
 

 همقدم

ترکیه، یکی  وپس از عادی سازی دوباره روابط روسیه 

بسیاری از محافل تحلیلیی و   در یی کهها از گمانی زنی

این بود که آنچه میان روسییه و   شد می نقلراهبردی 

های مشترک برای اقدام  ترکیه آشتی ایجاد کرد زمینه

در سیوریه و نررانیی ترکییه از     هماهنگ علیه داعی  

اسی.  انیدکی پیس از     قدرت گرفتن کردها در سوریه

 موسوم حلب شمال در خود عملیاتاین بود که ترکیه 

را آغاز کیرد عملییاتی کیه عیبوه بیر       "فرات سپر" به

داد، کردهیایی کیه در    میی  داع ، کردها را هدف قرار

 دمکراتیی   نیروهیای واقع بخ  مهم و هسته اصیلی  

دهنید    میی  میورد حمایی. آمریکیا را تشیکیل     سوریه

 انتقیادات  بیا  سیوریه  شیمایی  مناطق به ترکیه حمبت

 گیارک،  می   بیرت   شید  روبیرو  آمریکا مقامات وسیع

 جرییان  ضید  ائتبف در آمریکا جمهوری رئیس نماینده

 مییان  درگییری  گفی.  بیاره  ایین  در داع  تروریستی

 پذیرفتنی سوریه دوی. مخایف نیروهای و ترکیه ارت 

  اما موضیع روسییه دربیاره عملییات ترکییه در      نیس.

وزارت خارجیه  سوریه به شفافی. موضع آمریکا نبیود   

روسیه در بیانیه ای با ابراز نررانی عمیق در ارتباط بیا  

چنین رفتارهایی »عملیات ترکیه در سوریه اعبم کرد 

غیرنظیامی  کند و تلفات  می بحران در منطقه را تشدید

همزمیان خبرهیایی دربیاره سیفر     « دهد  می را افزای 

مقامات نظامی روسیه به ترکیه منتشیر شید و انیدکی    

بعد منابع خبری روسیی و ترکیی از گفتریوی تلفنیی     

روسای جمهور روسیه و ترکیه حول محور سوریه خبر 

 دادند   

درباره موضع روسیهه سبی ب بیه یاتهیا      

سی مطییر  ترکهییه در سییورنهر س ییرا   وسییا و

رسید در مهیاک کارشساسیاک     شود. به س ر می می

روسی سهز اجاایی درباره موضع مبکو سب ب به 

. ا ر چه اظهارا  برخی انن یاتها  وجود سدارد

در برابیر غایاع یاتهیا  ترکهیه     مقاما  روسی 

ببهار تسد بود و سشاک اع واکسش سخب احتاالی 

مهاک  ها روسهه داشب اما با توجه به ادامه رانزسی

اع جاته دندار روسای دو دو طرف روس و ترکر 

بانید انین   ر ٢٠کشور در حاشیهه اجی س جیی    

هیا واعایا اع    روسپرسش را مطر  کرد کیه غنیا   

یاتها  ترکهه در سورنه اافتگهر شدسد؟ اهداف 
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های روسهه اع انن موضع دو اسه دربیاره   و اسگهزه

 :انن تحول چهبب؟

 کارشساساک روسدند اه 

دیدگاه کارشناسان روسی شاید به رسیدن بیه  بررسی 

هیای ییاد شیده کمی  کنید        تر به پرس  پاسخ دقیق

هیای کارشناسیان    هیا و تحلییل   بررسی مجموع دیدگاه

دهید دو دییدگاه    روسی درباره تحوالت اخیر نشان می

بدبینانه و مثب. نسب. به اقیدامات ترکییه و واکین     

 روسیه وجود دارد:  

ایواشیف   یئونید ه:احتاال جسگ لف ی دوبار. 1

روسیه پیس از آغیاز    ژئوپلیتیکی مسائل آکادمی رئیس

عملیات ترکیه در سوریه، در اظهاراتی تند در نشسی.  

 روسییه  اس. غیرممکن »خبری در مسکو اعبم کرد: 

 کرده موافق. سوریه خاک در ترکیه نظامی عملیات با

 بیه  اقیدام  ایین  بیا  دمشیق  مقامیات  که حایی در باشد،

 رعایی.  بیه  روسییه  اینکه ضمن  هستند مخایف شدت

 سیازمان  منشیور  و ایملیل  بین حقوق به مربوط قوانین

بر این اساس برخی نیاظران گمانیه   «  اس. پایبند ملل

میان روسیه و ترکییه   ها پس از پایان تن  زنی کردند

در زمینه ساقط شدن جنرنده روسیی توسیط ترکییه،    

بیه  ار گرفتن دوباره این رابطه یی از در خطر قرها نشانه

نیز ابراز نظر  کارشناسان روسبرخی   وجود آمده اس.

یفظی آینده های  معتقدند که یکی از منازعه کردند که

تواند درباره کردهیای سیوریه باشید      می مسکو و آنکارا

چند ماه پی  اوییین نماینیدگی کردهیای سیوریه در     

دارد  روسیه افتتاح شید و مسیکو بطیور میداوم تیب      

کردها در مذاکرات سیوریه حویور داشیته باشیند  بیه      

عقیده این کارشناسیان از نظیر روسییه کردهیا  ابی.      

اند که مخایفان سازگار افراط گرایان هستند و در  کرده

ایین در حیایی    1جنگ علیه آنها مشارک. مو ر دارنید  

اس. که مسایه کردها خط قرمز ترکیه اس.  آنکیارا از  

لوگیری از ظهور ی  دوی. کردی هیچ اقدامی برای ج

در مرزهای خود فروگذاری نمی کند  به همین دیییل  

نیز ترکیه در برابر فشارها برای بسیتن مرزهیای خیود    

2کند   می مقاوم.
 

کارشناسان روس  از برخی ها یدر سایه این بدگمان

پس از تحوالت اخییر در اظهیارات تحلیلیی خیود ابیراز      

گیری همکاری بین روسیه و  امکان شکل اساساً ،داشتند

ترکیه در سوریه وجود ندارد  یکی از دالیل بدبینی آنها، 

این اس. که مسکو همچنان معتقد اس. که تسیلیحات  

شیوند و در   میی  از مرزهیای ترکییه تیامین    ها تروریس.

صورتی که ترکها مرزهای خود را به روی ستیزه جویان 

امیا   ببندند شکس. آنها در سوریه حتمیی خواهید بیود    

تحلیلرران معتقدند که برای روسیه دشوار خواهید بیود   

 که ترکیه را به انجام چنین کاری متقاعد کند 

یئونیید   :و ادامه رانزسی پرههز اع تسش دوباره. ٢

ه عایی اقتصاد روسیه معتقد اس. کیه  یف از مدرس عیسی

هدف اصلی این عملیات مقابله با کردها اس.  بیه عقییده   

تیرکمن  هیای   د بیا حمایی. گیروه   کنی  می او ترکیه تب 

سوری بین مناطق کردنشین منطقه حائل ایجاد کند  بیه  

یف با وجود مخایفی. روسییه بیا ایین اقیدام       گفته عیسی

یی کیه بیرای بازسیازی    ها ترکیه، هر کدام به دییل تب 

روابط داشتند، از هر گونه اظهیار نظیر و اقیدامی کیه بیه      

کنید  بیه    می خودداریتخریب دوباره این رابطه بیانجامد 

عقیده این کارشناس برای روسیه در شمال سوریه منیافع  

کنید دخیایتی در    میی  چندانی وجود ندارد بنابراین تب 
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موضوع ترکیه و کردها نداشیته باشید  هیر چنید ممکین      

3اس. این موضع روسیه مورد انتقاد کردها قرار گیرد  
 

قیییده کارشناسییانی کییه موضییع روسیییه بییه  بییه ع

کارانییه  نظییامی ترکیییه در سییوریه را محافظییهتحرکییات 

کنند، دییل احتیاط روسییه ایین اسی. کیه      می ارزیابی

هایی از امکان همکاری با ترکیه در زمینیه سیوریه    نشانه

 یافته اسی.  ایرینیا ژیراسیکا از آکیادمی علیوم روسییه      

گوید ترکیه با ابقیای بشیار اسید در قیدرت در دوره      می

این نشانه ای از بیه وجیود   انتقایی موافق. کرده اس. و 

آمدن فرصیتی خیاد در روابیط مسیکو و آنکیارا بیرای       

همکاری در مسایه سوریه اس.  ویکتور نادین رانوسیکی  

از موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین ایملل در آکیادمی  

روسیه نیز معتقد اس. حتی با وجود دشیمنی اردوغیان   

رکی مشیت هیای   توانند زمینیه  می با اسد، روسیه و ترکیه

 4ی  دوی. ائتبفی در سوریه بیابند  در فرآیند تشکیل 

 ارعنابی کتی

 در مجموع باید چند نکته را در نظر داش.:

نکته حائز اهمیی. در موضیع روسییه دربیاره       1

عملیات نظامی ترکیه در سوریه این بیود کیه مواضیع    

تند مسکو در سطوح میانی ابراز شده و در سطوح بیاال  

 دهد  می مقامات ترک ادامهروسیه به رایزنی با 

اطبعیات  هیای   دهند سرویس می شواهد نشان  2

ویژه روسیه از عملیات نظامی ترکیه در شمال سیوریه  

این اطبعیات بیه صیورت     احتماالً 5اند  بی اطبع نبوده

مستقیم توسط ترکیه به روسیه اعبم شیده اسی.  در   
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 و ترکییه  انید،  همین حیال منیابع روسیی تائیید کیرده     

 انیواع  درخصیود  فشیرده  تبیادالت  وارد نوناک روسیه

  6  هستند ارتباط در مرتبا و اند شده اطبعات مختلف

این احتمال وجود دارد که به طیور صیریی ییا      3

ضمنی میان روسییه و ترکییه در میورد بیاز گذاشیتن      

دس. ترکیه در مناطق کیردی در ازای تییییر موضیع    

داعی   تر با  ترکیه نسب. به دوی. اسد و مبارزه جدی

 توافق صورت گرفته باشد 

از سوی دیرر همزمان باید ایین نکتیه را نییز در      4

نظر داش. که روند اخییر در میذاکرات روسییه و آمریکیا     

دهد بهبود رابطه روسیه با ترکییه،   می درباره سوریه نشان

    ه اس.تمایل واشنرتن به توافق با روسیه را افزای  داد

افیزای   رسید بیا وجیود     میی  در مجموع به نظیر 

احتمال توافق بیین آمریکیا و روسییه دربیاره سیوریه،      

پیرو سیاسی. خیارجی عملریرای خیود ماننید      مسکو 

کند امکان خود برای بیازی بیا همیه     می تب گذشته 

در واقیع چیه   را حفی  کنید     از جمله ترکییه  ها کارت

توافق روسیه با آمریکا درباره سوریه اجرایی شود، چیه  

هایی در بیر   از آنکارا هزینهپوشی  نه، برای مسکو چشم

 روسیه و ترکییه رسد که  این به نظر می دارد  افزون بر

منیافعی در   انید کیه   پس از رویدادهای اخیر قانع شده

روابط دو جانبه دارند که نبایید آنهیا را بیرای مسیایل     

بیه عبیارت دیریر موضیع دوگانیه       ای فدا کنند  منطقه

ه، اینرونیه  روسیه درباره عملیات ترکیه در شمال سوری

قابییل تشییریی اسیی. کییه موضییع سییخ.، نمییای      

اعمایی، نیات واقعیی روسییه   دیپلماتی  بوده و موضع 

 دهد  سوریه و آمریکا را نشان می-در قبال ترکیه
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