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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

ط مذاکرات که با روسیه در رابطه با تحوال جراری

مقدمه
بعد از آزادسازی شهرهای منبج و جررابس

از کنترر

داعش ،و شرق حسب از نیروهای معارضه ،رقابت بررای
بازپ گیری شهر الباب توسط نیروهای کرد ،نیروهای
ارتش آزاد سوریه برا حمایرت نظرام ترکیره و دولرت
مرکزی دمشق به نقطه اوج خود رسیده اسرت ارترش
ترکیه از سپتامبر  2016و در راستای ترداو عمسیرا
سپر فررا حمر

خرود را در دروازه هرای شرمال

شهر الباب بر عسیه داعش شروع کرده است نیروهرای
ارتش سوریه در  10کیسومتری جنروب البراب مقرتقر
هقتند و یگانهای مرداف خسرق کردسرتاو سروریه در
نزدیک مرزهای شرق و غرب شهر البراب برا درنظرر
گرفتن پیشروی های ارتش آزاد در نقاط که احتما
درگیری مقتقیم بین نیروهرای کررد و ترکیره وجرود
دارد ،با احتیاط به سمت شهر حرکت م کنند

حسب داشته است ،بنظر م رسد کره نظرر روسهرا را
نقبت به نگران های امنیت خود در تحوال

آینرده

سوریه نزدیک کرده اند اما همه مراجرا بره تقرسط برر
شهر الباب ختم نم شود و ترر هرا مکررراا از وجرود
گا یا هدف بعردی در کنترر البراب سریگنا هرای
مبن بر پیشروی به سمت منبج و الرقه و بطرور کسر
سرزمین های شرق فرا م فرسرتند امرا ترکیره در
طراح این اهداف و گا های میدان از الباب تا الرقه
بدنبا چیقت؟ چه راهبردهای برای بازی ترکیره در
میداو شما و شرما شررق سروریه مت رور اسرت؟
چالش امنیتر پیشرروی کردهرا در مرزهرای جنروب
ترکیه تا چه میزاو رفتارهرای میردان ایرن کشرور در
سوریه را تعیین م کند؟

اهمیت راهبردی الباب

ط هفته های گذشرته مقامرا ترکیره بارهرا از

با آغاز درگیری های داخس در سوریه در سا ،2011

شروع گا بعدی عمسیا سپر فرا در ورود به شرهر

شهر الباب با  100هزار نفرر جمعیرت از آسریب هرای

الباب سخن گفته اند ،مقئسه ای کره خوشرایند هری

مخرب جنگ داخس به نحوی م روو مانرده برود کره

یک از بازیگراو داخر در میرداو سروریه از کردهرا و

همین امر این شهر را به مق د پناهجویاو سایر نقراط

دولت اسد گرفته تا آمریکا و روسیه نیقت اما ترکیره

استاو حسب تبدی کرد اکثریرت جمعیرت حاضرر در
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الباب سن هقتند و اقسیت از کردهای سرن نیرز در

کیررپ پیشررروی نیروهررای کررردی و ارتررش آزاد در

بخش های شرق این شرهر سرکونت دارنرد در بهرار

مرزهای شهر الباب تاثیر مر گرذارد از سروی دیگرر،

دولرت بشرار اسرد

ترکیه برای استقرار یرک نیرروی شربه نظرام تحرت

همانند سایر بخش های استاو حسب ،البراب را بردوو

کنتر خود در الباب ،در حا خارج کرردو نیروهرای

هی مقراومت تقرسیم نیروهرای معارضره کردنرد در

معارضه از دمشق ،حمر ،،حسرب و تجمیر و تجهیرز

ژانویه  ،2014داعش در چنرد روز البراب را از کنترر

آنها در مرزهای شرمال البراب اسرت فرار از اینکره

نیروهای معارضه خارج ساخت و تا بردین روز در ایرن

تحرکا نظام ترکیه در شرق سوریه برا چررا سربز

شهر تقسط کام دارد بره لحراج جمیعرت شرناخت ،

آمریکا و روسیه بوده است یا خیر ،امرا ترکیره کنترر

جمعیت شهر البراب بروی ه جوانراو سرن مرذهب آو

شهر الباب را به عنواو یک مقئسه کسیدی برای حضور

سمپات زیادی نقربت بره عقایرد افراطر و جهرادی

در آینده تحوال سیاس و میدان سوریه و همچنین

داعش نشاو داده اند ،مرور تاریخ قب از جنرگ شرهر

خنث ساختن مهمترین چالش امنیت مس خود یعن

الباب نشاو م دهد که با آغراز جنرگ آمریکرا عسیره

برآمدو استرات یک کردهای سوریه در مرزهای جنوب

عراق در اوایر  ،2003بقریاری از جوانراو البراب بره

ترکیه در نظر گرفته است

 2012نیروهای امنیتر و پسری

عراق عزیمرت کررده و بررای مبرارزه عسیره نیروهرای
آمریکای در عراق اعر

جهراد کررده بودنرد وجرود

چنین نیروهای در شهر الباب برای داعش یک دارای
راهبردی محقوب م شود که عز و عقیده ای جاز
تر از نیروهای معارضه در شرق حسب دارنرد البتره برا
شکقت های مکرر داعش در جرابس

و منبج ،البراب

اهمیت راهبردی خرود را بررای داعرش از دسرت داده
است و از سوی دیگر تمرکرز الرس آنهرا برر دفراع از
حریم الرقه(پایتخت داعش) متمرکرز شرده اسرت کره
همین مقئسه از احتما عد مقاومت نیروهای داعش
در لور شروع یک جنگ گقترده شهری در البراب
خبر م دهد
برای دولت سروریه ،جررافیرای البراب از اهمیرت
راهبردی برخوردار است؛ شهری با  70هرزار جمعیرت
در  37کیسومتری شما شرق حسب تحروال میردان
در الباب با هرگونه تحرکا و درگیری های نظام در
شررق حسرب پیونرد خررورده اسرت بعبررارت وضررعیت
درگیری های داخس در شرق حسب به شد بر کرم و

بنام الباب به سوی تل ابیض و الرقه
بدنبا پیروزی کردهای پ وای دی بر عسیه داعش در
نبرد کوبان  ،نیروهای کردی در بهار  2015بخش تر
ابیض واق در شما استاو الرقه را به ت رف خرود در
آوردند که فقط  30کیسومتر از شهر الرقه فالسه دارند
وجود مرزهای طوی در مجاور جررافیرای کرانتوو
های خودمردیریت دمکراتیرک کردسرتاو سروریه برا
شما الرقه این امکاو را برای آنها فراهم م سازد که
دست به حم

چندبعدی و چند الیه بر عسیه داعش

بزنند شهر الرقه ب ور طبیع از هی سرپر طبیعر
در برابر حم

از سرمت شرما برخروردار نیقرت و

همین مقئسه فضای بازی گقترده ای بررای پیشرروی
کردها به سمت الرقره را فرراهم سراخته کره در حرا
حاضر دست باال را در شما ایرن شرهر دارنرد وجرود
چنین ظرفیت بالقوه ای از یک سو قردر چانره زنر
مقاما پ وای دی در میداو سوریه را براال بررده و از

3

نگاه راهبردی ترکیه به الباب؛ تالش برای نفوذ در کانتونهای کردی

سوی دیگر نگران هرای امنیتر ترکیره را دوچنرداو

عبور از رودخانه فرا ) ،سرزمین های خرال از سرکنه

ساخته است

ای که امکاو پیشروی سرری را فرراهم مر سرازد ،و

اردوغرراو در چنررد سررخنران اخیررر خررود اظهررار

همچنرررین اسرررتفاده از مقر ریرهای ورودی متنررروع،

داشته است که نیروهای مرورد حمایرت ترکیره ابتردا

پیشروی قاب م حظه ای به سمت شما شرهر الرقره

منبج و در نهایرت الرقره

داشرته باشرند امررا قبر از اینکرره ترکیره و متحرردین

الباب را خواهد گرفت ،سپ

را تحت کنتر ارترش آزاد در خواهرد آورد برا فرر
اینکه ارترش ترکیره و متحردین معرار

معار

آو وارد رویاروی مقتقیم با داعش شروند ،برا

اردوغراو در

مقاومررت نیروهررای کررردی زخم ر از سیاسررت هررای

کوتاه ترین زماو ممکن بر البراب مقرسط شروند ،آنهرا

تهاجم ترکیه مواجره خواهنرد شرد بعبرارت دیگرر،

نیاز به پیشروی  180کیسومتری به سمت الرقه با گذار

کردها به خوب م دانند که ت ابیض پاشرنه آشری

از رودخانه فرا دارند که درحرا حاضرر هری گونره

آنهاسررت کردهررای پرر وای دی برره منظررور تررداو

پس برای عبور نیروها ودسترس به شرق فرا وجود

سرزمین کانتوو های کردی در بهار  2015داعرش را

ندارد در این ور نیروهای ترکیه به احتما زیاد بره

از این شهر خارج ساختند ،سقوط ت ابیض در چنرین

سمت سواح جنوب دریاچره اسرد حرکرت خواهنرد

شرررایط برره معنررای پررارگ

و شررکاف سرررزمین در

کرد؛ این بدین معن است که ترکیه بایرد همره شرهر

کانتوو های کردی شما سوریه است که در مجمروع

الرقه را تنها با یک جاده از سمت غرب ایرن شرهر براز

کردستاو غرب (رژووا) را شرک مر دهنرد در حرا

پ

گیرد از سوی دیگر ،فر

شود کره شرهر البراب

حاضر ،خود شرهر تر ابریض و منراطق پیرامرون آو

نیز به همراو سررعت کره المنربج از کنترر داعرش

قریب به اتفاق عرب هقتند؛ بره ایرن معنرا کره هری

سقوط کرد(دو ماه) ،توسط نیروهای ترکیره براز پر

ضمانت به وفاداری جمعیت در این شرهر نقربت بره

گرفته شود و نیروهای مورد حمایت ترکیره براسراس

کردها وجود ندارد ع وه بر این ،قبای عرب بروم در

برره دو کیسیررومتری شررما البرراب

این شهر که بعرد از تقرسط کردهرا برر آو بره سرمت

پیشروی کرده اند(تقریباٌ ماهانه  15کیسومتر؛ براسراس

مرزهای ترکیه پناهنده شده اند ،تمابر زیرادی بررای

 30کیسومتری که در دوماه گذشته ازمرزهای خرود ترا

بازگشت بره سررزمین هرای خرود نشراو مر دهنرد

الباب داشته است)  ،پیشروی نقب بره سرمت الرقره

(توسط ترکیه توجیه و تجهیز شرده انرد) جراو کر

داشته باشند ،این حرکت نیازمند  12ماه زمراو بررای

اینکه ،ترکیه نگراههرا را بره الرقره متوجره کررده امرا

پوشش  180کیسرومتری ترا الرقره مر باشرد آو هرم

مق ود ت ابیض است

آنچرره از جرررابس

درلررورت

کرره بررازیگراو دیگررر در میررداو سرروریه را

خنث در نظر بگیریم

حت اگر اتاق فکر اردوغاو هی ت رمیم و نیرت
جدی برای پیشروی به سرمت الرقره نداشرته باشرند،

گزینه دیگر برای ترکیه حمسه به الرقره از سرمت

سناریوی حداقس این است که آنها به بهانه این هردف

مرزهای شهر ت ابریض اسرت کره  100کیسرومتر برا

اع ن م توانند با حمایرت عررب هرای سرن مرورد

شما الرقه فالسه دارد؛ این مقیر به نیروهرای ترکیره

حمایت خود ،ت ابیض و البراب را بره کنترر و نفرو

اجازه م دهد تا در نبود هرگونه موان طبیع (چالش

خود در آوردند با این راهبرد میدان  ،ترکیه م تواند

نگاه راهبردی ترکیه به الباب؛ تالش برای نفوذ در کانتونهای کردی

4

از یک سرو در سررزمین هرای کرردی شرما سروریه

عقیده برخ از تحسی گراو ،مقکو با وارد سراختن

شکاف ایجاد نماید؛ بافت جمعیت ایرن منراطق را بره

ترکیه به مناطق تحت نفرو خرود در میرداو البراب و

نف عرب ها ترییر دهد و از طرف دیگر ،تحقق رویرای

دور ساختن این کشور از راهبردهای نیروهای الرت ف

نیروهای کردی برای گقترش مرزهای رژووا در امتداد

بین المسس  ،کودتای را بر ورود ناتو به بحرراو سروریه

شما سوریه را به تعویرق بیانردازد در ایرن سرناریو،
آمریکا با از دست دادو مهمتررین متحرد اسرترات یک

طراح کرده است

1

از سرروی دیگررر ،روسرریه ممررانعت در برابررر ورود

خود ،بیشترین هزینه را در سوریه متحم خواهد شد

ترکیرره برره البرراب از خررود نشرراو نررداده اسررت ط ر

و البته که تحقق چنین سناریوی شرروع مراجراجوی

دیدارهای مختسپ مقاما روسیه و ترکیه در آنکرارا و

های جدید اردوغراو هرم در داخر و هرم در محریط

مقکو ،بوی ه سرفر نخقرت وزیرر یسردریم( 1دسرامبر

همقایگ جنوب این کشور خواهد بود

 )2016به این کشور ،گفتماو سیاست خارج ترکیره

به هر روی ،دالی و فکت های قان کننده ای در

در روسیه همزماو با تحوال میردان بره نفر دولرت

رابطه برا احتمرا تمرکرز جردی ترکیره یرا کردهرای

بشار اسد ترییر کرده است؛ بنظر م رسد که روسریه

گرفتن الرقره وجرود نردارد امرا

موجودیت سیاس دولت بشار اسد را به دولرت ترکیره

احتما درگیرری دو طررف بروی ه در سررزمین هرای

قبوالنده است بنال یسدریم در سرفر خرود بره مقرکو

شمال سوریه وجرود دارد کره در راسرتای آو ترکیره

اظهررار داشررت کرره؛ "مداخسرره ترکیرره در سرروریه در

درحا مذاکرا جردی برا روسریه ،افرراد نزدیرک بره

چارچوب عمسیا "سپر فرا " به هردف ترییرر نظرا

دولت جدید آمریکا و حت برا دولرت بشرار اسرد مر

سوریه نیقرت و ارتبراط برا اوضراع حسرب نردارد"2؛

باشد

همچنین اردوغاو برای اولین بار بعد از چهار سا کره

بازی دو وجهی روسیه

هدف الرس خرود را سراقط کرردو رژیرم بشرار اسرد

پ وای دی بر بازپ

روسیه از سوی دیگر تمای زیادی به پیشروی میدان
به سمت سرزمین های شرق فررا و همچنرین شرهر
الباب نشاو نرداده و برا درنظرر گررفتن فضرای عمر
نیروهای کردی و ترکیه در جررافیای الباب ،یک بازی
دو وجه شروع کرده است از یرک سرو ،روسریه بره
کردهای ی پ گ و پ

وای دی اجازه پیشرروی بره

سمت الباب را داده است که به لحاج میدان نیروهای

تعریپ کرده بود ،گفت" :هدف ما در سوریه برر عسیره
شخ ،یا کشور خال نیقت ،بسکه ما به دنبا حذف
3

تروریقت ها در این کشور هقتیم" اما در مقاب این
ترییر موض اساس از سوی آنکارا ،نشانه های مبنر
بر چرا سربز مشرروط از سروی روسریه بررای ورورد
ترکیه بره البراب وجرود دارد خبرگرزاری اسرپوتنیک
روسیه در  9دسرامبر از قریرب الوقروع برودو برازپ

کردی بین نیروهای نظرام ترکیره و نیروهرای بشرار
اسد قرار گرفته اند این پیشرروی ،نیروهرای کردهرای
ی پ گ را قادر م سازد که یک منطقره حالر برین
نیروهای ترکیه و ارتش سروریه ایجراد کننرد؛ کره بره

1. http:// www. al-monitor. com/ pulse/ tr/ contents/
articles/originals/2016/12/turkey-syria-increasingrisk-for-turkish-soldiers-al-bab.html
2.
http://www.hurriyet.com.tr/basbakan-yildirimrusyada-fetoyu-anlatti-40300284
3. http:// www. milliyet. com. tr/ cumhurbaskanierdogan- size-siyaset-2360586/
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گیری الباب توسط نیروهرای ارترش آزاد برا حمایرت

تحرروال میرردان و سیاسرر بحررراو سرروریه و

ترکیه خبر داده است 4اما کشته شردو چهرار سررباز

چالشهای امنیتر کردهرای شرما ایرن کشرور ،بره

در شرما البراب توسرط جنگنرده هرای ارترش

شد از سروی افکرارعموم و منراب داخسر ترکیره

تر

سوریه درست در همراو روزی کره خسبراو روسر در
کوههای بایربوجا

بدست نیروهای تر

کشته شرده

پیگیررری م ر شررود؛ برروی ه بعررد از وقرروع  7عمسیررا
تروریقت در شهرهای مختسپ ترکیه و کشرته شردو

بررود( 24نرروامبر) ،تردیرردها و نگران ر ترکیرره از نی را

بیش از  275تن در سا اخیرر ،کامیراب سیاسر در

روسیه در همکاری با این کشرور در میرداو سروریه را

سوریه از سوی دولتمرداو ترکیه به یک پرستی مسر

افزایش داده است

تبدی شده است اردوغاو در حا حاضر بیش از هرر

وضعیت موجود؛ نگاه به آینده
بنظر م رسد که عمسیرا سرپر فررا بره نقطره ای
رسیده است که تداو آو با مقاومت تمرام برازیگراو
درگیر در سروریه مواجره شرده اسرت؛ نقطره ای کره
پیشروی ارتش آزاد را برا محردودیت هرای میردان و
سیاس جدی روبررو سراخته اسرت امرا ترر هرا در
شرایط فعس بخوب م دانند که همکاری برا روسریه،
ایراو ،و دولت بشرار بررای اسرتحکا تمامیرت ارضر
سوریه بهتررین گزینره بررای بسوکره کرردو پیشرروی
میدان و موجودیت سیاس کردهرا اسرت امرا سروا
اساس دیگر برای ترکیه ،چگونگ مقامحه برا دولرت
بشار اسد بعد از باز-تحکیم قدر در این کشور اسرت
پرواضررا اسررت کرره سیاسررت ترکیرره در جسرروگیری از
پیشروی سرزمین کردها در امتدا مرزهرای سروریه و
ترکیه کرام ا در راسرتای تقویرت موقعیرت سیاسر و
میدان دولت بشار اسد گا بر م دارد؛ تحوال نشاو
م دهد که ترکیه در این نقطه حت به عنواو نیروی
محرکه دولت اسد برای بازپ

گیری کنتر سررزمین

های شرق سوریه عم م کند

زماو دیگری برای ورود به الباب ول نشاو مر دهرد،
با همه بازیگراو تاثیرگذار در حا مذاکره است و البته
که بخش از این تحرکا خارج به دلی نشاو دادو
اقتدار شخ

برای ترییر قانوو اساس و تبدی نظا

پارلمان به ریاست در چند ماه آینده است اما فرر
اینکه ترکیه با ورود به البراب و حتر ایجراد شرکاف
سرزمین در کانتوو های کردی توسط نیروهای سن
و تقسی چالش امنیت مسر از سروی جردای طسبراو
کرد ،به پایاو مداخسه خود در سوریه رضرایت خواهرد
داد ،فر

بعیدی اسرت رفتارهرای پرنج سرا اخیرر

ترکیه در بحراو سوریه نشاو داده است کره اردوغراو
هرچند در برهه ای و تحت شررایط بطرور تراکتیک
ترییر موض داده است اما جررافیای سروریه در الر
عمق راهبردی ترکیه بررای ورود بره معرادال جهراو
اس

محقوب م شود
با عنایرت بره پیشرروی هرای میردان در جنرگ

شهری حسب ،بنظر م رسد کره دولرت بشرار اسرد و
متحدین آو از قابسیت های مادی مکف بررای شرروع
حمسه و پیشروی به سمت الباب برخوردارند موفقیرت
در آزادسازی حسب توسرط ارترش سروریه مر توانرد
نیروهای نظرام زیرادی از ارترش بشرار اسرد کره در

4. https:// tr. sputniknews. com/ ortadogu/ 2016120
91026234355- oso- ve- turk- askeri- el- bab- girdicatismalar- yasaniyor/

محالره حسب درگیر بودند را برای چنین پیشروی بره
سمت الباب مهیا سازد اگر ارتش سروریه و نیروهرای

نگاه راهبردی ترکیه به الباب؛ تالش برای نفوذ در کانتونهای کردی

متحد شیعه دولت اسد از قردر کراف بررای برازپ
گیری الباب برخوردار نیقتند ،شاید مناف کوتاه مد
اسد و پوتین در راستای باشد کره بره کردهرای پر
وای دی اجازه ورود و کنتر الباب را بدهند یا حتر
در لور ضررور از پیشرروی آنهرا حمایرت بعمر
آورند این سناریو ،آمریکا را با دو آلترناتیو مهم مواجه
م سازد؛ حمایت از نیروهای کردی در پیشروی بره
سوی شهر الباب و پرذیرش مخراطرا بیگانره سرازی
ترکیه از نیروهای الت ف بین المسس ؛ ویا حمایت همره
جانبه از نیروهای معارضه تحت حمایرت ترکیره بررای
تقری در بازپ

گیری و تقسط کام بر الباب بعرد از

بیروو راندو داعش که این آلترناتیو نیز هزینره هرای
برای آمریکا از جمسه ب اعتمادی متحدین کرردی بره
رفتارهای واشنگتن در میداو سروریه بهمرراه خواهرد
داشت به هرر روی ،بررای جمهروری اسر م ایرراو،
حمایت از ارتش سوریه با همکاری روسیه برای بازپ
گیری الباب م تواند از یک سو هزینه های احتمرال
آینده در رقابت وتنش برا ترکیره را کراهش دهرد و از
طرف دیگر اقتردار سررزمین دولرت اسرد را افرزایش
دهد از سوی دیگر ،ورود ترکیه بره الرقره بره معنرای
حضور و پذیرش اراده سیاسر ایرن کشرور در آینرده
تحوال عراق نیز است در چنین شرایط که مواضر
رسم ما در سازگاری کام با اولویرت هرای سیاسر
دولررت هررای مرکررزی در عررراق و سرروریه اسررت ،ورود
هرگونه رقیب منطقره ای بره منراطق نفرو ایرراو در
کررانوو هررای بحررراو و فرسایش ر شرردو درگیرهررای
نظام به هی وجه منطبرق برا ترجیحرا سیاسر -
امنیت کشور نیقت
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