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مقاله پژوهشی
تاثیر بحران سوریه بر مالحظات راهبردی ترکیه در قبال روسیه
طاهر حیدرزاده ،1رحمت حاجی مینه ،2نوذر شفیعی
تاریخ دریافت1399/10/25 :
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تاریخ پذیرش1400/12/18 :

چکیده :با توجه به حساسیت تحوالت در سوريه و اعمال نیات ديگر کشورها در اين بحبوحه از جمله روسیه
و ترکیه ،میتواند عالوه بر زمینههاي تهديد و فرصت در روابط با يکديگر بر مالحظات راهبردي دو کشور نیز
تاثیرگذار باشد .روسیه و ترکیه همواره داراي منافع مشترکی در حوزه ژئواکونومی و منافع متضادي در حوزه
ژئوپلیتیکی بودهاند که اين امر باعث شکل گیري منافع مشترک و متضاد در مناسبات دو کشور شده است.
روسیه و ترکیه در بحران سوريه تا جايی پیش رفتند که احتمال وقوع رويارويی مستقیم میان دو کشور وجود
داشت ،اما دو کشور با در نظر گرفتن مالحظات راهبردي از وقوع درگیري احتمالی جلوگیري کردند .هدف اين
پژوهش تاثیر بحران سوريه بر مالحظات راهبردي ترکیه در قبال روسیه میباشد .اين پژوهش با طرح اين سوال
که بحران سوريه چه تاثیري بر مالحظات راهبردي ترکیه در قبال روسیه گذاشته است؟ با روش توصیفی-
تحلیلی به ارزيابی اين فرضیه میپردازد که :بحران سوريه با آشکار ساختن آسیب پذيري ترکیه در قبال واکنش
روسیه باعث شیفت مالحظات راهبردي آنکارا از رئالیسم تهاجمی به رئالیسم مشروط در روابط خود با مسکو
مبنی بر جايگزينی همکاري به جاي تقابل شد .يافتههاي تحقیق حکايت از اثبات اين موضوع دارد.
واژگان اصلی :ترکیه ،سوريه ،روسیه ،رئالیسم تهاجمی ،رئالیسم مشروط.

 .1دانشجوي دکتراي ر وابط بین الملل ،گروه روابط بین الملل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ايران
 .2استاديار روابط بین الملل ،گروه ارتباطات و علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تهران ،ايران
(نويسنده مسئول)

r.hajimineh@gmail.com

 .3دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده اقتصاد و علوم اداري ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
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مقدمه
جنگ کثیف پديده نوينی نیست ،قهرمان ملی کوبا «خوزه مارتی» پیشاپیش به درستی
گفته بود که واشنگتن کوشش خواهد کرد تا در جنگ آزادي بخش کوبا علیه اسپانیا دخالت
کند .او در سال  1۸۸۹نوشت« :آنها براي شروع جنگ آنقدر تحريک خواهند کرد تا بهانهاي
براي تجاوز به دست آورند و بعد با سوء استفاده از يک میانجی يا ضامن کشور را در اختیار
خويش گیرند »...از اين خفت بارتر و بی رحمانه تر چیزي در تاريخ خلقهاي آزاد وجود
ندارد .نه سال بعد در طی سومین جنگ استقالل طلبانه ،انفجاري در بندر هاوانا کشتی جنگی
(يو اس اس مین) را نابود کرد و  2۵۸تن از سربازان کشتی کشته شدند .اين انفجار بهانهاي
شد که آمريکا به کوبا حمله کند .بسیاري از مردم کوبا بر اين عقیدهاند که آمريکايیها خود
کشتی خود را منفجر کردهاند .در يادبود اين سربازان امروز در هاوانا تنديسی وجود دارد که
روي آن اين جمله حک شده است" :به ياد قربانیان مین که قربانی سیري ناپذيري امپراتوري
براي تسلط بر جزيره کوبا شدند" .اياالت متحده در قرنهاي بعد دهها تجاوز به کشورهاي
آمريکاي التین و ساير مناطق ديگر نیز انجام داد.
اياالت متحده تجربیات زيادي در مورد جنگهاي کثیف مخفی دارد ،که نیابتا در
آمريکاي مرکزي ،در آفريقا و در خاورمیانه ،انجام میگیرد .پس از اين که رئیس جمهور بوش
در سال " ،2۰۰1جنگ علیه تروريسم" را اعالن کرد ،کتاب راهنماي ارتش آمريکا در مورد
جنگهاي غیر مرسوم ،چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت تا تعداد زياد فعالیتهايی را
که اياالت متحده براي اجراي برنامههاي بلندپروازانه خود در نظر گرفته بود در آن منظور
دارد .نسخه سال  2۰۰۸با تايید اين نقل قول نظريه پرداز نظامی چینی« ،سونژي» آغاز میشود
که« :شکست دادن دشمن بدون مبارزه ،اوج توانايی است» .يعنی اين که براي جلوگیري از
رودررويی مستقیم نظامی همیشه موثرتر است که پیشاپیش به يک سلسله از اقدامات دست
زد .اين کتاب راهنما بر نیات کامالً مشخص و تعیین شده پشتیبانی از جنگهاي غیرمنظم،
شورشها ،جنبشهاي اعتراضی و جنگهاي منظم تکیه میکرد و درست همین جنگ
غیرمنظم براي سوريه تدارک ديده شد آن هم قبل از وقايع مصر و تونس در نیمه دوم سال
 2۰1۰و آوريل  2۰11که به «بهار عربی» معروف شد .اين مدل در نظر داشت با استفاده از
شبکههاي موجود اخوان المسلمین در سوريه و همچنین صعوديهاي همیشه قابل اعتماد،
فرقه گرا و بدخیم ،القاعده يا داعش در عراق را گسترش دهد .اگر سوريه مانند عراق و لیبی
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کشورهاي امیرنشین خلیج فارس با محور مقاومت روبرو شدند که داراي برخی از هم پیمانان
پرقدرت و تجربیات کافی در مبارزه با تحريکات فرقه گرايانه بود.
بحران سوريه چگونه بر مالحظات راهبردي ترکیه در قبال روسیه تاثیر گذار بود که
وجه مجهول اين پژوهش است .هدف اين پژوهش تاثیر بحران سوريه بر مالحظات راهبردي
ترکیه در قبال روسیه میباشد .حال سوال اصلی که نوشتار پیش رو برآن استوار است اين
است که :بحران سوريه چه تاثیري بر مالحظات راهبردي ترکیه در قبال روسیه داشته است؟
فرضیه پژوهش بدين صورت است که ،بحران سوريه با آشکار ساختن آسیب پذيري ترکیه در
قبال واکنش روسیه باعث شیفت مالحظات راهبردي آنکارا از رئالیسم تهاجمی به رئالیسم
مشروط در روابط خود با مسکو مبنی بر جايگزينی همکاري به جاي تقابل شد .مقاالت
متعددي در زمینه بحران سوريه منتشر شده است اما ،هرکدام به صورت پراکنده به اين
موضوع پرداخته اند .مهمترين جنبه نوآوري در اين تحقیق کاربست الگوي شیفت از رئالیسم
تهاجمی به رئالیسم مشروط در بحران سوريه است و اين اولین کاري است که در اين حوزه
انجام گرفته است .بنابراين میتوان گفت که مطالعه حاضر از نظر محتوا ،بديع میباشد .مهم
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منزوي و تنها میشد ،اين طرح موفقیت آمیز بود .ولی ناتو و نمايندگان آن در ارتش

ترين مانع براي اين پژوهش ،عدم دسترسی به منابع علمی معتبر بوده است و اگر منبعی يافت
میشود بیشتر تکراري است .مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به صورت بسیار منسجم
و شفاف به تاثیر بحران سوريه بر مالحظات راهبردي ترکیه در قبال روسیه پرداخته است که
ابتدا چارچوب نظري سپس پیچیدگی بحران و قدرتهاي بزرگ ،رويکردهاي دو کشور
نسبت به تحوالت سوريه ،از وابستگی متقابل اقتصادي تا همکاري سیاسی و سپس مالحظات
نظامی و امنیتی روسیه در تحکیم روابط با ترکیه و در نهايت مالحظات راهبردي ترکیه در
قبال روسیه مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1پیشینه پژوهش
مقاالت متعددي در ديگر حوزهها درباره روابط روسیه و ترکیه و سوريه از جنبههاي
گوناگون ،رويکردها ،تاثیرات ،تعارضات ،روابط تاريخی و سیاسی مورد پژوهش قرار گرفته
است ،که به شرح زير است:
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شفیعی و ديگران ( )13۹۸در مقاله اي تحت عنوان" نظريه واقع گرايی و همزمانی بهبود
روابط اقتصادي و سیاسی روسیه و ترکیه" به خوبی نشان داده اند که بسیاري معتقدند
برخال ف نظريه رئالیسم ،همکاري و وابستگی اقتصادي توانسته است در روابط اين دو کشور
به حوزه سیاسی نیز تسري پیدا کند .براي تبیین اين مسئله با تمرکز بر ظرفیتها و
محدوديتهاي رئالیسم ،نشان داده اند که تأکید بر غلبه سیاست اعلی و نقش منافع سیاسی،
عدم قطعیت و بی اعتمادي روسی ترکی ،شکنندگی همکاري و رقابت براي کسب قدرت،
حاکی از آن است که روابط اقتصادي نمی توانسته زمینه همکاري و بهبود حوزه سیاسی بین
دو کشور را فراهم آورد.
شفیعی و روحی ( )13۹4در مقاله "تجزيه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس
تئوري لیبرالیسم "به خوبی شرايط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دو کشور را مورد بررسی قرار
داده و به ذکر تاريخچهاي دقیق از روابط فیمابین آنها پرداخته اند .نکتهي برجسته در اين
مقاله توجه و ذکر آمارهاي مربوط به تجارت و سرمايه گذاريهاي خارجی دو جانبه بین
روسیه و ترکیه می باشد اما با اين حال نويسندگان معتقدند در تحلیل روابط دو کشور نمی
توان تنها به عامل اقتصادي -تجاري اکتفا نمود و بر اساس وابستگی متقابل موجود دست به
تحلیل و نتیجه گیري در ارتباط با آيندهي روابط دو کشور زد .آنها معتقدند علیرغم تصور
عموم ،دو کشور به دنبال رهايی از وضعیت وابستگی متقابل موجود هستند.
حسین مسعود نیا و ديگران ( )13۹1در مقاله اي با عنوان "ترکیه و بحران سوريه :از
میانجیگري تا حمايت از مخالفان دولت" به مهمترين اختالفات دو کشور ازجمله اختالفات
عمده اي چون مسئله کردها ،تقسیم آب دجله و فرات و اختالفات بر سر منطقه «هاتاي»
پرداختهاند .يافتههاي مقاله حاکی از آن است که ترکیه اگرچه در آغاز درصدد حل مسالمت
آمیز بحران از طريق انجام اصالحات داخلی توسط حکومت سوريه بود اما پس از مدتی
برخی عوامل باعث شدند تا ترکیه به صورت علنی از مخالفان رژيم سوريه حمايت کند و
خواهان تغییر نظام سیاسی در اين کشور گردد.
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 .1-2الگوی شیفت از رئالیسم تهاجمی به رئالیسم مشروط
واقع گرايان تهاجمی چنین استدالل میکنند که آنارشی دولتها را وادار میسازد قدرت
يا نفوذ نسبی خود را به حداکثر برسانند .امنیت و بقا در درون نظام بین الملل هرگز قطعی
نیست و دولتها می کوشند با به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود ،امنیت خويش را به
حداکثر برسانند .از ديد واقع گرايان تهاجمی ،آنارشی بین المللی حائز اهمیت زيادي است.
اين آنارشی عموماً وضعیتی هابزي است که در آن امنیت امري کمیاب است و دولتها
میکوشند با به حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود به آن نايل شوند .در اين جهان،
دولت هاي خردورزي که به دنبال امنیت اند ،به انجام اقداماتی تمايل دارند که ممکن است به
تعارض با ديگران منجر شود و میشود .با بررسی توانمنديها و محیط بیرونی دولتها
میتوان رفتار آنها را فهمید .اين شاخه از نوکالسیکها از نظر استداللی بسیار به والتز شباهت
دارند اما در تحلیلهاي خود بسیار به مطالعات تاريخی بها میدهند .میتوان فريد زکريا و
جان مرشايمر را مهمترين نظريه پردازان واقع گرايی تهاجمی دانست .زکريا بر آن است که
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 .2چارچوب نظری:

تاريخ نشان میدهد دولتها در شرايطی که به شکلی فزاينده ثروتمند میشوند ،به ايجاد
ارتشهاي بزرگ روي میآورند ،خود را درگیر خارج از مرزهايشان میکنند و به دنبال
افزايش نفوذ بین المللی خود میروند .به عبارت ديگر ،توانمنديهاي نسبی تا حد زيادي به
نیات دولتها شکل میدهند .هنگامی که دولتی قدرتمندتر میشود ،میکوشد نفوذ خود را
افزايش دهد و به حداکثر برساند و محیط بین المللی خود را کنترل نمايد .بنابراين دولتها در
مواردي که تصمیم گیرندگان اصلی آنها تصور کنند توانمندي نسبی کشور بیشتر شده است،
راهبردي تهاجمی و با هدف بیشینه سازي نفوذ خود را دنبال خواهند کرد .در کل به نظر
زکريا هر قدر قدرت دولت و قدرت ملی افزايش پیدا کند ،به سیاستهاي خارجی توسعه
طلبانه تري منجر میشود(.مشیرزاده)13۰-131 :13۹2 ،
از ديد جان مرشايمر دولتها در جهانی زندگی میکنند که سرشار از تهديدات است و
واحدهايی اند که تمايل دارند قدرت خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقاي خود ادامه دهند.
هدف اصلی هر دولتی آن است که سهم خود را از قدرت جهانی به حداکثر برساند ،که اين به
معناي کسب قدرت به زيان ديگران است .به نظر مرشايمر دلیل اصلی قدرت طلبی دولتها را بايد
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در سه چیز جستجو کرد :ساختار آنارشیک نظام بین الملل ،توانمنديهاي تهاجمی که همه دولتها
از آن برخوردارند و عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشمن .مرشايمر مانند ساير واقع گرايان
نهادهاي بین المللی را مهم تلقی نمیکند .او تاکید میکند که دولتها بايد بر اساس آنچه واقع
گرايی تهاجمی ديکته میکند عمل کنند ،زيرا اين بهترين راه براي بقا در اين جهان خطرناک
است(.مشیرزاده )132 :13۹2 ،اما گروهی از رئالیسمها وجود دارند که برخالف نئورئالیستها،
ديدگاه خوش بینانه تري دارند و معتقدند که شرايطی وجود دارد که بر اساس آن دشمنان میتوانند
به اهداف امنیتی خود از طريق سیاستهاي مبتنی بر همکاري برسند و سیاستهاي رقابتی را کنار
بگذارند .در چنین شرايطی دولتها به جاي رقابت ،همکاري را بر میگزينند .بنابراين امنیت،
«مشروط» به وجود شرايطی است که درآن زمان وجود دارد(.بیلیس واسمیت )1422 :13۹2 ،اين
گروه از رئالیستها که چنین انديشه اي دارند را رئالیسم مشروط مینامند که برجستهترين
انديشمند رئالیسم مشروط چارلزگالسر میباشد.
گالسر عنوان میکند که تحت طیف وسیعی از شرايط ،همکاري بايد گزينه مورد نظر
يک کشور باشد .کشورهايی که به دنبال امنیت هستند بايد مزاياي سیاستهاي همکاري را
ببینند که میتواند انگیزههاي خوش خیم را بیان کند .وقتی خطرات رقابت از خطرات
همکاري فراتر رود ،کشورها بايد تالشهاي خود را به سمت دستیابی به همکاري سوق
دهند و از رقابتی که همکاري را از بین میبرد اجتناب کنند .برخالف رئالیسم تهاجمی،
رئالیسم مشروط معتقد است که به سه دلیل پیگیري افزايش قدرت نسبی همیشه بهترين راه
براي افزايش امنیت نیست .اول ،کشوري که قدرت نسبی خود را افزايش میدهد با اين وجود
ممکن است امنیت خود را کاهش دهد ،زيرا افزايش قدرت نسبی آن میتواند دشمن خود را
از امنیت کمتري برخوردار سازد و اين میتواند ارزشی را که دشمن براي گسترش آن قائل
است افزايش دهد و جنگ علیه آن کشور ممکن است محتملتر شود .دوم ،تالش براي به
حداکثر رساندن قدرت میتواند احتمال از دست دادن يک مسابقه تسلیحاتی را افزايش دهد.
حتی کشوري که برنده شدن در يک مسابقه تسلیحاتی را ترجیح میدهد يعنی برتري را به
برابري ترجیح میدهد ممکن است همکاري را نسبت به مسابقه تسلیحاتی انتخاب کند تا از
خطر از دست دادن مسابقه جلوگیري کند .سوم ،با عدم تمايز قائل شدن بین پتانسیل تهاجمی
و دفاعی ،اين ادعا که دولتها سعی میکنند قدرت نسبی را به حداکثر برسانند اين واقعیت را
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يک کشور براي دفاع و بازدارندگی را به حداکثر نرساند .موردي را درنظر بگیريد که براي به
حداکثر رساندن قدرت خود ،يک کشور بايد در به کارگیري قابلیتهاي تهاجمی رقابت کند و
گزينه ديگر آن پذيرش برابري در توانايیهاي دفاعی است .اين مسابقه تهاجمی میتواند با
کاهش توانايی دفاع در برابر حمله و افزايش بیثباتی بحران ،امنیت برنده را کاهش دهد.
بنابراين ،حتی کنار گذاشتن خطرات ناشی از کاهش امنیت دشمن و از دست دادن يک
مسابقه ،به حداکثر رساندن قدرت میتواند امنیت را کاهش دهد.
برخالف رئالیسم تهاجمی رئالیسم مشروط معتقد است که :نهادها محصول همان عوامل
منافع دولتها و محدوديتهاي اعمال شده توسط سیستم هستند که بر همکاري دولتها
تأثیر میگذارد .بنابراين کشورها بايد تالشهاي خود را به سمت دستیابی به همکاري سوق
دهند و از رقابتی که همکاري را از بین میبرد اجتناب کنند .همکاري بايد گزينه مورد نظر
يک کشور باشد .به طور قابل توجهی ،دو يا چند کشور میتوانند به طور همزمان به اين نتیجه
برسند ،در نتیجه همکاريهاي امنیتی را نیز عملی میکنند .رئالیسم مشروط تعصب بیدلیلی
که نسبت به رقابت وجود دارد را از بین میبرد .به جاي قدرت ،بر توانايی نظامی و توانايی
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ناديده میگیرند که به حداکثر رساندن قدرت نسبی ممکن است توانايیهاي نظامی مورد نیاز

انجام ماموريتهاي نظامی متمرکز است .بر اساس رئالیسم مشروط دولتها بايد همکاري
کنند تا منافعی که از اين طريق به دست میآيد را ببینند(Glaser. 1995: 60-71) .
برخالف رئالیسم تهاجمی که به عدم همکاري معتقد است .بنابراين از مهمترين شاخصههاي
رئالیسم مشروط میتوان به عملی نمودن سیاستهاي همکاري ،عدم رقابت و کم رنگ نمودن
جايگاه رقابت ،افزايش سود مطلق از طريق همکاري و عدم توجه به سودهاي نسبی ،کنترل
تسلیحات به جاي مسابقه تسلیحاتی ،همکاريهاي امنیتی که باعث کاهش هزينههاي دفاعی و
در پی داشتن رشد اقتصادي میشود و تاثیر نهادهاي بین المللی بر همکاري دولتها اشاره
نمود .با توجه به آنچه گفته شد میتوان پی برد که بحران سوريه و اتخاذ سیاست خارجی
ترکیه در بحران سوريه در ابتدا میتوان آن را بر اساس ديدگاه رئالیسم تهاجمی به شمار آورد
ولی در مقطعی که با عکس العمل جدي روسیه مواجه شد از اين حالت فاصله گرفت و بر
اساس رئالیسم مشروط عمل نمود که رويکرد همکاري را به جاي رقابت و تقابل اتخاذ نمود.
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 .3پیچیدگى بحران و قدرتهاى بزرگ
هر دولتی براي خود قلمرو نفوذ تعیین میکند .محور مبحث قلمرو نفوذ جغرافیاي اعمال
اراده است .عرف بین المللی ،جغرافیاي يک کشور را به عنوان قلمرو اعمال حاکمیت و اراده دولت
به رسمیت میشناسد .با اين حال ،جغرافیاي قلمرو دولتها با کاهش يا افزايش قدرت آنها بسته
میشود يا گسترش میيابد .دولتهاي شکست خورده يا در حال شکست همچون دولتهاي
کنونی در سوريه ،سومالی ،افغانستان و ...نمیتوانند حاکمیت را در همه جغرافیاي حاکمیت خود
به کار گیرند .در همان حال ،قدرتهاي بزرگ نظام بین الملل میتوانند قلمرو اعمال اراده خود را
تا مکانهايی دورتر از مرزهاي سرزمینی خود امتداد دهند .امروزه آمريکا براي توسعه قلمرو نفوذ
خود درخاورمیانه تالش میکند ،در حالی که به نسبت خاورمیانه ،سرزمین اصلی آمريکا در آن
سوي جهان قرار دارد .قلمرو کشورها در آن سوي مرزهاي سرزمینی آنها قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکی
خوانده میشود 1.امروزه با گسترش گونههاي حاکمیت در ابعاد سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی و مانند
آن ،ممکن است برخی از سرزمینها با آن که دولت جداگانه اي دارند اما زير نفوذ قدرت يا
قدرتهاي بزرگ محسوب شوند(.شجاع و تخشید )31۰-311 :13۹۸ ،در قرن  21بازيگران غیر
دولتی متعددي همانند گروههاي تروريستی و گروههاي فراملی وارد عرصه روابط بین الملل
شدهاند که به نوبه خود در بحرانهاي بینالمللی ايفاي نقش مینمايند .اما دولتها کماکان مهمترين
بازيگران عرصه بین المللی هستند که به طور طبیعی میل به تعادل دارند و نهايت ًا اين دولتها
هستند که نتايج بحرانها را رقم میزنند .بحران در يک کشور ويژه و استراتژيک مانند سوريه منجر
به تغییر موازنه از پیش موجود در میان دولتها در سطح منطقهاي و جهانی میشود در چنین
شرايطی دولتها براي تغییر موازنه به نفع خود وارد عمل میشوند .اگرچه در میان کشورهاي
همسو براي ايجاد موازنه شباهتهايی وجود دارد اما راهکارهاي آنها میتواند متفاوت
باشد(.شفیعی و فالحی )1۸2-1۸3 :13۹۸ ،حوادث سوريه شرايطى را شکل داد که قابل انتظار

 -1مفهوم قلمروسازي يا قلمروخواهی در رفتار حیوانات کشف شد .تقريبا بیشتر حیوانات از راههاي مختلف
بخشی از محیط زيست خود را به عنوان قلمرو خود به ديگر رقیبهاي هم نوع معرفی میکنند .اين رفتار در
میان گربه سانان و ...ديده میشود .جنگها و نزاعها میان آنها گاهی بر سر حفظ و گسترش قلمرو است .براي
تحلیل رفتار کشورها در حوزههاي ژئوپلیتیکی میتوان به اين مفهوم ارجاع داد .گويی کشورها نیز همچون
حیوانات از راههاي مختلف بخشی از کره زمین را قلمرو نفوذ خود معرفی میکنند.
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داراى بسترى بومى است .اين بستر براى اين که فرصت تجلى در قالب پديدهها و حوادث را بیابد،
نیاز به فشار الزامات کالن و يا سیستمى دارد .ساختارقدرت تحت کنترل بشاراسد به عنوان يک
حکومت ،اين ظرفیت را از دست داد که نیازهاى رفاهى ،فرهنگى ،سیاسى و اجتماعى مردم را
برآورده کند و از سوى ديگر حکومت اين ظرفیت را فاقد گشت که امنیت مردم را با به صحنه
آوردن يک نیروى نظامی کارآمد ،تأمین کند .برجستگی و اعتبار فرقه گرايى و ديگر هويتهاي
خرده ملی مثل قبیله گرايی و منطقهگرايی هم زمان با کاهش قدرت دولت افزايش میيابد .از سوي
ديگر به اين واقعیت تلخ توجه معطوف نمیشود که بحرانهايی که کشورهاى منطقه را به میزان و
شکلهاى متفاوت در خودغرق کرده ،به هیچ روى ارزش افزوده اى براى مردم اين سرزمینها
ندارد .هرچند که به دلیل بحران ،جايگزينى نخبگان ،طبقات و گروههاى حاکم دائمى میشود ،اما
بدنه جامعه بهرهمندي کیفى و يا کمى را نمىبرد(.دهشیار)46 :13۹4 ،
اما اين بحرانها و حوادث جدا از ماهیت آن در وهله اول ،براى آمريکا مزاياى کلیدى و
استراتژيک را به همراه دارد و در وهله دوم ،ديگر قدرتهاى بزرگ هم به نسبت اراده و
تأثیرگذارى خود به دستاوردهايى نايل میشوند .بازيگرانى که فزونترين هزينهها و خسارات
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بود .اين درک ناشى از اين نکته است که هیچ پديده اى و يا واقعیتى در خالء شکل نمیگیرد ،بلکه

را بايد تحمل کنند ،کشورهاى غرق در بحران و بازيگران منطقهاى هستند که سرزمین درگیر
بحران را آوردگاه نیابتى براى دعواها و تعارضات خود مىنمايند .از زمان فروپاشى عثمانى و
شکل گیرى کشورهايى مانند سوريه و عراق و حضور وسیع تر و نافذتر کشورهاى استعمارگر
اروپايی در معادالت درون ممالک خاورمیانه و بین کشورهاى منطقه آنچه دائمى جلوه کرده
همانا بحرانهاى درون بازيگرى و منازعات بین بازيگرى در اين جغرافیا که خاورمیانه نامیده
مىشود ،بوده است .استعداد فزاينده سرزمینهاى خاورمیانه براى غوطه ور شدن در
بحران هاى داخلى و منازعات با ديگر کشورهاى منطقه ظرفیت وسیعى براى قدرتهاى بزرگ
فراهم آورده است که در نقش مداخله گر ظاهر شوند و سلطه انکارناپذيرى را در رابطه با
رفتارهاى سیاسى و اقتصادى کشورهاى خاورمیانه متجلى سازند .بنابراين جاى تعجب ندارد
که بعد از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى بیشترين میزان جنگها و بحرانها در اين منطقه و
اکثرقريب به اتفاق تهاجمات نظامى آمريکا به عنوان نظم دهنده سیستم بین الملل در
کشورهاى خاورمیانه بوده است .اين که آمريکا به کويت لشگرکشى مىکند ،رژيم عراق را با
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زور عوض مىکند ،شرايط الزم براى کشتن رهبر لیبى را فراهم مىآورد و دست متحد اصلى
خود در منطقه يعنى عربستان سعودى را براى يکه تازى مستقیم و غیرمستقیم نظامى در يمن
و سوريه فراهم مىآورد ،به خوبى نشان دهنده اين واقعیت است که کشورهاى منطقه مفهوم
هويت ملى و دولت ملى را که در اروپا در قرن نوزدهم شکوفا شد هنوز تجربه نکرده اند.
علت آن که تاکید فراوان بر ناسیونالیسم عرب شد در واقع تا حدود وسیعى از همین فقدان
نهادينه بودن دولت ملت بايد قلمداد شود .اين نکته به روشنى بیان مىکند که چرا قوم گرايى،
فرقه گرايى مذهبى و خط کشىهاى نژادى که از مشخصههاي قرون وسطى هستند همچنان از
حاکمیت در خاورمیانه برخوردارهستند .اين شرايط درونى کشورهاى منطقه است که امکان و
فرصت مناسب براى قدرتهاى بزرگ فراهم آورده که به اين میزان وسیع به ايفاى نقش در
شکل دادن به مناسبات داخلى در کشورهاى خاورمیانه و کیفیت روابط بین سرزمینهاى
منطقه بپردازند .آنچه در سوريه شاهد بوديم اين دو ويژگى منطقه يعنى عدم شکل گیرى ملت
و نفوذ تعیین کننده قدرتهاى بزرگ فرامنطقهاى را در حیات مردم و حکومت سرزمینهاى
اين جغرافیا به روشنى متجلى مىسازد(.دهشیار)47-4۸ :13۹4 ،
زمانى که سوريه در  1۹46به استقالل دست يافت از بسیاري جهات ،سوريه يک دولت
بدون دولت ملى و يک تمامیت سیاسى بدون اين که يک جامعه سیاسى باشد ظاهر گشت.
آمريکا و روسیه دو سوى میز گفتگو قرار گرفتهاند تا سرنوشت سوريه و مردم آن را تعیین
کنند .يکصد سال پیش هم «سايکس پیکوت» به عنوان نمايندگان قدرتهاى بزرگ سرنوشت
مردم سوريه را تعیین کرده اند که در چارچوب منافع استعمارى آنها بوده و امروزه هم دو
قدرت برتر نظام بین الملل در چارچوب منافع خود به معامله مشغول مىباشند .نکته حزن آور
اين است که دولتهاى منطقه بعد از يک قرن همچنان در مسیر تأمین منافع سلطه گران
جهانى و در راستاى ناديده انگاشته آرزوها و امیال مردم خود حرکت مىکنند .هیچ چیز تغییر
نکرده و شايد تنها تغییر اين باشد که قدرتهاى بزرگ سلطهگر نسبت به يک سده پیش،
بیشتر آگاه شدهاند که اين منطقه تا چه میزان بااليى استعداد تحمل تحقیر به وسیله بازيگران
اروپايى و آمريکايى را دارا است.
روسیه به عنوان مطرحترين قدرت نظامى اروپا در يک سوى گسل کشمکش سوريه و
آمريکا در کسوت نافذترين بازيگر جهانى در سوى ديگر خط مناقشه قرار گرفتند .تعداد متنوع و
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آرايى کردند .گروههاى جنگجوى مخالف حکومت مرکزى هر چند که از نقطه نظر ايدئولوژيکى
خط واحدى را به صحنه مى آورند اما تنوع تفسیرى و ائتالفهاى متعارضى را شکل دادند .روسیه
که کمترين حضور سیاسى و ارزشى را در خاورمیانه دارا است به تعريف حیثیتى از آوردگاه سوريه
پرداخته و به دفاع همه جانبه از دمشق دست زد .تیرهتر شدن روابط آمريکا و روسیه که در چند
سال اخیر شدت فزايندهترى يافته ،تنیدگى روانشناختى والديمیرپوتین را با موضع اين کشور در
بحران سوريه محکمتر و عزم روسیه را در ادامه مسیر را راسختر کرد.
بازيگران منطقهاى دامن زدن به بحران سوريه را به داليل گوناگون براى خود مفید
تشخیص دادند .ترکیه با کنار گذاشتن سیاست تاريخى خود در قبال خاورمیانه که در طى
دههها به وسیله کمالیستها دنبال مىشد توسعه طلبى و دخالتهاى مخرب در بحرانهاى
منطقهاى را به اصل حاکم در سیاست خاورمیانهاى خود مبدل ساخته اند و در اين رابطه
حذف بشاراسد از قدرت به دغدغه اصلى آنها تبديل شد .قطر «عابر بانک» جهان عرب در
کنار ترکیه در طلب دستاوردهايى است که محققا در بلند مدت منجر به صدمه ديدن آنان از
بسط افراط گرايى در منطقه خواهد گرديد .برخالف ترکیه و قطر که دنبال يک تغییر نگاه،
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متعددى از بازيگران منطقهاى چه دولتى وچه غیردولتى در صحنه عملیاتى در برابر يکديگر صف

معادالت داخلى سوريه را محاسبه مىکردند ،رهبران عربستان در چارچوب استراتژى کالن که
مبتنى بر اشاعه ارزشهاى سلفى است سقوط حکومت سوريه را خواهان شدند .براى رياض
پايان جنگ سرد عربى دهه پنجاه و شصت تنها با تجزيه عراق و سوريه قطعیت خواهد يافت
و به پايان خواهد رسید .با وجود اين که ارتباط تنگاتنگى بین جنگ داخلى در سوريه و عراق
به جهت تشابه بسیارى از بازيگران منطقهاى و داخلى درگیر وجود دارد فقدان يک سیاست
در برگیرنده به وسیله واشنگتن کامال واضح و هويدا بود .برخالف آمريکا امپراطورى انگلستان
در اوايل قرن بیستم از طريق تشويق و حمايت شريف حسین قیام بر علیه سلطان محمد پنجم
عثمانى استراتژى تقسیم جهان اسالم را به طور يکپارچه و کامل طراحى کرده بود .ناتوانى
آمريکا در تدوين يک استراتژى جامع سبب گشت که آمريکا از توانايى الزم براى شکل دادن
به نتايج و فرايندها در جهتى که خواهان است باز بماند و اين خالء نقش تعیین کنندهاى در
فرصت دادن به ايفاى نقش وسیعتر به وسیله بازيگران منطقهاى و پیروزيهاى گروههاى
جنگجوى داخلى داشته است.
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 .4رويکرد ترکیه نسبت به تحوالت سوريه
دولت ترکیه به رهبري اردوغان درشروع اعتراضات مخالفان حکومت بشاراسد سعی
داشت به نوعی نقش میانجیگرايانه ايفا کند و تالش کرد با احتیاط کامل نظام سوريه را به
اجراي اصالحات تشويق کند .واقعیت آن است که منافع گسترده و چشمگیر ترکیه در سوريه
قابل چشم پوشی نبود و به همین دلیل در ابتداء ،مقامات آنکارا نظام حاکم بر سوريه را تأيید
میکردند اما با ادامه روند اعتراضات درسوريه سیاست میانجی گرايانه دولت ترکیه به سمت
فشار ديپلماتیک بر دولت اسد به منظور انجام اصالحات دموکراتیک و توجه به خواستههاي
معترضان گرايش پیدا کرد و به نوعی به لحن آمرانه تغییر يافت .درهمین چارچوب داود اوغلو
وزير خارجه وقت ترکیه در  ۹آگوست  2۰11به منظور اتمام حجت با حکومت سوريه به
دمشق رفت و کوشید دولت سوريه را به توقف سرکوب معترضان و تسهیل انجام اصالحات
دموکراتیک متقاعد سازد .اما پاسخ منفی دولت اسد به اين درخواستها و موضع سوريه که
معترضان را گروههاي مسلح و ترويست میدانست ،باعث شد اردوغان در لحنی تند و آمرانه
اعالم کند که صبر ترکیه در مقابل اقدامات سوريه علیه معترضان به سرآمده و هر چه زودتر
بايد رفتار دولت سوريه تغییر کند ،در غیر اين صورت دولت ترکیه ناگزير است مواضع
ديگري اتخاذ کند .اظهاراتی که نشانگر پارهشدن تارهاي پیوند سیاسی بین دو کشور بود .بعد
از اين سفر بود که ترکیه به تحريمهاي آمريکا علیه نظام بانکی و مالی سوريه پیوست.
به دنبال اين موضع گیريها و دخالتهاي رهبران ترکیه در امورسوريه ،دولت اين
کشور طی بیانیه اي سفیر ترکیه در سوريه را عنصر نامطلوب اعالم کرد و در نتیجه دولت
ترکیه سفارت خود را در دمشق تعطیل و اردوغان نیز اعالم کرد که دولت اسد به دلیل از
دست دادن مشروعیت خود نزد مردم ،به زودي سقوط خواهد کرد .بدين ترتیب رهبران حزب
عدالت و توسعه با قرارگرفتن در کنار کشورهاي غربی و نیز کشورهاي عربی غرب آسیا مانند
عربستان و قطر در صف مخالفان دولت سوريه قرار گرفتند .با اين چرخش ،ترکیه به حمايت
سیاسی از مخالفان دولت سوريه بخصوص اخوان المسلمین و به ويژه جبهه النصره اقدام
نمود .اين امر ناشی از آن بود که ترکها به علت سنی بودن اين گروهها و پیوندهاي حزب
عدالت توسعه با اخوان المسلمین نسبت به آنها تعهد ارزشی احساس میکرد ،ضمن آن که
آنها را جايگزينی مناسب براي نظام سوريه تصور مینمود .ترکیه همچنین براي تحت فشار
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مختلف معارضان سوريه را در شهرهاي مختلف ترکیه میزبانی کرد .عالوه براين همزمان با
کمک تسلیحاتی به مخالفان مسلح دولت بشاراسد درجهت تقويت آنها تالش نمود .از يک
سو آنها را به سالحهاي ضد هواپیما مجهز ساخت و از سوي ديگر براي حمايت بیشتر از
مخالفان دولت سوريه براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع به منظور دستیابی به منطقه جغرافیايی
مستقل در ناحیه شمالی نزديک به شهر حلب سوريه از هیچ کوششی فروگذار نکرد و به
عنوان پايگاهی امن براي سازماندهی مخالفان اسد عمل نمود .طی سالهاي  2۰11تا 2۰16
اين سیاست ادامه داشت و ترکیه با برگزاري نشست مخالفان بشاراسد در ترکیه ،باز کردن
مرزهاي خود براي مخالفان ،حمايت و تجهیز گروههاي تروريستی ،تکفیري و تندرو مانند
داعش و جبهه النصره و فرستادن آنها به داخل خاک سوريه کامال در مقابل دولت سوريه قرار
گرفت .در اين دوره ترکیه يکی از اعضاي فعال مذاکرات معارضان و دولت سوريه تحت
اشراف سازمان ملل موسوم به مذاکرات ژنو بود .تا اينکه ابتکار سیاسی روسیه با عنوان
نشست آستانه شکل گرفت .با آغاز اين روند ترکیه که از پیروزي معارضان نومید شده بود در
کنار روسیه و ايران به يکی از ارکان اصلی روند آستانه تبديل شد .روندي که به موازات روند
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قرار دادن سوريه اقدام به تشکیل ائتالف معارضان سوريه کرد و در اين راستا نشستهاي

ژنو شکل گرفت(.فیروزآبادي و فتحعلی)3۰۹-311 :13۹۸ ،
 .5رويکرد روسیه نسبت به تحوالت سوريه
سوريه از سنتیترين متحدان روسیه در منطقه و جزء حوزه نفوذ اين کشور است .نفوذ
روسیه قبل از زمان جنگ سرد در سوريه وجود داشته و در سالهاي بعد نیز ادامه پیداکرد تا
اينکه در  3۰مارس  2۰11و در شهر درعا اعتراضات و شورشهايی آغاز میشود و اين
کشور را در معرض بحران داخلی قرار میدهد .با آغاز بحران در سوريه شاهد حضور ساير
کشورها در اين منطقه هستیم ،هرکدام از اين کشورها به دنبال منافعی در اين بحران هستند.
گروهی از کشورها ازجمله فرانسه وکشورهاي حامی سیاستهاي غرب در منطقه خواستار
مداخله نظامی و براندازي حکومت اسد هستند و گروه ديگر ازجمله روسیه و ايران خواهان
عدم مداخله نظامی و انجام اصالحات به دست خود مردم سوريه هستند .مخالفان سوري نیز
به دو دسته ،مخالفان داخلی و خارجی تقسیم میشوند که هرکدام به شیوههاي خاص عمل
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می کنند .مخالفان داخلی به دنبال کسب امتیاز از دولت و ايجاد اصالحات داخلی هستند ،اما
مخالفان خارجی به دنبال براندازي ،به هر شیوه ممکن هستند .اين گروه بنديها باعث تشديد
بحران در سوريه شد(.آدمی و آخرالدين)۵7 :13۹2 ،
روسیه ازجمله کشورهاي تأثیرگذار در نظام بین الملل است که در تحوالت سوريه از
حکومت اسد حمايت کرده و تقريباً با يک خط ،سیر کم نوسان موضع خود را دنبال کرد .در
مجموع ،موضع روسیه در قبال تحوالت کشورهاي عربی خاورمیانه و شمال آفريقا با نوعی
شک و ترديد آمیخته بود و اين کشور جابجايی حکومتها در منطقه را در شرايط کنونی
چندان به نفع سیاست خاورمیانه اي خود نديد و آن را برهم زننده ثبات منطقه قلمداد کرد.
روسها چنین تغییرات سیاسی بنیادي را در جهت منافع آمريکا و هم پیمانان آن تلقی کرده که
میتواند بر منافع روسیه در خاورمیانه تأثیرات منفی داشته باشد .ازنظر روسها چنین تحوالتی
به اوج گیري افراط گرايی در کل منطقه انجامیده که براي روسیه نیز تهديدزا است .البته نوع
واکنش و موضع روسیه در قبال تحوالت سه کشور تونس ،مصر و لیبی بسیار متفاوت از
واکنش و موضع آن نسبت به تحوالت سوريه بوده است .در مورد سه نمونه قبلی ،روسیه در
مجموع سیاست مشاهده و انتظار که به نوعی اتخاذ رويکرد سکوت بود را در پیش گرفت .بر
اساس برخی ديدگاهها دو دلیل براي به کار گرفتن چنین رويکردي میتوان قائل بود ،نخست؛
روسها ازگسترش سريع و ناگهانی تحوالت غافلگیر شدند .با توجه به تجربه اي که روسیه
در مورد لیبی کسب کرده بود ،اين بار به طور صريح و محکم از حکومت دوست خود يعنی
سوريه پشتیبانی کرد تا برخالف گذشته جلوي از دست دادن منافع بزرگ خود آن هم به سود
رقبايش در خاورمیانه را بگیرد .همچنین روسیه نگاه خوبی به تغییر نظام در سوريه
نداشت(.میري )4۸ :13۹6 ،در حالی که معدودي از پژوهشگران و کارشناسان روسیه
انقالبهاي عربی را حرکتی سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی میدانستند که آمريکا را هم غافلگیر
کرد اما بیشتر سیاستمداران و پژوهشگران محافظه کار روس معتقد بودند که اين انقالبها
حرکتی به دقت برنامه ريزي شده از سوي آمريکا است که با استفاده از تکنولوژيهاي
دستکاري شده از راه اينترنت ،شبکههاي اجتماعی و  ...اجرا شد.
براي نمونه ،والديمیر سچین ،معاون نخست وزير روسیه آشکارا گفت که آنچه مديران
گوگل در مصر انجام دادند ،نوعی دستکاري در اعتراض ضد دولتی بود که درآنجا رخ داده
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متحدان منطقهاي روسیه را سرنگون کند و حکومتهاي دست نشانده را به جاي آنها بر
سرکار بیاورد .نمونه بارز آن ،اقدام واشنگتن در سرنگونی دولت قذافی به وسیله ناتو بود که
روسها خود را در رويدادهاي لیبی بازنده يافتند .بنابراين روسیه در بحران سوريه روش خود
را تغییر داد و در ابعاد گوناگون و به صورت تصاعدي بر حمايت خود از دولت اسد افزود.
تصمیم به جلوگیري از تبديل شدن سوريه به لیبی ديگر از دلیلهاي اصلی مداخله روسیه در
بحران سوريه بوده است .بدين صورت ،سوريه آخرين قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکی روسیه در
خاورمیانه برشمرده شد و چنانچه دولت اين کشور در جنگ داخلی سرنگون میشد روسیه
نیز نه تنها ديگر نفوذي در اين کشور نداشت ،بلکه در خاورمیانه نیز به يک قدرت در حاشیه
تبديل میشد .حمايت هاي اقتصادي و نظامی روسیه از سوريه در بستر درک از تحديد قلمرو
نفوذ ژئوپلیتیکی پديد آمد(.شجاع و تخشید)316-317 :13۹۸ ،
 .6از وابستگی متقابل اقتصادی تا همکاری سیاسی
روسیه بزرگترين تأمین کننده انرژي ترکیه است .ترکیه نیز سهم قابل توجهی در سرمايه
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است .از ديد مقامهاي روسیه خیزشهاي عربی فرصتی بی مانند فراهم کرد تا آمريکا بتواند

گذاري خارجی روسیه داشته است .عالوه بر بهبود روابط اقتصادي ،شواهدي وجود دارد که
بیانگر بهبود روابط سیاسی و نظامی بین دو کشور است از جمله:
يک .از بین رفتن نگرانی روسیه از گرايشهاي پان ترکی ترکیه در منطقه :در اين راستا،
ديدار عبداهلل گل و اردوغان از جمهوري تاتارستان (بزرگترين جمهوري ترک زبان در
فدراسیون روسیه) در سال  2۰۰۸قابل ذکر است .در سال  ،2۰۰۸تجارت میان ترکیه و
تاتارستان به بیش از سه میلیارد دالر رسید.
دو .عدم مداخله مستقیم ترکیه در تعارض ناگورنو -قره باغ و از سرگیري روابط ترکیه با
ارمنستان از سال  :2۰۰۹قره باغ يکی از قديمیترين استانهاي ارمنستان است که در سال
 1۹21حکومت شوروي در راستاي سیاستهاي خاصی که داشت ،آن را از ارمنستان جدا کرد
و به آذربايجان داد .در حالی که اکثريت مردم قره باغ ارمنی بوده و در طول  ۹۰سال گذشته
همواره خواستار بازگشت و پیوستن به سرزمین مادري خود يعنی ارمنستان بودهاند .از همان
اوايل مناقشه قره باغ ،ترکیه به صورت يک جانبه به طرفداري از آذربايجان پرداخت و جمله
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معروف اردوغان همواره مطرح میشد که گفته است« :ما يک ملت در دو دولت هستیم» .اما با
امضاي پیمان صلح بین ترکیه و ارمنستان در سال  2۰۰۹اين دو کشور که از سال ،1۹۹3
روابط ديپلماتیک را با يکديگر قطع کردند ،روابط خود را از سرگرفته و ترکیه در جهت
افزايش روابط توامان با ارمنستان و آذربايجان ،به سمت بی طرفی در بحران قره باغ حرکت
کرد(.شفیعی و روحی )32 :13۹4 ،از ابتداي سال  1۹۸۸به تدريج اختالف بین ارامنه و
آذريها در جنوب قفقاز آشکار شد .پارلمان قره باغ در  12ژوئن  1۹۸۸به جدايی کامل قره
باغ از جمهوري آذربايجان و پیوستن آن به ارمنستان راي داد .منطقه بی ثبات و استراتژيک
قفقاز جنوبی از جمله مناطقی است که منافع دو کشور روسیه و ترکیه در تضاد با همديگر
قرار دارند .به واسطه عمق عالئق ژئوپلیتیک موجود میان روسیه با جمهوري ارمنستان از يک
سو و ترکیه با جمهوري آذربايجان از سويی ديگر احتمال درگیر شدن دو قدرت منطقهاي
يعنی روسیه و ترکیه در جنگ قره باغ وجود دارد .ارتش روسیه در جمهوري ارمنستان داراي
دو پايگاه نظامی است .پايگاه نظامی  1۰2روسیه در منطقه گومري به عنوان يکی از بزرگترين
پايگاه هاي روسیه در خارج از اين کشور در شمال جمهوري ارمنستان و پايگاه هوايی  362در
نزديک ايروان قرار دارند .همچنین امضاي توافقنامههاي نظامی دو جانبه میان جمهوري
ارمنستان و روسیه از يک طرف و ترکیه و جمهوري آذربايجان از طرف ديگر که با امضاي
اين توافق نامهها هر دو قدرت منطقهاي يعنی آنکارا و مسکو تعهداتی را در قبال امنیت
متحدين خود برعهده گرفته اند(.خیري)1۰2-1۰7 :13۹7 ،
سه .مسکو وآنکارا مخالف برجسته کردن جنبشهاي جدايی طلب در خاک ديگري به
عنوان يک ابزار سیاست خارجی هستند :دراين راستا ،خودداري روسیه ازحمايت ازحزب
کارگران کردستان (پ.ک.ک) که در ترکیه سازمانی تروريستی شناخته میشود و اتحاد جماهیر
شوروي از آن پشتیبانی میکرد و عدم اعطاي پناهندگی به عبداهلل اوجاالن ،رهبر اين گروه از
سوي روسیه قابل ذکر است.
چهار .عدم انتقاد شديد ترکیه از روسیه در ماجراي گرجستان :ترکیه در مقايسه با ديگر
دولتهاي عضو ناتو ،در زمان جنگ روسیه و گرجستان در سال  ،2۰۰۸سیاستهاي خود را
با توجه به منطقه مورد مناقشه آبخازيا در گرجستان تنظیم کرده و به نگرانیهاي روسیه توجه
داشته و در درگیري میان روسیه وگرجستان ،همچون ديگر متحدان ناتويی خود زبان به انتقاد
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منطقه قفقاز و آبخازيا تشکیل می دهند و گرجستان نقش مهمی در سیاست خارجی ترکیه در
قبال منطقه قفقاز دارد و همیشه به نوعی روابط دوستانه بیمرز بین آنکارا و تفلیس حاکم بوده
است .جالب اينجاست که علی رغم دشمنی روسیه با گرجستان ،آنکارا توانسته است با
سیاست واقع گرايانه همزمان روابط خود را با تفلیس و روسیه ،هم از جنبه امنیت مرزي و هم
از نظر منافع انرژي در باالترين سطح حفظ کند.
پنج .عدم حمايت ترکیه از پیوستن اوکراين و گرجستان به ناتو :در اين مورد ،سیاست
ترکیه به خواسته روسیه نزديک است.
شش .علیرغم برجستگی روابط سیاسی مبتنی بر تنش در روابط روسیه و ترکیه،
تعامالت اقتصادي همواره محرکی براي غلبه بر اين تنش میان دو کشور بوده است .اين عامل
در دوران تنش سیاسی برانگیزاننده تمايل دو کشور به ايجاد روابط دوستانه بوده است .روي
کار آمدن پوتین نقطه عطفی در گسترش روابط اقتصادي دو کشور بود .پوتین ترکیه را يک
شريک سنتی و مهم اعالم و تمايل خود را براي ارتقاي روابط به يک سطح مشارکت
استراتژيک ابراز کرد .به اين ترتیب سطح تجارت و مبادالت اقتصادي دوجانبه ترکیه و روسیه
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شديد از روسیه نگشوده است .اين درحالی است که عدهاي از شهروندان ترکیه را مهاجران

به شدت افزايش يافت .به عنوان مثال بین دو کشور قراردادي در خصوص احداث نیروگاه
هستهاي در منطقه آک کويو به امضا رسید که در اکتبر سال  2۰1۰میالدي اجرايی شد .در اين
دوران با توجه به اين واقعیت که تجارت دوجانبه بین دو کشور بر اساس کاالهاي استراتژيک
مانند انرژي ،سالح و کشاورزي و غذا بوده است ،هر دو کشور وابستگی اقتصادي خود را با
يکديگر داشتند .در آوريل  2۰11برنامه مشترک توريسم و سفر شهروندان دو کشور بدون ويزا
به امضا دو طرف رسید اما با وجود وحدت نظر رهبران دو کشور در حوزههاي اقتصادي ،اين
روابط تحت الشعاع تحوالت سیاسی قرار گرفت ،که اوج آن سرنگونی جنگنده روسی توسط
ترکیه بود .اين اتفاق باعث شد مردم روسیه احساس کنند که غرور ملی آنها مورد حمله قرار
گرفته و خواستار اقدام در اين زمینه شدند .از اين رو پوتین اين کار را در سطح اقتصادي آغاز
و اقدام به تحريم اقتصادي ترکیه و قطع کانالهاي گردشگري و صادرات کرد به گونهاي که
در سال  2۰1۵حجم تجارت بین دو کشور  7/۵میلیارد دالر نسبت به سال قبل کاهش يافت و
به  24میلیارد دالر رسید همچنین ورود گردشگران از روسیه به ترکیه از  3/۵میلیون نفر در
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سال  2۰14به  2/7میلیون نفر در سال  2۰1۵کاهش يافت .بدين ترتیب میتوان گفت روابط
ترکیه و روسیه در حوزه اقتصادي با نگرشها و تحوالت سیاسی ارتباط مستقیمی دارد .به اين
معنا که تغییر نگرش ،بهبود فضا و شرايط سیاسی باعث بهبود و گسترش روابط اقتصادي
میشود و برعکس نامطلوب بودن فضاي سیاسی زمینه کاهش و نزول روابط اقتصادي را به
وجود میآورد(.شفیعی و ديگران)۵1 :13۹۸ ،
 .7مالحظات راهبردی ترکیه در قبال روسیه
ترکیه فهمیده است که با ناديده گرفتن فدراسیون روسیه نمیتواند در هیچ زمینه اي با
کشورهاي منطقه وارد همکاري شود ،زيرا وابستگیهاي اقتصادي و نظامی باقی مانده از اتحاد
جماهیر شوروي اکنون باعث شده که فدراسیون روسیه به عنوان مهمترين قدرت منطقه
شناخته شود(.کريمیان و کرمی )14۵ :13۹۸ ،ازنظرترکیه ،روسیه کشوري به شمار می آيد که
از قدرت نظامی و جذابیتهاي اقتصادي به ويژه در حوزه انرژي برخوردار است و با
عضويت در شوراي امنیت ،تأثیر بسیار زيادي بر تحوالت جهانی دارد .ترکیه نیز به خوبی آگاه
است که با بسته شدن تنگههاي درياي سیاه و اين مطلب که دست کم برخی خطوط انتقال
انرژي خزر از روسیه گذرخواهد کرد ،همواره سیاستهاي خود را نسبت به روسیه تعديل و
اهمیت ژئوپلیتیکی روسیه را جدي تلقی کرده است .بر اين اساس ،ترکیه در روابط خود با
روسیه مالحظات راهبردي به شرح زير دارد -1 :ساختار ارتش و نظامیان ترکیه کامال به
آمريکا و ناتو وابسته هستند .آنکارا به خوبی میداند که توان مقابله نظامی با روسیه را ندارد.
 -2طی سالهاي گذشته ،معادالت مرتبط با انرژي از نقش مثبتی در گسترش روابط اقتصادي
و سیاسی روسیه و ترکیه برخوردار بوده است .روسیه در راهبرد انرژي ترکیه دست کم از چند
جهت اهمیت دارد .اوال؛ اين که بخش مهمی از انرژي ترکیه از طريق روسیه تأمین میشود.
دوما؛ ترکیه مايل است به عنوان واسطه صادرات گاز و نفت روسیه و منطقه خزر به اروپا
عمل کند .هدف آنکارا ،تبديل شدن به کانون اصلی ترانزيت بین مناطق تولیدکننده گاز و نفت
و بازارهاي اروپا است .سوما؛ اگر روند صدورگاز روسیه به ترکیه متوقف شود ،بسیاري از
شهرهاي ترکیه با بحران خاموشی مواجه میشوند .از سوي ديگر ،ترکیه هیچ جايگزين
مطمئنی براي گاز وارداتی از روسیه ندارد و منابع گاز ايران و جمهوري آذربايجان نیز از
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وارداتی از روسیه نیازمند است و درحال حاضر توان تهیه انرژي مصرفی خود را از ساير
کشورها ندارد -3 .برخی از جريانهاي ترکی که از گذشته تحت تأثیر ايدئولوژي چپ بوده
اند ،همچنان وابستگیهايی به مسکو دارند .که میتوان به دو گروه حزب کارگران کردستان
(پ.ک.ک) و جبهه رهايی بخش خلق انقالبی اشاره کرد .در حال حاضر ،دولت ترکیه با
(پ.ک.ک) در حال نبرد است و تقويت کردها از سوي روسیه میتواند به چالشی مهم براي
آنکارا تبديل شود .عالوه بر اين ،جبهه رهايی بخش خلق انقالبی نیز به عنوان يک گروه چپ
گرا پیشتر به اقدامهاي تروريستی دست زده بود .اين مسائل باعث شد که ترکیه ،مراقب
احتمال حمايت روسیه از اين گروهها باشد.
نتیجه گیری
بحران سوريه به عنوان يک بحران منطقهاي حاد سبب گرديد تا بازيگران دخیل در آن به
صف بنديهاي متعارضی علیه يکديگر بپردازند .که میتوان به دو کشور روسیه و ترکیه اشاره کرد.
که هر کدام با جديت به دنبال تحقق منافع خود و شرکاي خود در اين میدان بوده اند .به هر حال
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ظرفیتهاي الزم براي تأمین اين میزان گاز برخوردار نشده است .درنتیجه ،ترکیه به گاز

بايد تاکید نمود که کنش متعارض روسیه و ترکیه در مواجهه با بحران سوريه ريشه در مسائل
مختلفی از جمله :اختالفات تاريخی دو طرف در آسیاي مرکزي و به ويژه قفقاز تا اختالف نظر در
بحران اوکراين و الحاق شبه جزيره کريمه به خاک روسیه جستجو کرد .اما گذشته از اختالفات و
تعامالت تاريخی دو طرف ،نمیتوان کنش متعارض آنها در قبال بحران سوريه را ناديده گرفت.
در واقع ،منافع و رويکردهاي متعارض دو طرف در بحران سوريه سبب شد تا مخاطرات جدي
براي روابط دو کشور ايجاد گردد .اوج اين مسئله را میتوان در مخاطرات پیش آمده میان دو طرف
پس از سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه ديد که به تبع آن اقدام تالفی جويانه روسها در
اعمال تحريمهاي تجاري و گردشگري علیه ترکیه را در پی داشت که ضربه سنگینی به اقتصاد اين
کشور وارد کرد و در پی آن کشور ترکیه از روسیه عذر خواهی نمود .بنابراين ترکیه پذيرفته است
که توان مقابله نظامی با روسیه را ندارد و در زمینه تامین انرژي به روسیه نیازمند است .همچنین
برخی از جريانهاي ترکی که از گذشته تحت تأثیر ايدئولوژي چپ بوده اند ،همچنان
وابستگیهايی به مسکو دارند و همین طور تقويت کردها از سوي روسیه میتواند به چالشی مهم
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براي آنکارا تبديل شود .اين عوامل و از همه مهمتر بحران سوريه باعث شد که ترکیه در سیاست
خارجی خود تغییراتی را اعمال نمايد و بر مالحظات راهبردي خود در قبال روسیه تجديد نظر
کند .اين يافته بر اساس الگوي شیفت از رئالیسم تهاجمی به رئالیسم مشروط قابل تبیین است که
در ابتداي بحران سوريه ترکیه بر اساس رئالیسم تهاجمی وارد عمل شد و در ادامه که با واکنش
جدي روسیه مواجه شد از رويکرد تهاجمی به سمت الگوي رئالیسم مشروط تغییر جهت داد و به
جاي تقابل و رقابت رويکرد همکاري و تعامل را در پیش گرفت .بحران سوريه باعث شد که
ترکیه بپذيرد که با ناديده گرفتن روسیه نمیتواند بحرانی را مديريت کند و با کشورهاي منطقه وارد
همکاري شود .بنابراين بحران سوريه با آشکار ساختن آسیب پذيري ترکیه در قبال واکنش روسیه
باعث شیفت مالحظات راهبردي آنکارا از رئالیسم تهاجمی به رئالیسم مشروط در روابط خود با
مسکو مبنی بر جايگزينی همکاري به جاي تقابل شد .با توجه به اين رويکرد پیشنهاد میشود
کشورهايی که روابط خصمانه اي با همديگر دارند با در پیش گرفتن اين رويکرد (الگوي شیفت از
رئالیسم تهاجمی به رئالیسم مشروط) روابط خود را بهبود بخشند که باعث ارتقاي سطح همکاري
و بهبود روابط میشود که نتايج مثبتی را در پی خواهد داشت.

آدمی ،علی و مهري آخرالدين (« ،)13۹2سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوريه :ريشهها،
اهداف و پیامدها» ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی.۹ )22( ،
بیلیس ،جان و استیو اسمیت ( ،)13۹2جهانی شدن سیاست :روابط بین الملل در عصر نوين
(موضوعات بین المللی ،جهانی شدن در آينده) ،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و ديگران ،جلد
دوم ،چاپ سوم ،تهران :موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
خیري ،مصطفی (« ،)13۹7روسیه و مناقشه قره باغ» ،فصلنامه آسیاي مرکزي و قفقاز ،شماره .1۰2
دهشیار ،حسین (« ،) 13۹4بحران سوريه :ابهام استراتژيک آمريکا و فرصت طلبى روسها» ،فصلنامه
پژوهشهاى روابط بین الملل ،دوره نخست ،شماره  ،17صص .43-6۸
دهقانی فیروزآبادي ،سیدجالل و محمد فتحعلی (« ،)13۹۸تدوين راهبردهاي جمهوري اسالمی
ايران در قبال نقش آفرينی ترکیه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسیا (با تمرکز بر
کشورهاي تونس ،مصر ،لیبی ،سوريه و عراق)» ،فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردي
دفاع ملی ،3 )1۰( ،صص .2۹2-33۰
شجاع ،مرتضی و محمدرضا تخشید (« ،)13۹۸حفظ قلمرو نفوذ :تبیینی بر سیاست خارجی روسیه
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در برابر بحران سوريه» ،مطالعات اوراسیاي مرکزي ،دورة  ،12شمارة دوم ،صص .3۰۹-32۵
شفیعی ،نوذر و احسان فالحی (« ،)13۹۸رويکردچین در بحران سوريه و جايگاه احتمالی آن در
سوريه پسا بحران» ،فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سیاست ،۸ )1( ،پیاپی.61
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لیبرالیسم ( ،»)2۰۰2 – 2۰14فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد
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شفیعی ،نوذر و محبوبه روحی و محمدرضا دهشیري و رحمت حاجی مینه (« ،)13۹۸نظريه
واقعگرايی و همزمانی بهبود روابط اقتصادي و سیاسی روسیه و ترکیه» ،فصلنامه مطالعات
راهبردي سیاست گذاري عمومی ،دوره نهم ،شماره .32
کريمیان ،علیرضا و جهانگیر کرمی (« ،)13۹۸سیاست اوراسیايی ترکیه :منافع و دستاوردها» ،فصلنامه
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27

فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل ،دوره  ،14شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)56زمستان 1400

28

مسعود نیا ،حسین و عاطفه فروغی و مرضیه چلمقانی (« ،)13۹1ترکیه و بحران سوريه :از
میانجیگري تا حمايت از مخالفان دولت» ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم،1 )4( ،
صص. ۸3-11۰
مشیرزاده ،حمیرا ( ،)13۹2تحول در نظريههاي روابط بین الملل ،چاپ هشتم ،تهران :سمت.
میري ،سیدياسر ( ،)13۹6مشروعیت مداخالت روسیه در بحران سوريه از منظر حقوق بین الملل،
پايان نامه کارشناسی ارشد ،کرمانشاه :دانشگاه ازاد اسالمی ،دانشکده تحصیالت تکمیلی.
Charles L. Glaser (1994-1995), Realists as Optimists: Cooperation as SelfHelp, International Security, published by: the MIT press, vol. 19, No.
3, pp.50-90.

