ی وجهقابلهای  پشت سر خود داشتند  وانستند موفقیت

 جغرافیایی کردستان سوریه بیفزایند.

________________________________________________________________ 

1. Aleppo 
2. Homs 
3. Afrin 
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(Ibrahim, 2018) 

 

دها در شمال سوریه، نررد کوبررانی از اهمیررت نمررادین برررای کردهررا کرداعش و    میانخونین  ی  هاجنگ  در

گیری آن با مشررارکت کردهررای بازپساشغال شهر کردنشین کوبانی  وس  داعش و    برخوردار بوده است.

 رشررد اد مقاومررت کررردی  ررردیل شررود و نشررانۀدیگر کشورهای منطقه باعث گردیررد کرره ایررن شررهر برره نمرر 

های هرروایی از رمیانه باشد. در این میان دریافت  جهیزات نظامی و حمایتخاوقه ر منطی ددرالیسم ک ناسیون

برره ایررن  ر یررب بحررران رر بوده اسررت. های کردها و شکست داعش مؤپیشروی  سرف ائتدف ضدداعش در

پ.ی.د.   سرروری پ.ک.ک. یعنرری  قرردر ی در شررمال سرروریه گردیررد و شرراخۀ  خألسوریه موجب پیدایش  

ها و دیگر ادارات و نهادهای مهم دولتی در مناسق کردنشین زه کنترل شهرداریروام کند. را پنست آن ر وا

بررا نصررب کررردن پرررچم و نمادهررای سیاسرری و  هاآنقرار دارد. در حال حاضر  هاگروه سوریه در اختیار این  

http://www.middleeasteye.net/users/arwa-ibrahim
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20is Grouptional CrisInterna , ,13هسررتند )ایدئولوژیک خود مدعی حاکمیت مشروع بررر ایررن منرراسق 

p.4).  
 پ.ی.د.  یابیقدرت های امنیتی ترکیه از نگرانی

پ.ک.ک فراهم آورده اسررت. در   های سوریه فرصت مناسری را برای  غییر شیفت جغرافیاییناآرامی       

ریه بحران سوریه جمعی از اعضای این گروه به همراه همتای سرروریه خررود برره منرراسق کردنشررین سررو  نتیجۀ

ای و در امتررداد مرزهررای جنرروبی  حرروالت منطقرره .(sis Group, 2013, p.8onal CrinatiInter)د بازگشررتن

جدید در شمال سوریه دامررن زده اسررت. در واقررع امررروزه   گیری قندیلهای آنکارا از شکل رکیه بر نگرانی

 دشدیه و به  .ک.ک. گردیدمختار کرد در شمال سوریه پناهگاهی امن برای فعالیت مرارزان پمناسق خود

با  وجه به وابستگی باالی ایررن . )(Tocci, 2013, p.71است ه داخل  رکیه منجر شده .ک.ک. بحمدت پ

هررایی از سرروی محافررل یررابی پ.ی.د. نگرانرریزمرران بررا قرردرتگروه به حزب کارگران کردستان  رکیه، هم

ونررد بررود. ر ه دآمرر  برره وجررود افترره پ.ک.ک.سیاسی  رکیه در رابطه با از سر گرفته شدن حمدت سازمان ی

در  .)(Gunter,2016, p.84رسرراند های آنکارا از ظهور پ.ی.د. را به اررات مورد نرودن نگرانیالت بی حو

سلرانرره را هررای  جزیررهنمرروده و فعالیررتهای  روریستی در داخل  رکیه را فررراهم فعالیت  واقع پ.ی.د. زمینۀ

یادی حمرردت انتحرراری مرگرررار کرره ز ادیر  عداخی هاسال رد. )p.53)Dapkus, 201 ,6است کرده  سهیل 

دادند در  رکیه صورت گرفته است. عاملین ایررن حمرردت در غیرنظامیان  شکیل می  عمد اًرا    هاآنقربانیان  

شمال سوریه و منطقه  حت کنترل حزب ا حاد دموکرا یک آموزش دیده بودند. برای نمونرره عامررل حملرره 

 ررن  125نفررر کشررته و  37بوس روی داد و سرری آن گاه ا ویک ایست  ره دآنکارا ک در    2016رس  انتحاری ما

 ,Kurd press news agency).زخمی شدند در منطقه کردنشین سوریه فعالیت داشته و آموزش دیررده بررود

مسررئولیت ایررن حملرره بلکرره    نهانرره، شاخه افراسی پ.ک.ک.،  1) اک(های آزادی کردستان  عقاب  (2017

 اند بر عهده گرفته است. ر داده هدف قرایان را مارنظرا که غیدت مشابهی حم

گرای کردی در میان کردهای سوریه و نگرانی رهرران  رکیه دیگر در این رابطه ظهور جنرش ملی  مسئلۀ    

ای موجررب هررای منطقررهپررویش باشررد.از احیای دوباره ناسیونالیسم کردی در جنوب شرررق ایررن کشررور مرری

هررای پ.ک.ک. برررای ریه و عراق شده است و بر  دشی سواز کردهاکیه  کردی  ر  هایگروه ری  الگوگی

یابی پ.ی.د. برره پ.ک.ک. جرررأت داد و برره کسب خودمختاری و استقدل افزوده است. برای مثال قدرت

________________________________________________________________ 

1. Teyrebazen Azadiya Kurdistan (TAK) 
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 بررا الهرراب از  حرروالت .(Chittenden, 2016, p.35) دیگردفروپاشی پروسه صلح  رکیه با پ.ک.ک. منجر 

ک در مرز  رکیه بررا سرروریه را اشررغال نمایررد و برره ایررن هایی کوچنمود شهر  سعیپ.ک.ک.    شمال سوریه

هررای جرردی  ر یب مردب شهرهای کردنشین  رکیه را به شورش  شویق نماید. به همین دلیل یکی از نگرانی

 ریگینداز شکلاباشد. چشمآینده سیاسی کردهای شمال سوریه می  رکیه از  حوالت سیاسی سوریه مسئلۀ 

سلرانرره اسررتقدل  یآرزوهررا وانررد  شمال سوریه و در امتداد مرزهای جنوبی  رکیه میر  ل  کرد دمستقدولت  

از پیرردایش دولررت کرررد در   نهانهکردهای  رکیه  .)(Broker, 2016, p.18 دینماکردهای  رکیه را  شویق 

ه  رکیه ب یشرقین جنوب مناسق کردنشکنند بلکه خواهان پیوستن جنوب و جنوب شرقی  رکیه حمایت می

استقدل کردهای سوریه یک کمربنررد کررردی در . )(Nader & Others, 2016, p.xiباشند دولتی میچنین 

جنوب  رکیه ایجاد خواهد کرد؛ کمربندی که  ا سواحل دریررای مدیترانرره ادامرره داشررته و موجررب جرردایی 

  رکیه از جهان عرب خواهد شد. 

سررتای دیرردگاه ایرردئولوژیک اوجرراالن و در را  یرردی راجدی   ژک. اسررتراپ.ک.  2000  ۀدر اوایل دهرر       

اهداف سیاسی جدید حزب اختیار نمود. استرا ژی جدید پ.ک.ک. مرتنی بررر منرراسق کنفرردرالی بررود کرره 

گرفت. در این مدل مناسق و دیگر کشورهای منطقه را نیز در بر می  دینوردیدرمجغرافیای سیاسی  رکیه را  

فدرال و با همدیگر در حالت کنفدرال خواهنررد بررود.   ر وضعیتمذکور د  یرهاه با کشوشین چهارگانکردن

زیرا سوری سراحی شده اسررت کرره مرزهررای ملرری   .کردی دانستسیاسی پان   وان پروژة مدل مذکور را می

کنترررل   .گیررردکشورهایی که جمعیت قابل  وجه کرد دارنررد یعنرری ایررران،  رکیرره و سرروریه  را نادیررده مرری

اوجرراالن در کردسررتان سرروریه را   پ.ک.ک. زمینه عملیا ی نمودن ایدة   وس روژوا    حطدان به اصکردست

فراهم نموده است و بر امیدواری پ.ک.ک. در عملیا ی نمودن آن در کل منطقرره افررزوده اسررت. در اصررل 

 ب خودمخترراریکنررد مرتنرری بررر دو مفهررونظرراب ارزشرری کرره پ.ی.د. آن را در کردسررتان سرروریه ارائرره مرری

در اصررل  3باشررد. حکومررت خودمختررار دموکرا یررکاوجاالن می  2کرا یکلیسم دموو کنفدرا  1یکدموکرا 

 ساختاری برای نظاب حکومت محلی است.  
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 استراتژی ترکیه در مواجه با ظهور کردستان سوریه

 و در امتررداددولت  رکیه همواره ظهور منطقه خودمختار کرررد  حررت کنترررل حررزب ا حرراد دمکرا یررک     

ا  هدیدی بر امنیت ملی  و  مامیت ارضرری خررود  لقرری نمرروده اسررت. سیاسررت کشور راین     یبجنو  مرزهای

 ر  قسیم نمود. در مرحلۀ اول کدن و کلی  وان به دو مرحلۀخارجی  رکیه در مواجه با  هدید مذکور را می

ور  ژی مذک ی استراآمداراک با ن نمود.ری مییگظهور کردستان سوریه را پی نرب با مسئلۀ  مواجههآنکارا بیشتر  

 نظامی گردید.  مواجههسیاست خارجی آنکارا وارد مرحلۀ دوب یعنی فاز 

 

 ظهور کردستان سوریه  نرم ترکیه با مسئلة مواجههمرحلة اول؛ رویکرد 

سرروری   یررابی شرراخۀشرری از  قرردرت هدیرردات نا  در این مرحله سیاست خارجی  رکیه هدف دور کردن   

 و  انفعررال  رهای قهرآمیز را در نظر داشررت. سیاسررتابه ابز وسل    و بدن  سوریه  پ.ک.ک. در مناسق شمالی

 چررارچوب این در هیو روس ایران محور سوی به چرخش و  بارزانی  اهرب  از  استفاده   داعش،  برابر  در  اغماض

 .هستند ارزیابی قابل
 در برابر داعشل و اغماض ترکیه  سیاست انفعا

دیدنررد؛ کردهررای سرروریه، داعررش و اگانرره مرریشررمن جدا سرره دواجه برر رهرران  رکیه این کشور را در م     

حکومت مرکزی سوریه. در این میان شورشیان کرد و اسد در خ  مقدب دشمنان  رکیه قرار دارند. آنکررارا 

گیررری از ابررزار هررره ه در  دش برای باست و در این را  مرکز خود را بر روی نابودی کردها و اسد گذاشته

 الوقوعبیرر قرش هرردف از بررین بررردن خطررر  ورود به ائتدف ضد داع  ارا بافت آنک. مخالداعش نموده است

نمود. بدین  ر یب ائتدفی نانوشته میان داعش و  رکیه پدیررد آمررده گیری مینهضت کردی در منطقه را پی

در د. دانرر  ر از خررود داعررش مرری ر و استرا ژیکاسد را مهم  کردها و استمرار  بود.  رکیه خطر خودمختاری

 جرهه علیه رژیم اسررد و حررزب ا حرراد دموکرا یررک کردهررا، دو در آن های داعش و مرارزة وزیپیربا کل 

برخرری  نررداد. قرررار کررار دسررتور در را گررروه  ایررن با مقابله و پیش گرفت در انتظار و صرر سیاست  رکیه

د در ای جهرراکیرره برررهررای مختلررف از مرزهررای  رنیروی داوسلب از ملیت  انارهزحاکی از عرور    هاگزارش

و مطروعات غربی پا را فرا ر گذاشته و از همکاری  رکیه با  استمدارانیس. در این بین برخی از ندوریه بودس

 زان داعررش، مررداوای رکیه از مرار  یکیلجستهایی همچون حمایت  اند. ا هابداعش نیز سخن به میان آورده 

روهررای نظررامی عش، آموزش نیامی دازات نظن  جهی رکیه، فراهم نمود  یهامارستانیب  مجروحان داعش در

موارد ادعایی برخی مطروعات غربی هستند که از سرروی   ازجملهداعش از سوی  رکیه و خرید نفت داعش  

owitze,2013, (Morton & Abram که مور ون و آبراموویتز گونههماناند. رد شده  شدتبهدولت  رکیه 
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p.25)  مسئله و دغدغه آنکارا بوده اسررت.  رکیرره    رینمهموریه،  حران سمعتقدند، بررسی رجوانب کردیم ب

هررای مرردافع خلررق  حررت حمرردت شرردید امیدوار بود  ا حزب ا حاد دمکرا یک کردهررای سرروریه و یگرران

 جهادگرایان به نیرویی منفعل و خنثی  ردیل شوند. 

م اسررت مررن دوسررت ،من منشد دشمنر  قاعدة   جلّی  وانمی را قرال داعش در راکاآن انفعالی سیاست    

بررا  ).p.asemiGh ,2017 ,(108دانست. این رانفعالم و رصرر و انتظارم در قضایای کوبانی به اوه خود رسررید

سرب شد  ا آنان برای نخستین بار است و  کردی ک های  شاین حال حمدت داعش از  نش سیاسی میان جنر

دیگر، بعد از حمله داعررش عرارتآورند؛ بهیرودر برابر یک دشمن مشترک  باهمیخ مدرن به ا حاد در  ار

به  هاگروه ن این شت، با  وافق میاهای کردی وجود داها میان سازمانهایی که برای سالبه کوبانی درگیری

داعش آنکارا را  سیاست صرر و انتظار  رکیه در رابطه با اقدامات  .)p.98)lli,20Halha ,15شد  کناری نهاده  

 2013های مرزی و انفجارهای انتحرراری از ررا یکنترل امنیتی و مرزی قرار داد. بیدر یک وضعیت غیرقابل

 امنیترریاگوار . برره سرروری کرره  رکیرره برررای فررائق آمرردن بررر وضررعیت نرر بررود افزایش یافته شدتبهبه این سو 

های مرزی، داعش  اکنون حمدت باری. در کنار گلولهست استقرار سامانه ضد موشکی از نا و کرددرخوا

کیرره و  روریستی زیادی را در داخل  رکیه انجاب داده است که در برخی از این حمدت مراکز  وریستی  ر

یه را در مررارس ی خود در  رک  روریست  هدف بودند. هرچند داعش اولین حملۀرجی مورد  های خا وریست

در بیست جرروالی  1گذاری خونین در شهر سورچولی بعد از  بمب (Daily Sabah, 2017داد )انجاب  2014

مرردت اهررداف اصررلی ح   رکیرره یکرری از  2016المللی ضد داعررش پیوسررت. در  ،  رکیه به ائتدف بین2015

 ,Hurriyet Dayli News).روح شرردندنفررر مجرر  941و نفررر کشررته  124داعش بود. در این سررال در حرردود 

2017)  
 

 ملی کرد  شورایترکیه از اهرم بارزانی و   استفاده 

بینی سیاسی متفاو ی را از خود برره جنرش کردی در کردستان عراق و سوریه  حت رهرری پ.ی.د. جهان   

وده و آن اربیل برر   هایسلریمارکسیستی پ.ک.ک. مخالف جاه -لوژی آنارشیستی. ایدئوگذارندمینمایش  

 در,p.61 .(Cemgil&Haffman, 2017 (نمایدای دانسته و رد میرا در چارچوب نظاب سلسله مرا ری و قریله

فوذ خررود در ن ه پ.ک.ک. را چالشی در برابر  وسعۀرهرران حزب دموکرات کردستان عراق، هموارمقابل  

منطرق بررا منررافع آنکررارا  هاآن.ک. منافع نفوذ پ.کبا مقابله   اند و در زمینۀجوامع کرد خاورمیانه دیده میان  

________________________________________________________________ 
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سال اخیر متشنج بوده است و حتی به درگیری  30باشد. رواب  پ.ک.ک. و احزاب کرد عراق در سول  می

ه و ظهور پ.ی.د.  حوالت سوری .).Gunes&Lowe,2015, p(11است نیز منجر شده  1990نظامی در دهه 

زب پ.ی.د. با کردستان بارزانی دامن زده است. ح  موکرا یکب دهای  اریخی پ.ک.ک. و حزبه رقابت

-هررای خشررونتهای مدافع خلق کرد سوریه و به روشنظامی خود یعنی یگان  حمایت پ.ک.ک. و شاخۀ

در شمال سوریه و   نهاییبهده و  را به حاشیه ران  کرد وابسته به بازانی  هایگروه آمیز  وانسته است احزاب و  

رحمانرره  ظرراهرات کننرردگان کرررد در شررهر مختاری نماید. کشتار برریوداعدب خ  .ک.های پ.کبا حمایت

اقرردامات پ.ی.د. در حررذف خشررن   ازجملررهرهرر حزب آینده کرررد    1حلب سوریه و ا هاب  رور ماشال  مو

ارشی اعدب نمود که پ.ی.د. و شاخۀ نظامی آن گز الملل درعفو بین  2015باشد. در اکترر  می هاگروه دیگر 

را  وقیف   هاآنهای  هایشان را خراب کرده و اموال و داراییخود آواره کرده، خانه  ا از خانۀر مردب رزو  به

 Amnesty).نظامی حزب متهم به ار کاب جنایت جنگی شده است  اند. در این گزارش شاخۀو ویران نموده 

national, 2015)Inter  
و  هرراگروه اقدامات پ.ی.د. در حذف دیگررر   ای  انیهبی  های پ.ی.د.، بارزانی با صدوردر مقابل خشونت    

بارزانی پ.ی.د. را به ا حاد با بشررار اسررد مررتهم  ،سلری نامید.در این بیانیهکرد را انحصاراحزاب کردی و غیر

 .)Jozel,2014, p.5(اسررت هرره النصررره افراسی نظیررر جر یهاگروه نمود که نتیجه آن درگیر کردن کردها با 

اقداب   رینمهمرفت. عکس کننده دیدگاه  رکیه نسرت به پ.ی.د. نیز به شمار میواقع من در دیدگاه بارزانی

کردی برره غیررر پ.ی.د. در زیررر  هایگروه بارزانی در رابطه با کردهای سوریه  دش وی برای متحد کردن  

-ل شررک، بارزانی شمار زیادی از 2012نخست سال  ۀنیم در .)&Lowe,2015, p.11)Gunesبود یک چتر 

 برای هماوردی با پ.ی.د. اسی کرد پراکنده و رقیب با یکدیگر را در شورای ملی کردهای سوریههای سی

بررازی نمررود کرره  بررر اسرراس آن  2012در سررال  2اربیررل نامرره فاهم. وی نقش مهمی را در امضررای گردآورد

ملی کرد  ن  شورایبی ردید و مطابق آن قدرت سیاسی بایستی در شمال سوریهگسیس   ی  3لی کردعا  شورای

آورد و دو حزب در  قسیم  به دستشد. ولی ابتکار بارزانی نتوانست موفقیتی در عمل و پ.ی.د.  قسیم می

ین پ.ی.د. و  قابررل برر  سرروریه و عررراق برره عرصررۀ  مرررز  ،حلی دسررت یابنررد. در نتیجررهقدرت نتوانستند به راه 

دیگر  ردیل گردید. بستن از سرف  کردک. از یک سرف و حکومت اقلیم کردستان و شورای ملی پ.ک.

________________________________________________________________ 

1, Mashaal Tammo 

2 . Erbil Agreement 
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 International)و جلوگیری از ورود افراد و سرفداران بررارزانی و پ.ک.ک.  ),p.34) Park ,2016مرزها 

Crisis Group, 2014, p.10) های دو سرف بودند. هایی از دشمنیمونهن 

ریر وریه را  حت  یکردهای سات ق اقدامموده است از سریق حکومت اقلیم کردستان عرا دش ن آنکارا      

قرار دهد و با استفاده از اهرب بارزانی و شورای مخالفین سوریه، پ.ی.د. را به حاشیه براند.  رکیه همچنررین 

یررابی تقرردر .)p.8)Taspinar&Toll ,2014,پرداخررت به حمایت از رقیب پ.ی.د. یعنی شورای ملی کرد 

های بیشتر اسق کردنشین این کشور همکاریآن بر منیت حزب ا حاد دموکرا یک در شمال سوریه و حاکم

-اربیل و آنکارا را موجب شده است و این دو بازیگر مجرور به همکاری علیه پ.ی.د. و پ.ک.ک. شررده 

در برابر اقدامات پ.ی.د. لی کردهای سوریه های حزب دمکرات بارزانی و شورای مها و مخالفتاند. بیانیه

 وانررد داد که پ.ی.د.  نها بخشی از جوامع کرد سوریه را میمی  د و نشانبو  رردر کاهش مشروعیت آن مؤ

در میان جوامع غیرکرد و کردهای متمایل به شورای ملی کرد سرروریه از مشررروعیت الزب نمایندگی کند و  

ر شده است بارزانی در  دش بود  ا جایگزینی برررای یادآو  1ان الرابیکه استفسوریهمان.  ستین  برخوردار

وریه به وجود آورد. جایگزینی که وابسته به اربیررل باشررد و برره همررراه اربیررل در مرردار  رکیرره .د. در سپ.ی

اقدامات بارزانی از جایگاه خاصی برخوردار بود.  ،از دید آنکارا (.(Larrabee, 2013, p.141حرکت نماید

با کردهای عررراق و آنکارا  حکمنمود. از سویی دیگر رواب  مستی بارزانی حمایت میها رکیه از  دشلذا  

عدب مخالفت  رکیه بررا گسررترش نفرروذ حررزب شررورای ملرری کرررد سرروریه ایررن ایررده را کرره  رکیرره مخررالف 

برروده و دی اربیررل بررا جهرران خرراره یرر لچراکه  رکیه محور مواصد ی ک نمود. کردهاست با  ردید مواجه می

 ژیک  رکیه در حیررات سیاسرری اه استراایگباشد. به واسطه جصادی خوبی بین دو سرف برقرار میرواب  اقت

یابی پ.ک.ک. و پ.ی.د. در شمال سوریه را کند قدرتحکومت اقلیم کردستان عراق، بارزانی  دش می

یررل از سرررف دیگررر ارب سوری آن پ.ی.د. از یررک سرررف و  نماید. هرچند رقابت پ.ک.ک. و شاخۀمهار  

اربیررل و  مواجهرره وان دلیل دیگری برررای ه را مییانخاورم  رای بس  حوزة نفوذ در میان جوامع کرد منطقۀب

کند پ.ک.ک. و متحد آن پ.ی.د. آنکارا  دش می  کهیهنگامپ.ی.د. دانست. ردر واقع کردهای عراق  

  p.70)& Others, 2016, .(Naderباشندمرا  ضعیف نماید شریکی استرا ژیک برای  رکیه می
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 ترکیه به سوی محور ایران و روسیه     چرخش

ای  رکیه را در مقایسه با رقیررران منطقرره  نهانهی مخالفین سنی اسد که مورد حمایت  آنکارا بودند پیروز     

و کردها   پذیری این کشور در مقابل علویانداد بلکه از شدت آسیبنظیر ایران در موقعیت مناسری قرار می

رکیرره قرررار گرفررت. خررارجی    سررتهمین جهت حمایت از مخالفین اسد در دسررتور کررار سیا  کاست. بهمی

رویکردی که به  نش در رواب   رکیه با دو بررازیگر منطقرره یعنرری روسرریه و ایررران دامررن زد. سرراق  نمررودن 

امرره  حرروالت داخلرری  وان اوه این  ررنش دانسررت. در ادروسی  وس  نیروهای نظامی  رکیه را می  جنگنده 

با بحران سوریه گردید.   کیه در رابطهخارجی  رت ساز  غییرا ی در رویکرد سیاسیه، ظهور داعش زمینهسور

هررای مرردافع خلررق و خصرروص آمریکررا از یگررانرر کردها با داعش حمایت بررازیگران غربرری و بررهمرارزه مؤ

ان غربرری  مررایلی رار داده است. بازیگرپ.ی.د را موجب شده و این مسئله آنکارا را در وضعیت دشواری ق

کررردی و دیگررر نیروهررای سرروری برررای   هررایگروه ده از  اسررتفا  پرری  ردبه حضور نظامی در سوریه نرردارد و  

ل سوریه آمریکا به در شما 2014داعش به شهر کوبانی در سپتامرر  کست دادن داعش بودند. بعد از حملۀش

وقررت آمریکررا  جمهررورئیسردر آن زمان بررود کرره  سوری پ.ک.ک. روی آورده است.  همکاری با شاخۀ

برررد. از آن رر و مفید در مرارزه با داعررش پرریعنوان ابزاری مؤخلق به  ای مدافعهبه یگان  1یعنی باراک اوباما

هررای سیاسرری، اقتصررادی و دیپلما یررک از مسررتقیم حمایررت سوربررههررای آمریکررا زمان  ا به امروزه حکومت

 ایاالت متحد نقش نیروی هرروایی شرراخۀای داخلی سوریه  اند. در نرردهآورده   های مدافع خلق به عملیگان

 ند. نک های مدافع خلق نیز نقش نیروی زمینی آمریکا را بازی میو یگان ک.وری پ.ک.س

سرروری  متفرراوت از آمریکررا نررروده اسررت. شرراخۀسوری پ.ک.ک. چندان  رفتار اروپا نیز در رابطه با شاخۀ

حررران بهررای اخیررر و در نتیجرره در سررال هاآن. ولی اقدامات وپا مشغول فعالیت بودنیز در ار  قردًپ.ک.ک.  

رسیده است. به پ.ی.د. این اجازه داده شده است در اروپا دفا ر رسررمی برررای    وجهیقابلیه به سطح  سور

بزند.   رلیغآوری نمایند و آزادانه دست به  های خود جمعای مادی برای فعالیتهخود دایر نمایند و  کمک

با سه عنصری است که  رگیر شدند روریستی منوط به  هایگروه آمیز است شکست موفقیتمعتقد   2هافمن

روند. این سه عنصر عرار ند از: انعکاس مسررتمر پیرراب  روریستی به شمار می  هایگروه استرا ژی این    نوعیبه

ه صررفوف و پررر کررردن دوبررار  نفس ررازه  روریسررتی در جررذب افررراد    هایگروه ،  وانایی مستمر  هاگروه این  

حمایررت غرررب از  .)fman,2006, p.2)Hof نسررازمایررد د وانررایی  ج درنهایررتهررای  روریسررتی و سررازمان
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نمایررد موجررب خصوص موضوع برابر جنسیتی که این حزب  رویج میمضامین ایدئولوژیک پ.ک.ک. به

  قویررت پایگرراه اجتمرراعی رلیررغ پیرراب پ.ک.ک. شررده و بررر  وانررایی حررزب در جررذب نیروهررای جدیررد و 

مررات آنکررارا برخرری از کشررورهای مقا .(0Hürriyet Daily News, 2(16 اسررتپ.ک.ک. یرراری رسررانده 

در ایررن    روریسررتی یعنرری پ.ک.ک. را  هررایگروه اند که زمینه  رلیغات  اروپایی مانند آلمان را متهم نموده 

خصرروص بررهاقدامات غرررب و    نتیجۀقویت پ.ک.ک. در منطقه که  در مجموع    نمایند.کشورها فراهم می

 ت. ا شده اسرآمریکا در سوریه بوده است باعث رنجش آنکا

در واکنش به همکاری کشورهای غربی با پ.ی.د.  رکیه با چرخش اساسرری برره سرروی محررور ایررران و       

.  یررابی پ.ی.د. را ا خرراذ نمرروده اسررتروسیه همکاری با این کشورها برای مهار  هدیدات ناشرری از قرردرت

عربرری -ر محررورغربیرچرره بیشررتهچرخش  رکیه به سوی محور ایران و روسیه با انفعررال های اسد و  پیروزی

 ای از جرهررۀی دولررت اسررد و بخررش عمررده محور  هران، مسکو و آنکارا و آمادگ همراه بوده است. حمایت

مدت این کشور یبس دائم و آغاز حل  دریجی بحران سوالنایجاد آ شالزب برای  معارضان سوری شرای   

 هحزب ا حاد دمکرا یک حضور نداشته  ت  رکیفبه دلیل مخال  1های آستانهاهم نموده است. در نشسترا فر

قرار گرفته است. موضعی کرره بیشررتر در    یکیدها همواره  مامیت ارضی سوریه مورد  است و در این نشست

نرری، روسرری و نه حضررور نیروهررای ایرا وافقررات نشسررت آسررتا ملۀراستای امنیت ملی  رکیه بوده است. از ج

باشد بوده است. با استقرار این نیروهررا حررزب دیترانه میدریای م  د رکی در منطقه ادلب سوریه که در امتدا

گسترش قلمرررو جغرافیررایی کردسررتان سرروریه و متصررل نمررودن منرراسق کردنشررین   رؤیایا حاد دمکرا یک  

روسیه با  رکیه در حمله به منطقه عفرررین  بیند. همراهیآزاد مدیترانه را  برباد رفته می  هایآبخاورمیانه به  

ر دستاوردهای چرخش  رکیه به سرروی ایررران و روسرریه دانسررت. قرررل از حملرره  رکیرره برره ن از دیگا ورا می

فرررین  حررت ع  روسیه از منطقه خاره شده و زمینۀ حملۀ نیروهای نظامی  رکیرره برره منطقررۀ  عفرین، نیروهای

ریان د و در جشباحریم هوایی سوریه در اختیار  نیروهای روسیه میکنترل پ.ی.د. را فراهم نمودند. کنترل 

هررای  رکیرره و بمررراران مواضررع عفرین نیروهای روسیه حررریم هرروایی منطقرره را برررای پرررواز جنگنررده   حملۀ

      های مدافع خلق آزاد گذاشتند. یگان

 

________________________________________________________________ 

1   Astana 
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 و ایجاد منطقه امن در شمال سوریه  مرحله دوم؛ مواجه نظامی

ن کشور و در داخل قلمرو جغرافیررایی جنوبی ایامن در امتداد مرزهای  رهرران  رکیه ایجاد منطقۀ از دید     

 را سرروریه شررمال در امن منطقۀ رود.  لذا ایجادسوریه ابزاری کلیدی در دفع  هدیدات پ.ی.د. به شمار می

آنکررارا در ابترردا در   .نمررود  قلمررداد  شمال سرروریه   حوالت  قرال  در   رکیه  یاسترا ژ  بخش   رینمهم   وانمی

 وجهی متحدین  رکیه در شود ولی بی  نائلمذکور  به ایجاد منطقۀ  غربی خودی متحدین   دش بود با همراه

ور الملل را برای رهرررران  رکیرره یررادآهای امنیتی این کشور اصل خودیاری در نظاب بینپیمان نا و به نگرانی

ایررن گوید ما باید خودمان نرراف خررود را برررریم نیررز برره  میگردید. اشاره اردوغان به مثل معروف  رکی که  

گوید: رناف خود را باید خودمان برریم. بحران سرروریه را مررا بایررد دارد. وی در این رابطه می   یکیدت  حقیق

 2020 ررا  2016هررای سررال فاصررلۀنظامی  رکیه در  اتیعلم .(Sabah, 2018)خودمان حل کنیم نه دیگرانم

کیرره جاپررای شررد  ررا  رایررن کشررور در شررمال سرروریه گردیررد. ایررن عملیررات باعررث    منجر به حضور نظررامی

 د  مامیررت ارضرری  رکیرره را در مقابررلمستحکمی در سوریه برای خود داشررته باشررد و برره ایررن  ر یررب بتوانرر 

باشررد. حضررور  رکیرره در شررمال  ررگررذای یر هدیدات پ.ک.ک. حفظ نموده و در سرنوشت آینده سوریه  

ای قابل  وجه سررعی ههزینه نظامی این کشور محدود نروده است. این کشور با صرفسوریه فق  به حضور  

 در بازسازی این مناسق نیز داشته است. 

های الزب نظیر مدارس، شرکه برق و بهداشت و درمان برای اسکان مردب  وس   رکیه فررراهم زیر ساخت    

 هزینررۀ (.Aydıntaşbaş, 2020, p.10اشد )بجمعیت مناسق  حت کنترل  رکیه رو به فزونی می شده است و

تر هدف  سخیر ذهن و قلب مردمان محلرری را در نظررر دارد.  ررا آنکررارا بتوانررد جرروامعی نطقه بیش رکیه در م

منطقه امن ایجاد سرفدار خود و در امتداد مرزهای جنوبی این کشور ایجاد نماید. الزب به ذکر است ساکنان 

هررای ون حمایررتدهند و بقررای ایررن منرراسق و مردمرران آن بیشررتر مرردیمی  اعراب سنی  شکیل  عمد اًشده را  

سرروری باشد. هدف دیگر بازسازی مناسق امن بازگشررت آوارگرران  سیاسی، اقتصادی و ار راسا ی  رکیه می

میلیون پناهنده سرروری سرراکن   6/3یک به  باشد. با  وجه به اینکه در  رکیه نزدساکن  رکیه به این مناسق می

خررود در شررمال  انرره و کاشررانۀگرران برره خندن ایررن آواراز اهداف عملیات نظامی  رکیه بازگرداهستند یکی  

-باشد. در این راستا مقامات  رکیه بر این باورند منطقه امن در شمال سوریه با  کمیل زیر ساختسوریه می

نظررامی  رکیرره  حضور (.Aydıntaşbaş, 2020, p.21بود )وری خواهد ها الزب پذیرای دو میلیون پناهنده س

سرروری  ن کشور و در هررم شکسررتن اقترردار شرراخۀشمال ای امن در ۀشمال سوریه که با هدف ایجاد منطقدر  
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، 2ادلررب ، حضررور نظررامی در منطقررۀ1پ.ک.ک. بوده است در چهار مرحله و در قالب عملیات سررپر فرررات

 گیرند.طالعه قرار میزیر مورد مدر صورت گرفته است. که  4صلح ات چشمۀو عملی 3زیتون عملیات شاخۀ
 عملیات سپر فرات

یستی داعش در  رکیه باعررث گردیررد آنکررارا سیاسررت انفعررال در برابررر داعررش را مررورد دت  رورحم        

یمی را علیه داعررش بازبینی قرار دهد. لذا آنکارا در کنار پیوستن به ائتدف ضدداعش، عملیات نظامی مستق

نترل سق  حت ک سپر فرات وارد قلمرو جغرافیایی سوریه گردید و منابه راه انداخت و  حت عنوان عملیات  

داعش در شمال سوریه را مورد هدف قرار داد. در واقع نخستین مداخله نظامی  رکیه در شررمال سرروریه در 

های اصلی  رکیه از عملیررات د یکی از هدفرسو با عملیات سپر فرات شروع گردید. به نظر می  2016سال  

 6و الررراب  5ابلسنظیررر جررر  هررایی از منرراسق  حررت کنترررل داعررشل سرروریه و  صرررف بخررشنظامی در شما

در اوایررل سررال باشررد.  مرری  هاآن   سل جلوگیری از پیشروی هر چه بیشتر کردها و کنترل نوار مرزی  رکیه  

ای خررود قرررار داده بررود و در آن ف حمرردت  وپخانرره رکیه مواضع پ.ی.د. را در شمال سوریه هررد  2016

ل سوریه به عملیات نظامی مسررتقیم . در شما هدید کرده بود در صورت  داوب عملیات نظامی پ.ی.دزمان  

در این حمدت همزمان با داعش آنکارا مواضع پ.ی.د. را نیز .  )anotti,2016, p.6)Zنمود نیز اقداب خواهد  

داعررش  از کنترررلیفتررد نکارا  وانست مناسقی را قرل از اینکرره برره دسررت کردهررا بآ  .دادمورد هدف قرار می

د  وانست از ا صال مناسق سه گانه  صرف شده  وسرر  کردهررا برره نظامی خوخاره نماید.  رکیه با عملیات  

یافت جلرروگیری نمایررد و مررانع یکدیگر و ایجاد قلمروی یکپارچه که به سرف دریای مدیترانه گسترش می

جزیره گردید.  رکیه در پوشررش مرررارزه بررا  منطقه عفرین به دو منطقه کردنشین دیگر یعنی کوبانی والحاق  

کرد وابسته با پ.ک.ک. در جغرافیای سوریه بود. گرچه مقامررات   هایگروه  ضعیف    یدر پ ر  داعش بیش

امررا در مقرراب گوینررد سررخن مرری  یسررتی رور  هایگروه های اعدمی خود از عدب  مایز میان   رکیه در سیاست

کرررد در فعررال  هررایگروه کن کررردن ریشه  یدر پا داشته باشند  عمل بیش از آنکه دغدغه مرارزه با داعش ر

  .غرافیای خود و سوریه هستندج

 

________________________________________________________________ 

1. Euphrates Shield 
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 ادلب سوریه   نیروهای نظامی ترکیه در منطقة   استقرار

ایررران، روسرریه و  رکیرره ایررن  رکیه اعدب نمود که بر اساس  وافق انجاب شررده بررین    2017در اواخر سال       

برره منطقرره، نقررش    ش  رکیههای ارانتقال یگان  باو  باشد  ستان ادلب سوریه میاعزاب نیرو به ا  در حالکشور  

 ر امنیت ادلب که پیشتر یکی از مناسق درگیررری بررین رژیررم اسررد و مخالفرران بررود، پررنررگ  نی یم رکیه در  

 ،کرره در آسررتانه  بررودمررذاکرات صررلحی    رکیه در ادلب نتیجررۀیروهای نظامی  بنابراین استقرار ن.  خواهد شد

عنوان حامی مخالفان از یک سرف و  رکیه بهین دمشق عنوان متحدیتخت قزاقستان، میان ایران و روسیه بهپا

نیروهای مسلح  رکیه  ،نامه آستانهمطابق  وافق .)(Baresh, 2019, p.4بود سوری از سرف دیگر برقرار شده 

اساس  رکیه در مناسق داخلی ادلررب  . بر اینادلب مستقر گردیدند در منطقۀروهای کنترل  نشم  عنوان رنیبه

و منرراسق کرراهش  ررنش یررا برره   آن، مراکز نظارت ایجاد خواهند کرررد  ۀمناسق حومنیز در    نیروهای روسیه  و

ل در حد فاصررل مرکز کنتر 12 واند سرق این  وافق ار ش  رکیه میعرار ی مناسق امن ایجاد خواهند نمود.  

داعررش و جرهرره النصررره شررامل  و  کفیررری نظیرررروریسررتی    هررایگروه   .شمال  ا جنوب ادلررب ایجرراد کنررد

 .نیستند بسآ شقید شده در  هایروه گ

بررس  قویررت آ ش را مقابله با نفرروذ پ.ک.ک. در منطقرره،  هدف از اعزاب نیروهای مسلح به ادلب رکیه      

هررای ، رسرراندن کمررکهررایررت از رونررد پایرران دادن برره درگیررری، حمامیان نیروهای مخالفین و رژیررم اسررد

. بررا اسررت اعرردب نمرروده  هایشررانسوری به خانهان آوارگشت گشرای  برای باز نی یمبه منطقه و    دوستانهبشر

عفرررین را در کنترررل خررود  منطقررۀ به این سرف 2011سوری آن از سال    وجه به اینکه پ.ک.ک. و شاخۀ

  رررینمهمب نیرراز دارنررد، هررایی از اسررتان ادلرر کریدور مورد نظرشان به  سل  بر بخررش  دارند و برای  کمیل

گیری کریدور کردی در امتررداد مرزهررای جنرروبی ایررن از شکل  جلوگیری  بهدف  رکیه از حضور در ادل

باشد. کریدوری که از شمال عررراق و مرزهررای جنرروب شرررقی  رکیرره شررروع شررده و برره دریررای کشور می

 شود. میمدیترانه ختم 

 
 زیتون  شاخة  اتیعمل

بود.  ی.د. شده کنترل پ.  عفرین از دو منطقه دیگر  حت  رات باعث جدایی منطقۀنظامی سپر ف  عملیات      

کامررل از کنترررل پ.ی.د. خرراره   سوربررهعفرررین را     رکیه با انجاب عملیات شاخۀ زیتون قصد داشت منطقررۀ

بودنررد آن عرار ند     رینمهمکه  بود  چندین هدف آغاز شده  عملیات شاخۀ زیتون، در راستای  حقق  نماید.  

ملی  رکیه را در معرررض خطررر جرردی ه امنیت  ک  روریستی    هایگروه پاکسازی منطقۀ عفرین از حضور    :از

؛  یمین امنیت مرزهای  رکیه با سوریه و جلوگیری از شررلیک موشررک و خمپرراره برره سرروی بودند  قرار داده 
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بررا ایررن حررال . امنم برای بازگشت آوارگان سوری به روستاها و شهرهای خودمناسق مرزی و ایجاد رمنطقه  

گیری کریدوری است که مناسق  حت یری از شکلتون جلوگیف عمده دیگر  رکیه از عملیات شاخۀ زهد

 کند.نشین سوریه به دریای مدیترانه وصل میکنترل پ.ک.ک. و پ.ی.د. را با عرور از برخی مناسق عرب

هرگررز ایررن کشررور  کرره    اسررت   رکیرره بارهررا اعرردب کرررده لیات سپر فرات در این عملیات نیز  همچون عم    

ا از اقرردامات پ.ک.ک. و دیگررر آسرریب ر نی رررشیبردهررا ک دهررد. یمکردهررای سرروریه را هرردف قرررار ن

 هزار نفر  200بر شمال سوریه، بیش از  .پس از  سل  پ.ی.دعنوان نمونه  اند. بههای آن در منطقه دیده شاخه

کرره دولت  رکیه از رشورای ملرری کردهررای سرروریهم اند. عدوه بر این،  کردهای سوریه به  رکیه پناه برده از  

  (Sadeghi & Rahimi, 2017, p.422).کندحمایت می باشد،می ب و گروه کرد سوریحز 15از  متشکل

 
 صلح  عملیات چشمة 

غرب فرات را از کنترل نیروهررای   سوریه در منطقۀشده بود نوار مرزی  قرلی  رکیه موفق    یهااتیعملدر      

زهای  رکیه در شرق ور از مرک صلح هدف دور کردن نیروهای مذ  نماید. عملیات چشمۀ  دافع خلق خارهم

بررل رفتنررد و در مقاشررمار مرری ی کردها متحد آمریکا در سوریه بهفرات را در نظر داشت. برای سالیان  متوال

مررانع  ملررلالبین رکیه به شمال سوریه برروده اسررت. در اصررل سرراختار نظرراب   لۀآمریکا همواره از مخالفان حم

 رامپ مرنی بررر بیرررون کررردن نیروهررای خررود از شرررق ا اعدب  مگردید. اعملیات  رکیه در شمال سوریه می

 رکیرره برره ایررن منطقرره را فررراهم نمررود. نیروهررای   زمینررۀ حملررۀ  2019ال سوریه در ششم اکترررر  فرات در شم

نمررود. آنکررارا اعرردب زی مرریبین کردهررا و ار ررش  رکیرره را بررا  حائلدر شمال سوریه بیشتر نقش    آمریکایی

نمررود چررراغ سرررز برررای حملرره برره شررمال سرروریه  عریررر مرری ه منزلررۀریه را برر ون برررای خررروه از سرر واشررنگت

Aziz,2020, p.15)(. شررروع 2019صلح را در نهررم اکترررر  ملیات نظامی چشمۀبه همین جهت این کشور ع 

عملیررات نظررامی  رکیرره چنرردان دواب نیرراورد.  الملررل باعررث گردیررد  ررانمود. اما انتقادها و فشارهای نظاب بین

 1عنرروان روسررای جمهررور  رکیرره و روسرریه در شررهر سرروچیاردوغان و پو ین به  2019رر  اکت  23ر  دسرانجاب  

 :چنین بود وافقات دو کشور روسیه سرح جدیدی را برای پایان دادن به  هاجمات  رکیه اعدب نمودند. اهم 

بقیه ؛ تاهند داشورا در کنترل خود خ 3س العینو رأ 2حد فاصل  ل ابیدکیلومتری  120نیروهای  رکیه نوار  

________________________________________________________________ 

1.  Sochi 
2 . Tal Abyad   
3. Ras al-Ayn 



     79                                                  (2011-2020مقابله با ظهور کردستان ) استیو س هیبحران سور ه،یترک

کیلومتر دور ر از  30نقاط مرزی در کنترل روسیه و نیروهای اسد خواهد بود و نیروهای مدافع خلق کرد به 

نیروهای  رکیه و روسرریه در عمررق ده کیلررومتری مرررز برره گشررت زنرری ؛ و،  مرز  رکیه عقب خواهند نشست

نشینی نامه صلح باعث عقبو  وافق صلح در مجموع عملیات چشمۀ  .(Aziz,2020, p.17) اختپردخواهند  

نیروهای مسلح پ.ی.د. از نوار مرزی  رکیه در شمال سوریه گردیررد. نقشرره زیررر آرایررش نهررایی نیروهررا در 

 دهد.نشان میمناسق شمالی سوریه 

 
 

 

(Aziz, 2020, p.17) 
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 گیرینتیجه

ک.ک. آن را بخش ا که پ.ی  رکیه در رابطه با ظهور کردستان به اصطدح روژوراهررد سیاست خارج     

بیشتر دارای ماهیت  دافعی بوده است. اسررترا ژی  رکیرره در مواجرره بررا   ،غربی کردستان بزرگ در نظر دارد

د مرزهای جنوبی این کشور در چررارچوب سیاسررت صرررر و انفعررال در قرررال ظهور کردستان سوریه در امتدا

حضررور نظررامی در   درنهایررتو    ر سرروریهحمایت از حزب دمکرات بررارزانی و دنرالرره سیاسرری آن دداعش،  

هدف دفع  هدیدات امنیتی نو ظهور حزب ا حاد دمکرا یررک کردهررای   است با  هایی از شمال سوریهبخش

 ؛ای در قرررال داعررش در پرریش گرفررتری  رکیه.  رکیه در ابتدا سیاست منفعدنررهسوریه در محی  امنیتی فو

 عث برره  حلیررل رفررتن  رروان نظررامی شرراخۀی.د. باش با پ.زیرا بر این باور بود که درگیری هرچه بیشتر داع

های مدافع خلق کرد سوریه خواهد شد. در ادامه آنکارا با حمایررت از بررارزانی و نظامی پ.ی.د. یعنی یگان

می آن در کردسررتان سرروریه های سیاسی و نظرراشورای ملی کرد وابسته به آن در مقابل پ.ک.ک. و دنراله

کرد به نفع خود استفاده نماید. در این مرحله آنکررارا  هایگروه درون جود در های مو دش نمود از شکاف

 هررایگروه یررابی تگیری نظم سیاسی جدید در شمال سرروریه از قرردرخواست با مشارکت فعال در شکلمی

پ.ک.ک. و پرری.ی.د.  هدیرردات امنیترری ناشرری از   کرد همسو با بارزانی حمایت نماید و با به حاشیه راندن

خصرروص آمریکررا از هررای غربرری و بررهحمایررت دولررتبه اصطدح روژوا جلوگیری نمایررد.  ردستان  ظهور ک 

ز اهرب بارزانی را موجب گردید. در پ.ی.د. ناکارآمدی استرا ژی صرر و انفعال در برابر داعش و استفاده ا

ران محور ایدات پ.ک.ک. و پ.ی.د. همراهی با محور ضدغربی یعنی برای دفع  هدی ناچاربهنتیجه  رکیه 

هرچنررد امررروزه پ.ک.ک. بررا اسررتفاده از    حضور نظامی در شمال سوریه را برگزیررد. درنهایتو روسیه و 

ه خود در سوریه متمرکز شده است، ولی نراید فراموش کرد و  وان خود بر کسب نتیجه دلخوا  تیظرف ماب  

پ.ک.ک. با هرردف   یکردپان  را دارد. ایدة   انهیخاورمدر منطقۀ    بزرگد کردستان  هدف ایجا  پ.ک.ک.

میانه  هدید امنیتی جدی روجوامع کرد خا  های دمکرا یک و کنفدرالیسم دمکرا یک درایجاد خودمختاری

 منطقررهکشررورهای  یرود. لذا همکررارقابل  وجه نظیر ایران نیز به شمار میبرای کشورهایی با جمعیت کرد  

دی و حمایت از  مامیت ارضرری سرروریه امررری لیسم کراعنی ایران،  رکیه، سوریه و عراق برای مهار ناسیونی

 کشورهای مذکور خواهد بود. بلندمدتضروری بوده و در راستای امنیت ملی و منافع 
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