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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.

http://www.bayancenter.org/fa/about-us/
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هنگامی که جنگ سوريه شروع شد، در خميله ی هيچ کس منيگنجيد که ائتالفی سه جانبه 
ميتواند پس از هفت سال شکل بگريد و معادله ی قدرت در خاورميانه را تغيري دهد. هر چند 
ترکيه اب دومنی کشوِر قدرمتنِد عضو پيمان انتو شراکتهايی دارد؛ اما اين ائتالف شايد به چند 

دستگی در پيمان آتالنتيک مشالی )انتو( ای خروج احتمالی ترکيه از اين پيمان مياجناميد. 
اين ائتالف سه  جانبه، کار را برای دوانلد ترامپ، رئيس مجهوری آمريکا برای موفقيت در 
حترمی ايران، بسيار دشوار ميکند. افزون بر اين که طرح اقليم کردستان در سوريه را انکام گذاشته 

است. آمريکا اقليم کردستان را از بزرگرتين هم پيماانن خود در منطقه ميداند. 
نکته  اين  مريسد،  نظر  به  ترکيه عجيب  و  روسيه-ايران  جانبه ی  سه  ائتالف  در  آن چه 
است؛که سه کشور دارای جدول برانمههای خمتلفی از يکديگر هستند و از طريق ترکيبی از 
اهداف داخلی و خارجی، سياستهای کاماًل متضادی را دنبال ميکنند. کواته سخن اين که اين 
ائتالف »شفاف، و در عنی حال پيچيده« است. استمرار اين ائتالف در مواجهه اب هر نوع 
حترک نظامی مشرتک از جانب آمريکا، انگلستان و فرانسه بر عليه سوريه در هاهلای از اهبام 

است؛ اما اين ائتالف پس از اپاین جنگ در سوريه و در بلندمدت اپبرجا خواهد ماند. 
  اين ائتالف اب هدف مشخصی شکل گرفته است. اين هدف در عادی سازی شرايط 
در سوريه، در بلندمدت و از طريق استمرار و تقويت مبارزه اب تروريسم بنی امللل، تثبيت فرايند 
سياسی در اين کشور، اجیاد شرايط الزم برای ابزگشت آوارگان سوری در داخل و پناهندگان به 

خارج منود می ایبد. 
کنفرانسهای صلِح سوریه 

بيش از هفت سال، نشستهای زایدی برای برقراری صلح در سوريه برگزار شد؛ اما مهه ی 
آهنا به شکست اجناميد. نقطه شروع اين اقدامات، طرح صلحی شامل شش بند بود که کوفی 

 آینده ی ائتالف روسیه-ایران-ترکیه

امحد حسن یلع*

*   پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.
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عنان؛ دبري کل سابق سازمان ملل، در سال 2012، اب توافق احتاديه ی کشورهای عربی پيشنهاد 
داد.1

گام خنست در طرح صلح سازمان ملل؛ آماده سازی برای فرايند سياسی جامع و گسرتده 
در سوريه، جهت بررسی خواستههای مشروع ملت سوريه بود. در بند دوم بر لزوم اپی بندی 
به آتش بس و ورود سازمان ملل برای نظارت مؤثر بر توقِف خشونت مسلحانه، توسط مهه ی 

طرفهای درگري اب هدف محايت از غري نظاميان و حتقق ثبات در کشور أتکيد شده بود. 
در اين مرحله؛ دبري کِل سابق سازمان ملل متحد، از دولت سوريه درخواست کرد که 
نريوهای نظامی اين کشور در مناطق مسکونی از سالحهای سنگنی استفاده نکنند و عناصر 
نظامی، عقب نشينی از مناطق مسکونی را آغاز کنند. اما طرِح صلِح کوفی عنان به معارضان 
مسلح از مجله گروه های جهادی رمسی و غري رمسی و نريوهای دموکراتيک سوريه که غالباً ُکرد 

هستند هيچ اشارهای نکرده بود. 
اب اين وجود؛ فرستاده ی سازمان ملل که طرح صلح شش بندی را اجرا ميکرد، ابيد پيش 
از هر کاری، برای طبقه بندی اوضاع معارضان مسلح– از مجله جهاديها، گروهکهای کرد و 
عنان چگونه  پيشنهادی کوفی  منيداند طرح  هيچکس  نيز  ات کنون  مريسيد.  توافق  به  داعش- 

ميتوانست »توقف مؤثر خشونت مسلحانه« را اجرا و تضمنی کند؟ 
بند سوم از طرح کوفی عنان؛ خواستار »تضمنی فرامهسازی کمکهای بشردوستانه برای 
مهه ی مناطق جنگ زده« بود. اما پرسشی که انظران از خود ميپرسيدند؛ چگونگی رسيدن به 

مناطقی بود که در سيطره ی جهاداین است! 
بند چهارم اين طرح به »افزايش سرعت و حجم آزادسازی ابزداشت شدگان بدون دليل« 
تشويق ميکند. به ديگر سخن، خواستار تضمنی ابزگشت توأم اب امنيت برای بيش از يک ميليون 
ابزداشت شده در اردوگاهها و ميليوهنا آواره بود. سؤال مطرح در اين بند؛ چگونگی جمبور کردن 

گروههای جهادی به قبوِل ابزگشت آوارگان بود.  
بند پنجم، بر »تضمنی آزادی عمل روزانمه نگاران در کليه نقاط کشور« و بند ششم 
بر "آزادی أتسيس تشکلها و احزاب و حق تظاهرات مساملت آميز و قانونی" أتکيد ميکنند. 
در مقابل؛ سازمان ملل متحد قصد داشت، جمازاهتای سختی را بر عليه نظام سوريه، در فاصله 
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زمانی بنی سال 2011 و 2012، در نظر بگريد که اب خمالفت روسيه و چنی در شورای امنيت 
مواجه شد. بدين ترتيب؛ طرح کوفی عنان اب شکست روبرو گرديد، زيرا يک طرح صلح واقعی 
نبود و در پی آن کميته ی مشرتک سازمان ملل و احتاديه ی عرب در سوريه، دست از کار کشيد. 
در اين مرحله و اب کمک طرفهای فعال بنی املللی، معارضان سوری از مجله برخی از 
گروههای جهادی در مذاکرات ژنو شرکت کردند؛ اما کشورهای حامی اين گروهها در برابر 
دولت سوريه، در تشکيل دولتی انتقالی از بنی مهه ی طرفهای معارضاِن مسلِح حاضر در جنگ، 

اب شکست مواجه شدند. 
در سال 2014، دور دوم مذاکرات ژنو اب هدف بسرتسازی برای اجرای مذاکرات جديد 
و مؤثرتر شروع شد. اب اين وجود، معارضان مسلح ُکرد و گروههای جهادی خمتلف در آن شرکت 
نکردند. بعد از آن بود که ابراک اوابما رئيس مجهور سابق آمريکا درابره ی عدم بقای اسد در 

قدرت هشدار داد. مهمرتين اتفاق، عدم مشارکت دمشق در اين مذاکرات بود. 
در اين مدت، عملياهتای داعش بنی عراق و سوريه شروع شد. هم زمان اب آن، اایالت 
متحده ی امريکا ائتالفی بنی املللی؛ متشکل از 79 کشور برای انبود کردن دولت اسالمی داعش 
به صورت مستقيم وارد  فرواپشی کرد، روسيه  به  ارتش سوريه شروع  داد. هنگامی که  تشکيل 
جنگ سوريه شد. اب اپاین سال 2015، گروه بنی املللی حاميان سوريه متشکل از بيست کشور 
و سازمان بنی املللی– از مجله ايران- در چارچوب سازمان ملل تشکيل شد. هدف از تشکيل 

اين گروه تنظيم پيشنويس توافق انمهای بود که قرار بود به در آينده به کنفرانس وين ارائه شود. 
پيشنهاد هنايی گروه حاميان سوريه به مهراه نقشه ی راِه صلح در اين کشور و جدول زمانی 
برای اجرای مذاکرات بيشرت، در قطعنامه ی مشاره ی )2254( شورای امنيت سازمان ملل متحد 
گنجانده شد. اين قطعنامه، دوره ی زمانی حداکثر شش ماهه را برای اجنام مذاکرات بنی دولت و 
معارضان سوری تعينی ميکند و به جزئيات و ويژگيهای بيشرتی درابره ی ماهيت معارضان مسلح 

جهادی ای ... اشاره منيکند.
از طرفی، عربستان سعودی به صورت يک جانبه از ساماندهی کميته ی عالی مذاکرات 
متشکل از خبش اعظمی از گروههای جهادی فعال در سوريه، در آن زمان خرب داد. در اين 
کميته تعدای از اعضای شورای ملی کردستان وجود داشتند که بعد از مدت کواتهی کناره گريی 
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کردند. هم چننی تعدادی از اعضای حزب چپگرای سوريه و افراد ديگری که بعدها انپديد شدند 
عضو اين کميته بودند. پس از عربستان، اين دولت انگلستان بود که از اين کميته ميزابنی کرد. 
نقطه ی اختالف اصلی در اين کميته، کردهای سوريه بودند که اب فشار ترکيه از اين مذاکرات 

کنار گذاشته شده بودند. 
دليل پريوزيهای نظامی دولت  به  از مدتی؛ دور سوم مذاکرات ژنو شروع شد که  پس 
سوريه، اب محايت روسيه و ايران، به سرعت اب شکست مواجه شد. در هنايت، مرحله ی جديدی 
از مذاکرات ژنو چهار آغاز شد که مذاکرات ديگری بنی دولت بشار اسد و کميته ی عالی 

مذاکرات به پشتيبانی عربستان سعودی را در دل خود جای داده بود. 
داشت.  قزاقستان جراین  اپيتخت  آستانه،  در  بسيار جدی  مذاکراتی  ديگر؛  از طرف 
جمموعهای از مذاکرات غري مستقيِم دولت سوريه و روسيه و پس از آن ايران و ترکيه اب گروههای 
جهادایی که اب اهتمام غري معمول در مذاکرات شرکت کرده بودند. مذاکرات آستانه توانست 

بنی طرفهای درگري آتش بس برقرار کند. 
در سپتامرب 2017، اب نظارت سه کشور روسيه، ايران و ترکيه و گروههای جهادی، چهار 
منطقه برای کاهش تنش در سوريه تعينی شد. اين مناطق تقريبا شامل کليه مناطقی ميشد که 

عرصه ی درگريی بنی دولت و گروههای جهادی بودند. 
هر یک از کشورهای روسیه، ایران و ترکیه به دنبال چه هدفی هستند؟ 

دولت سوريه از ديرابز مورد محايت روسيه قرار داشته است. اين کشور، نريوهای دولتی 
سوريه را به سالح جتهيز و از آهنا پشتيبانی هوايی کرده است. روسيه عالوه بر نريوهايی که در 
سرزمينهای سوريه دارد، از محايتهای ديپلماتيک خود در سازمان ملل متحد و هم چننی مذاکرات 

بنی املللی صلح دريغ نکرده است.  
در اکترب 2015، روسيه اب اجنام محالت هوايی بر عليه اهدافی از گروههای جهادی به 
شکل مستقيم وارد سوريه شد. روسيه معتقد بود اایالت متحده ی امريکا نريوی نظامی خود را 
برعليه داعش استفاده منيکند؛ بلکه از آن برای ُکند کردن پيشرفت نظامی سوريه کمک ميگريد. 
آن چه مسکو ميخواهد؛ ابقی ماندن رئيس مجهور اسد در رأس قدرت و أتمنی نفوذ نظامی 
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خود در منطقه است؛ زيرا روسيه اپيگاه هوايی نظامی مهمی در استان الذقيه در غرب سوريه 
و اپيگاهی درایيی در شهر ساحلی طرطوس دارد. سران روسيه در تالش هستند به توافق انمه ی 
صلح گسرتده و مهه  جانبه، بنی گروههای معتدل در سوريه دست ایبند که به اسد اجازه ی بقا 
در قدرت را بدهد. به مهنی منظور روسيه به برگزاری مذاکرات آستانه اب ايران و ترکيه اهتمام 

ويژهای ميورزد. 
ترکيه از زمان آغاز جنگ سوريه، يکی از دو کشور اصلی حامی معارضان سوری– به 
استثنای خمالفان کرد زابن- از مجله ارتش آزاد سوريه بود. نريوهای ترک در چارچوب ائتالف ضد 
داعش به سرکردگی امريکا، محالتی هوايی عليه اهداف و مواضع داعش اجرا کردند. آهنا محالت 
هوايی يک جانبهای را نيز بر عليه نريوهای معارض کرد در مشال سوريه اجنام دادند. ترکيه در 
چارچوب خبشی از عمليات نظامی خود در سوريه موسوم به "درع الفرات"، نريوهای زمينی خود 

را برای مبارزه اب داعش و نريوهای کرد به داخل خاک سوريه گسيل داشت. 
هدفی که ترکيه در درجه ی خنست دنبال ميکرد، جلوگريی از دست ایبی کردهای سوريه 
به منطقهای مستقل در خاک سوريه ای دست ایبی آانن به حکومت خودگردان در فرايند حل 
و فصل اختالفات بعد از اپاین جنگ است. ترکيه معتقد است که مبارزان کرد در سوريه اب 
حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( در ارتباط هستند. اين حزب؛ بيش از سه دهه است که 

اب نريوهای ترکيه وارد جنگ شده و ات کنون اين جنگ ادامه داشته است. 
اخرياً سران ترکيه درابره ی اين که آای در توافق انمه ی صلح هنايی که در مذاکرات صلح اب 
محايت ترکيه در آستانه بدست خواهد آمد، اجازه ی ابقی ماندن در قدرت را به بشار اسد بدهند 
ای نه، متزلزل و مردد نشان دادند. اين در حالی است که به شدت خمالف مشارکت گروهها و 

احزاب کرد در مذاکرات صلح بودند. 
از طرفی ايران از ديرابز از دولت اسد محايت کرده و کمکهای نظامی بزرگی به اين کشور 
منوده است. ايران در رويکردی مشرتک اب روسيه، به صورت مستقيم و غري مستقيم در مبارزه 
اب جناحها و شاخههای افراطی معارضان سوری ورود پيدا کرده است. هدف ايران از ديرابز 
پشتيبانی و محايت از بشار اسد در مقابل رقبای منطقهای خود از مجله؛ اسرائيل و عربستان 

سعودی بوده است. 
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از اين رو، در اپاین سال 2015، بعد از آنکه اایالت متحده ی آمريکا از خمالفت خود 
اب مشارکت ايران در مذاکرات ژنو دست برداشت، ايران رمساً به اين مذاکرات ملحق شد. پس از 
آن هتران در کنار ترکيه و روسيه، وارد مذاکرات آستانه شد. بدون شک ايران اب حضور خود در 
ائتالِف برنده اب ترکيه و روسيه، پريوزی چشم گريی را کسب کرد. اين در حالی است که اایالت 
متحده ی امريکا و عربستان سعودی هنايت تالش خود را می کردند ات ايران در عرصه ی بنی املللی 
منزوی شده و به حاشيه رانده شود. اما ايران ميخواست که به عنوان خبشی از برانمه ی ابزسازی 

سوريه حضور داشته ابشد و حضور ميدانی خود را در اين کشور حفظ کند. 
ائتالف اب سوريه و  اعضای  از  يکی  به عنوان  ترکيه–  رئيس مجهور  اردوغان  رجب طيب 
ايران- ابيد از يکی از اهداف خود يعنی سرنگونی بشار اسد دست ميکشيد. مذاکرات در اين 
مرحله برای عقب نشينی نريوهای ترکيه از مناطقی که در مشال سوريه حتت سيطره ی خود داشتند، 
ادامه داشت. کشورهای ايران و روسيه از ترکيه خواسته بودند که مناطق حتت اشغال نريوهای ترک 

در مشال عراق را به ارتش سوريه حتويل دهند. 
ترکيه اب هم پيماانن سنتی خود در انتو، در مورد تنش منابع نفت و گاز درایی اژه، بنی 
يوانن وقربس اختالف داشت. اردوغان از امتناع کشورهای احتاديه ی ارواپ از حتويل افسران و غري 
نظاميانی که متهم به برانمه ريزِی کوداتی سال 2016، بودند، بسيار خشمگنی بود. در مقابل؛ 
بيشرت کشورهای عضو انتو اقدام مسکو در ترور معارضان روسی در انگلستان را حمکوم کرده 

بودند؛ اما ترکيه اين اقدام روسيه را حمکوم منيکرد. 
روسيه از جنگ اردوغان بر عليه کردها محايت منيکرد و سعی داشت هيئتهای مذاکره 
کننده ی کرد را به مذاکرات آينده ی سوريه ملحق کند. اما کاماًل واضح بود که مسکو برای محله 
به کردهايی که به ائتالف امريکايی ملحق شدهاند و در جنگ ارتش ترکيه اب جناحها و گروههای 
کرد ورود نکردهاند، به ترکيه چراغ سبز نشان داده است. علی رغم اين که مقامات ترکيه نزاع 
لفظی شديدی اب کشورهای عضو ائتالف امريکايی داشتند و معتقد بودند که اایالت متحده ی 
امريکا اب محايت از گروههای تروريستِی داخل ترکيه به اين کشور خيانت کرده است؛ اما احتمال 

وقوع چننی تنشی بسيار اپينی به نظر مريسيد. 
هر يک از کشورهای روسيه، ترکيه و ايران اولويتهای متناقض و منافع متفاوتی را در سوريه 
و به طور کلی در منطقه دنبال ميکردند و هر يک از آهنا برانمههای خاص خود را داشتند. 
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ايران دهه های متمادی است که اب اایالت متحده ی آمريکا مواضع خمتلف دارند. بعد از انتخاب 
دوانلد ترامپ به عنوان رئيس مجهوری امريکا اين اختالفات و دمشنيها شدت ایفته است. اين 
درحالی است که ترکيه هم چنان، هم پيمان انتو است؛ اما در حال حاضر، به ويژه به دليل محايت 
آمريکا از احزاب کرد داخل سوريه اب واشنگنت روابط پرتنشی را سپری ميکند. اما نگاه روسيه به 
اایالت متحده ی امريکا مانند نگاه اين کشور در دوره ی احتاد مجاهري شوروی است. اين کشور، 
امريکا را رقيبی ژئوپولوتيک ميداند که در هر جا و هر زمان ممکن ابيد به آن ضربه بزند و آن را 
شکست دهد. سرگی الوروف، وزير خارجه ی روسيه، روابط دو جانبه ی امريکا و روسيه را در 

حال حاضر بدتر از زمان جنگ سرد توصيف ميکند.
از اين رو؛ اين سه کشور برای روایرويی اب حضور امريکا و توازن قدرت گرد هم آمدهاند و 
به گوهنای عمل ميکنند که اگر اب توافق هر سه کشور تصميمی گرفته شد، سياستگذاری مستقلی 
از اایالت متحده ی امريکا ابشد. به ديگر سخن؛ امريکا يک وجه اشرتاک اساسی برای هر سه 

کشور به مشار مريود. 
در عنی حال؛ ترکيه مانع حضور ايران در سوريه منيشود و کناره گريی اسد از قدرت را 
ايران اب آن خمالف هستند(. روسيه خواهان روابط  مطالبه خنواهد کرد )موضوعی که روسيه و 
مستحکمرتی اب ترکيه است؛ اما هم زمان به دولت بشار اسد هم نياز دارد ات بتواند نفوذ خود 
را در خاورميانه گسرتش بدهد و اپيگاه درایيی خود را در درایی مديرتانه و در بندر طرطوس 
حفظ کند )موضوعی که ترکيه اب آن خمالف است(. ايران نيز تالش ميکند کاانهلای کمک  رسانی 
به حزب اهلل را در لبنان حفظ کند و ترکيه را از عراق دور نگاه دارد )موضوعی که ترکيه اب آن 

خمالف است(. 
اسرائيل و عربستان  امريکا،  برابر اایالت متحده ی  ترکيه در  ايران محايت روسيه و  اگر 
سعودی را خبواهد، ترکيه نيز تالش ميکند به منظور توسعه ی چارچوب عملياتی خود ات شرق 
سوريه و ات رود فرات و دجله– جايی که نريوهای امريکايی در کنار يگاهنايی از انگلستان و 

فرانسه و احزاب کرد مستقر هستند- از محايت مطلق روسيه و ايران هبرمهند شود. 
پیامدهای احتمالی فرواپشی اقتصاد ترکیه 

پس از کاهش ارزش پول ملی ترکيه، ممکن بود اقتصاد ترکيه به دليل ديون کليای که دارد 
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در حالتی از رکود فرو رود. اب استمرار حترمیهای اقتصادی امريکا عليه ترکيه، أتثريات اين حترمی به 
زودی بر خبشهای راهربدی و نظامی اين کشور آشکار ميشود. 

ترکيه اکنون خود را تنها مانع انتقال پيامدهای جنگ خاورميانه به ارواپ ميداند. در حالی 
که اين کشور ات چند سال پيش آماده پيوسنت به احتاديه ی ارواپ به عنوان يک عضو دامیی بود، 
اما اکنون اب ارواپ و اایالت متحده ی امريکا روابط تريه و اتری دارد. ترکيه از مست شرق و جنوب 
اب شش کشور هم مرز است که عبارتند از: گرجستان، ارمنستان، خنجوان )سرزمينهای وابسته 
به آذرابجیان(، ايران، عراق و سوريه. پنج کشور از اين شش کشور به صورت غري مستقيم وارد 
درگرييهای مسلحانه ای جنگ مستقيم شدهاند. ترکيه خود را مانع ورود داعش به يوانن و سپس 
به ارواپ ميداند و معتقد است جنگ را در داخل سوريه نگاهداشته و مانع ابزگشت روسيه به 

بلغارستان شده است. 
از حترمیهای  نيويورک اتمیز  روزانمه ی  در  مقاهلای  در  را  ترکيه، خشم خود  رئيس مجهور 
اقتصادی امريکا ابراز کرد و گفت: ترکيه برای امريکا جايگزينهايی دارد و رويکرد يک جانبه ی 
امريکا و عدم احرتام متقابل اين کشور، ترکيه را وادار ميکند که به دنبال دوستان و هم پيماانن 

اقتصادی جديد ابشد. 
به نظر مريسد موضوعاتی هستند که رئيس مجهور اردوغان را به خشم آورده است، از مجله 
اين که وی معتقد است افزايش نرخ سود، نتايج اقتصادی انخوشايندی را برای ترکيه در پی خواهد 
داشت. در حالی که کارشناسان معتقدند که افزايش نرخ سود به کاهش تورم از طريق افزايش 
هزينههای نقدينگی منجر خواهد شد؛ اما در واقع اين افزايش نرخ سود در گذر زمان به افزايش 

تورم خواهد اجناميد. 
در اصل، هنگامی که ابنک مرکزی نرخ سود را افزايش ميدهد در واقع اسناد را ميفروشد و 
در ازای اين فروش ارز درایفت ميکند؛ در نتيجه ارز انایبرت و گرانرت ميشود. ميانگنی سود ابالتر؛ 
پسانداز کنندگان را به انباشت پول در ابنکهای ترکيه ترغيب ميکند. کارشناسان معتقدند؛ اين 

دقيقا مهان چيزی است که ترکيه برای جلوگريی از فرواپشی بيشرت اقتصادی به آن نياز دارد. 
 در اواسط ماه سپتامرب– بر خالف پيش بينيها- ابنک مرکزی ترکيه برای تقويت لريه، نرخ 
سود را بيش از اندازه ی پيشبينی شده افزايش داد و ابزار را غافل گري کرد. اين اقدام، ارزش لريه 
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را کمی افزايش داد. اما علی رغم اين اقدام ضربتی و غافل گريانه ی ابنک مرکزی ترکيه، لريه پس 
از صعودی موقتی و اندک در ميان تورمی سنگنی، هم چنان به کاهش ارزش خود ادامه داد. 

در ماههای گذشته به دليل نگرانی از اوضاع داخلی و حبران روابط اب اایالت متحده ی 
رساهنها  از  برخی  در گزارشی که  ترکيه  مرکزی  ابنک  است.  داشته  لريه کاهش  هبای  امريکا، 
تورم  حتوالِت  اخري،  مدت  چند  در  لريه  هبای  دليل کاهش  به  می گويد:  منتشر کردند  را  آن 
نشاندهنده ی »خطرات بزرگی است که متوجه ی ثبات قيمتها ميشود«. »عقب نشينی از خط 
مشی قيمتگذاری، هم چنان خطرات تصاعدی زایدی را برای پيشبينی تورم در پی خواهد داشت، 
هر چند تقاضای داخلی هم بسيار کاهش ایفته ابشد«. اين گزارش ميافزايد: مواضع قاطع در 
سياستهای پولی، به حنو بسيار جدی و قاطعاهنای ابيد حفظ و دنبال شود ات پيشبينی تورم هببود 

قابل توجهی داشته ابشد. 
به نظر مريسيد ترکيه به سناريويی بدتر ميانديشد. اين سناريو مهان جستجو برای ایفنت 
دوستان جديد برای جنات اين کشور است. از ديدگاه راهربدی ای نظامی، اردوغان معتقد است 
که جستجو برای ایفنت دوستان جديد به موضوعی بسيار مهم بدل شده است. ترکيه نقاط 
اشرتاک بسيار زایدی اب ايران و روسيه داد. مهه ی اين سه کشور در تريرس حترمیهای امريکا قرار 
دارند. در صورتی که غرب نتواند راهی برای سازش اب ترکيه اجیاد کند و اگر اردوغان روش کنونی 
خود را يعنی نزديک شدن به سوريه و ايران برای مواجهه اب خطر کردها تغيري ندهد و در هنايت 
اگر اایالت متحده ی امريکا حترمی های خود را ادامه بدهد؛ سناريوی بدتر اين است که دولت 
ترکيه به مست دوستان جديد خود متمايل ميشود ات اين کشور را جنات دهند. اينجاست که لريه 

در سراشيبی سقوط قرار ميگريد. 
آای ممکن است روسیه و ترکیه دچار تنش شوند؟ 

موضوع امنيت استان ادلب در سوريه چالش بزرگی در روابط بنی روسيه و ترکيه به مشار 
مريود. امنيت ادلب برای ترکيه غري قابل مذاکره است؛ زيرا ارتش ترکيه از سال گذشته در اين 
استان مستقر شده و نقطه ی ثقِل سياسِی بسيار حياتی را برای اردوغان تشکيل دادهاند. بدون 
تضمينهای امنيتی روسيه در ادلب، ترکيه دو راه بيشرت ندارد. خنست اين که؛ نظاميگری خود 
را در اين منطقه تشديد  کند، دوم اين که از مشارکت در ساماندهی آينده ی قدرت در سوريه 
دست بکشد. به مهنی دليل روسيه اب ترکيه اب احرتام رفتار کرده و برای حل و فصل اختالفات، 
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توافقنامهای را امضا می کنند. احرتام روسيه به منافع ترکيه در سوريه به دليل رقابت برای خروج 
اردوغان از مذاکرات آستانه است. 

نگرانيهای  از  به  خوبی  پوتنی  آورد، والدمیري  ارتش سوريه بدست  پريوزيهايی که  از  پس 
امنيتی ترکيه هبرهربداری کرد. هم زمان از ترکيه در برابر احزاب کرِد سوريه پشتيبانی سياسی منود. 
نتيجه ی آن نيز دست ایبی به مهکاريهای مشرتک در عرصههای گوانگون بود که مهمرتين آهنا 

فرايند مذاکرات صلح برای سوريه در آستانه به مشار مريفت. 
از ماه مه سال 2017، مذاکرات آستانه بنی روسها، ترکها و ايرانيان، نتايج ملموسی را 
در عرصه ی سرزمينهای سوريه حاصل کرد و چهار منطقه را برای تشنج زدايی در سوريه تعينی 
منود. اپرادوکس طنزگونه ی مذاکرات آستانه آجناست که به استيالی ارتش سوريه بر سه منطقه از 

مناطق آتش بس مذکور اجناميد.
امروزه استان ادلب به عنوان آخرين پناه و ملجأ معارضان سوری ابقی مانده است؛ اما- بر 
عکس مناطق ديگر- منافع کليه ابرقدرهتای جهان در ادلب، به هم گره خورده است، موضوعی 

که خطرات مواجهه بنی آهنا را به شکل بسيار زایدی افزايش ميدهد.
هر نوع عمليات نظامی بزرگ از طرف نظام سوريه ابعث ميشود که معارضان سوری به 
مست ترکيه حرکت کنند؛ زيرا ادلب به يکی از مناطقی تبديل شده که بيشرتين مجعيت آوراگان 
داخلی را در خود جای داده است. برآوردها حاکی از آن است که نيمی از ساکنان ادلب که 
تعدادشان به دو ميليون نفر مريسد طی هشت سال گذشته آواره شدهاند وعماًل صدها هزار نفر 

از آوارگان جديد در سال گذشته به اين استان وارد شدهاند. 
ترکيه برای استفاده از نريوی نظامی در سوريه به  منظور أتمنی منافع ترسيم شده ی خود 
اعالم آمادگی کرده بود. هر يک از عملياهتای "درع الفرات" و "غصن الزيتون" بر اپسخ گويی به 
حتوالت مرتبط اب هتديد احزاب کرد متمرکز شده بود ات امنيت آنکارا را در مرزهای جنوبی أتمنی 
کند. اردوغان نيز از محله ی ارتش سوريه به معارضان در ادلب در چند مناسبت ابراز نگرانی 

کرد. 
چگونگی اپاین ایفنت حبران در ادلب بر روابط روسيه اب ترکيه، سايه خواهد افکند و أتثري 
خواهد گذاشت. از اواخر سال 2015، هر يک از کشورهای ترکيه و روسيه از راهربد نظامی 
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تفاهم مشرتک در سوريه پريوی ميکنند. علی رغم سرنگون شدن هواپيمای  بر اپيه ی  يکسانی 
روسی توسط نريوهای ترکيه و در پی آن ترور سفري روسيه در ترکيه؛ اما هم چنان مشارکت ادامه 

داشت، اين موضوع تعجب مهه ی انظران را بر انگيخته بود. 
از سوی ديگر اایالت متحده ی امريکا در مذاکرات صلح سه   جانبه که تعينی کننده ی 
آينده ی سياسی در سوريه بود به حاشيه رانده شد. رخدادهای اين سه سال اخري نشان ميدهد 
که اایالت متحده ی امريکا در شرايط مساعدی برای مهکاری اب روسيه در سوريه نيست. اب اين 
وجود هم چنان اایالت متحده ميتواند ترکيه را به عنوان يک شريک مهم به مست خود ابزگرداند. 
اندرو  انم  به  امريکايی  دستگريی کشيش  مورد  در  اردوغان  و  ترامپ  بنی  اخري  اختالفات  اما 
برانسون، ابعث شد ات حترمی های زایدی از مجله؛ افزايش تعرفههای گمرکی امريکا برای واردات 

فوالد و آملينيوم، بر اقتصاد ترکيه حتميل گردد که منجر به تضعيف روابط ترکيه و امريکا شد. 
در سپتامرب 2018، رئيس مجهور ترکيه اب مهپای روسی خود برای اجیاد منطقه ی عاری 
از سالح در ادلب به توافق رسيدند. آنکارا اين توافق را پريوزی ديپلماتيک بسيار بزرگی به مشار 
ميآورد؛ اما اين کشور اب مسئوليت بسيار مهمی مواجه شده بود که اجرای آن چندان هم ساده 
نبود. از بنی بردن گروههای تندرو و عقب کشيدن سالحهای سنگنی آهنا از منطقهای به وسعت 
15 الی 20 کيلومرت مربع ات اپنزدهم اکترب مأموريتی بود که ترکيه ابيد اجنام ميداد. يکی از اين 
گروهها؛ جنبش حترير الشام )القاعده( بود که تعداد نريوهای جهادی آن ابلغ بر سی هزار نفر در 
غرب ادلب، در نزديکی مرزهای ترکيه و داخل خود شهر ادلب مستقر بود. سؤال اينجا بود که 
ترکيه چگونه ميتواند گروههای جهادی را جمبور به حتويل اسلحهها و ترک اپيگاههايشان کند؟! 
دولت ترکيه اشاره کرده بود که تالش ميکند ات گروههای جهادی را قانع کند؛ در غري اين 
صورت برای اجبار آهنا به ترک منطقه عاری از سالح از زور استفاده خواهد کرد. دغدغه ی 
آنکارا جلوگريی از مواجهه ی نظامی بود. چشم اميد اين کشور به معارضانی بود که پشتيبانی و 
کمک بسيار زایدی از خود ترکيه درایفت کرده بودند؛ اما گروههای تندرو مثل داعش و القاعده 
و جبهه النصره به اين سادگيها به خواسته ی ترکيه تن منيدادند. روسيه نيز اميدوار بود که ترکيه 
بتواند مهه ی اين گروهها را اب موفقيت به ترک منطقه جمبور کند که البته اين کاِر بسيار دشواری 

به مشار مريفت. 
ترکيه ميخواست معارضان سوری هم سو اب خود بر مناطق هم مرز اب ترکيه تسلط ایبند ات 
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از هر نوع هتديد امنيتی در امان ابشد. مقامات اين کشور کليه تضمينها وامکاانت الزم برای 
ابزگشت پناهندگان سوری در ترکيه را فراهم خواهند کرد. آهنا معتقدند اب امضای اين توافقنامه 
اب مسکو، خطر خروج دسته مجعی بسياری از پناهندگان مستقر در ادلب به مست ترکيه از ميان 

مريفت. 
نتیجه گریی: 

در اوايل سپتامرب 2018، دولت ترامپ پس از اينکه از قبل گفته بود قصد بريون کشاندن 
سرابزان امريکايی از سوريه را دارد؛ از ابقی ماندن نريوهای اين کشور ات زمانی انحمدود در سوريه 
خرب داد. هم زمان ترامپ خواستار عقب نشينی نريوهای ايرانی از سوريه شد و اين درحالی بود که 
هتران توافقنامه مهکاری نظامی اب دمشق را امضا کرده بود. در اين توافق انمه تصريح شده بود که 

ايران به اين زودی قصد ترک سوريه را ندارد. 
هدف هنايی ايران؛ مقابله اب امريکا و جلوگريی از بسط نفوذ اين کشور در منطقه و هزينه 
دار کردن حضور نظامی آن است. برای حتقق اين هدف، ايران تالشهای خود را در مشال سوريه 

متمرکز و اب روسيه و ترکيه برای اجیاد واقعيتهای ميدانی جديد تالش ميکند. 
هر سه کشور ايران، روسيه و ترکيه بر اين نکته اتفاق نظر دارند که نريوهای امريکايی 
اصلِی  مانع  است-  احزاب کرد سوريه  فرات– که حتت سيطره ی  هنر  منطقه شرق  در  حاضر 
رسيدن به راه حل مساملت آميز در جنگ سوريه به مشار مريوند. عالوه بر اين نريوهای امريکايی 
از نظر دولت سوريه اشغال گرانی هستند که مانع ملحق شدن شرق فرات به ساير سرزمينهای 

آزاِد سوريه ميشوند. 
اب رسيدن به توافق برای حل حبران در استان ادلب، ايران اب مشارکت دولت سوريه تالش 
ميکند اب تکيه بر راه کارهای ديپلماتيک ای نظامی بر اين استان سيطره ایبد. اين موضوع، مناطق 
حتت سيطره ی احزاب کرد را به منزله ی آخرين مانع حتقق صلح در سوريه معرفی خواهد کرد. اين 
شرايط به طور خاص به نفع ترکيهای است که دو عمليات نظامی را بر عليه کردهايی اجنام داده 

که توسط امريکا محايت و پشتيبانی ميشوند. 
اختالفی که از يک طرف بنی ايران و روسيه، و از طرف ديگر ترکيه در اجالس هتران 
وجود داشت، توافق برای اجنام اقداماتی عليه معارضان مسلح بود، مانند تعينی مناطق ديگری 
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برای کاهش تنش؛ اما ترکيه ترجيح داد ات در خصوص ادلب اب روسيه به توافق برسد. در هر 
صورت، هدف بعدی منطقه ی کردها بود که منافع ترکيه اب منافع روسيه و ايران به هم گره خورده 
بود. حسن روحانی رئيس مجهور ايران درابره ی اين منطقه گفته بود: گام آخر در حل حبران سوريه، 

در شرق فرات خواهد بود. منظور وی جايی بود که نريوهای امريکايی حضور داشتند. 
ايران که محايت خود را از توافق ادلب بنی روسيه و ترکيه ابراز کرده است؛ اين توافق را، 
راه کاری موقت برای حل اختالفات اب ترکيه در مسري رسيدن به راه حلی دامیی برای ادلب ميداند. 
فقط عمليات  از سالح  منطقه ی عاری  و  ادلب  توافق انمه ی  معتقدند که  اين کشور  مقامات 

نظامی را موقتاً به أتخري مياندازد. 
مديريت  اب  سه  هر  و  ميربند  رنج  امريکا  متحده ی  اایالت  حترمیهای  از  سه کشور  اين 
دوانلد ترامپ مشکالت واقعی و اساسی دارند. نقطه ی اشرتاک هر سه کشور، در نگرانيهای 

ژئوپولوتيک در مورد اایالت متحده ی امريکا هنفته است. 
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