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  بین الملل  

آمریکا 
سخنگوی کاخ سفید با اشاره به تجاوز اخیر ترکیه به اراضی سوریه اعالم 
کرد که ترکیه حق دارد از خود دفاع کند. »آلیستر باسکی« سخنگوی کاخ 
سفید در واکنش به تجاوز ترکیه به خاک سوریه به بهانه مبارزه با داعش و 
حمله به مواضع گروه مسلح حزب منحله کارگران کردستان »پ ک ک« 

در شمال عراق اعالم کرد که ترکیه حق دارد از خود دفاع کند.

آلمان 
وزیر دفاع آلمان و ش��ماری از سیاستمداران این کش��ور از سیاست های 
ترکیه علیه گروه پ ک ک انتقاد کردند.  »اورسوال فن در لین« وزیر دفاع 
آلم��ان از حمله ترکیه به گ��روه »پ ک ک« انتقاد ک��رد و آن را در زمینه 
تحقق صلح مخرب دانس��ت. دیگر سیاستمداران آلمانی هم درباره مفید 
بودن سیاست های اردوغان در منطقه ابراز تردید کرده اند. »فن در لین« 
به روزنامه آلمانی »بیلد« گفت که ترکیه نباید مسیر آشتی با »پ ک ک« 
را ترک کند. وی در عین حال گفت ک��ه ترکیه حق دارد تا از خود در برابر 
داعش دفاع کند. دیگر سیاستمدارهای آلمانی هم از این اقدام ترکیه انتقاد 
کرده اند. »سم اوزدمیر« رئیس حزب سبز هم از دولت آلمان خواسته است 
ت��ا علیه دولت ترکیه اق��دام کند وی در این مورد گف��ت: »هیچ توجیهی 
وجود ندارد که )ترکیه( با داعش وارد جنگ ش��ود و همزمان کردها را که 
مهم ترین دشمنان آن ها در منطقه هس��تند را تضعیف کند. دولت آلمان 
باید این موضوع را به روش��نی با ترکیه به عن��وان یکی از اعضای ناتو در 

میان بگذارد.«
آلمان از پیش��مرگه های کرد در عراق حمایت می کند. پیش��مرگه ها هم 
علیه داع��ش می جنگند. »پ ک ک« از گروه هایی اس��ت که فعالیت آن 

در آلمان ممنوع است.

عراق 
دولت اقلیم کردس��تان عراق حمالت هوایی ترکیه به شمال عراق علیه 
مواضع »پ ک ک« را محکوم کرد. حزب کارگران کردستان ترکیه، دولت 
آنکارا را ب��ه کوتاهی و بعضاً حمایت از داعش مته��م کرده و بدین خاطر 

چندین حمله علیه سربازان ترک انجام داده است.

سوریه
دولت دمش��ق در واکنش به حمالت اخیر جنگنده ه��ای ترکیه به خاک 
سوریه خواس��تار احترام به حاکمیت ملی سوریه شد و معاون وزیر خارجه 
این کشور گفت که ترکیه طی سال های گذشته مبارزه با تروریسم را بهانه 
کرده تا به تجاوز علیه سوریه دست بزند.فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه 
سوریه در گفت وگو با روزنامه الوطن در خصوص نفوذ ارتش ترکیه به شمال 
سوریه به بهانه مقابله با داعش گفت: ما هیچ گونه تحرک ترکیه در داخل 
خاک خود را نمی پذیریم و آنکارا باید به حاکمیت ملی سوریه احترام بگذارد.

وی افزود: دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه طی سال های گذشته 
و حتی در هفته های اخیر به بهانه مبارزه با تروریس��م بارها به تجاوز علیه 
سوریه پرداخته اس��ت. این در حالی است که خود ترکیه از حامیان اصلی 

تروریست ها و افراد مسلحی است که خون مردم سوریه را می ریزند.
مقداد از تحرک ترکیه و حمالت این کشور به بهانه سرکوب داعش ابراز 
تعجب ک��رد و گفت که داعش در دامان خود رجب طیب اردوغان، رئیس 

جمهوری ترکیه بزرگ شده است. 

ایران 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر موضع اصولی و همیشگی 
 جمه��وری اس��المی ای��ران در محکومیت همه اش��کال تروریس��م و 
افراطی گری خش��ن، اظهار داش��ت : مقابله مؤثر با تروریس��م مستلزم 
همکاری همه جانبه همه دولت ها می باشد و ما معتقدیم هرگونه تسامح 
در برابر تروریس��م و افراطی گری تکفیری باعث جری ش��دن و افزایش 

اقدامات ضد انسانی آن ها می شود.
افخم افزود : در عین حال هرگونه مقابله با تروریسم باید با رعایت اصول 
بنیادین حقوق بین الملل خصوصاً احترام به حاکمیت ملی دولت ها باشد و 
بدون تردید هر اقدامی که منتج به تضعیف حاکمیت ملی دولت ها ش��ود، 
در عمل می تواند گروه های تروریستی را در پیشبرد جنایات سبعانه خود 

جسورتر کند.
س��خنگوی وزارت خارجه تصریح کرد : جمهوری اسالمی ایران ضمن 
استقبال از همکاری بین المللی برای مقابله با تروریسم، ضرورت هماهنگی 
کامل با دولت های قربانی تروریس��م برای هرگونه اقدام علیه گروه های 
تروریستی در خاک این دولت ها را یادآوری می کند و به طور جدی معتقدیم 
که مقابله ریشه ای با تروریسم تنها از طریق قطع منابع مالی، تسلیحاتی، 

فکری افراطی گری و هدایت تروریسم امکان پذیر باشد.

اتحادیه اروپا
مس��ئول سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه 
ترکیه اعالم کرد اتحادیه اروپ��ا از تالش های آنکارا در »مبارزه با داعش 
و اشکال مختلف تروریسم« حمایت می کند.موگرینی، مسئول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه در خصوص تحوالت اخیر منطقه با وی گفت وگو کرد.موگرینی در 
این تماس بر اهمیت اجرای طرح صلح داخلی که آنکارا آن را برای پایان 
دادن به تروریسم و دستیابی به راه حل ریشه ای برای مسئله کردها مطرح 

کرده بود تاکید کرد.
وی گفت: گروه های تروریستی نباید روند صلح داخلی را به چالش بکشانند 
و بای��د آتش بس میان کردها و ترکیه حفظ ش��ود. این مقام اتحادیه اروپا 
اجتناب از هرگونه اقدامی که روند صلح داخلی و آتش بس کردها با ترکیه 
را در معرض خطر قرار دهد را خواس��تار ش��د و گفت که دولت ترکیه روند 
سیاسی را به جریان انداخت که تنها راه برای دستیابی به راه حل همیشگی 

برای این مشکل به شمار می آید.
موگرینی در پایان به تحرکات اخیر ترکیه در عراق و سوریه اشاره  کرد که 
اتحادیه اروپا به حمایت از دولت ترکیه و اقداماتش برای »تحقق ثبات« و 

»مبارزه با تروریسم« در این کشور ادامه می دهد.

ترکیه
ارزش لیر ترکی��ه با کاهش 3.6 درصدی مواجه ش��د و کمترین میزان از 
7 ژوئن گذش��ته )انتخابات پارلمانی ترکی��ه( را رقم زد. کاهش ارزش لیر 
ترکیه از چندین ماه گذشته با ش��روع ناآرامی ها در ترکیه آغاز شده است. 
کاهش اخیر ارزش لیر هم به دلیل حمالت نظامی ترکیه به خاک سوریه 
و نیز درگیری پلیس در داخل این کشور است که سرمایه گذاران هرگونه 

سرمایه گذاری در این کشور را ناامن می دانند.
کمترین ارزش لیر در 15 می گذش��ته رقم خورد که 2.59 لیر در برابر یک 
دالر معامله ش��د. روند کاهش��ی لیر طی ماه های گذشته همچنان ادامه 
دارد. به گزارش عرب نیوز، کاهش بی س��ابقه هفتگ��ی لیر در برابر دالر، 
با حمله نظامی این کشور به س��وریه و نیز حمالت پلیس در داخل کشور 
باعث نگرانی س��رمایه گذاران در باره امنیت سرمایه گذاری در این کشور 
شد. قیمت هر لیر در برابر دالر بیش از 3.6 درصد افت کرد و هر یک دالر 
معادل 2.75 لیر معامله شد که بزرگ ترین کاهش از زمان انتخابات هفتم 

ژوئن است.   

 
سی ان ان اهداف ترکیه را درباره گروه تروریستی داعش، بلندپروازانه 
توصیف کرد. خبرنگار ارش��د بین المللی این ش��بکه در گزارش��ی 
از بیروت گفت: »ترکی��ه حمالت علیه مواضع )گ��روه تکفیری-

صهیونیستی( داعش را شروع کرده است.
 در گزارش س��ی ان ان آمده اس��ت: »تغییرات سریعی در روزهای 
اخیر در سیاس��ت های ترکیه درباره وضع مناطق ش��مالی سوریه 

بروز کرده است.
 جدیدترین مصداق این تغییر، سخنان اخیر مقامات ترکیه مبنی بر 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است که صدها هزار آواره سوری 
حاضر در ترکیه بتوانند به این منطقه در داخل خاک سوریه بازگردند. 
این هدف بلندپروازانه است و زمانی می توان این منطقه را ایجاد کرد 
که داعش از این مناطق بیرون رانده ش��ده باشد تا امکان بازگشت 

آوارگان سوری به این مناطق فراهم شود. 
ترکیه با هدف قراردادن مواضع داعش در ش��مال سوریه به دنبال 
رسیدن به این هدف است. البته ترکیه مواضع کردهای »پ ک ک« 
را نیز در شمال س��وریه و عراق هدف قرار داده است. باآنکه داعش 
و کرده��ا ، دو گروه کامال متفات از هم هس��تند، ترکیه به برخی از 
گروه های کرد به چشم تهدید برای خودش نگاه می کند به همین 
علت به حمالت علیه مواضع »پ ک ک« روی آورده است. اما کار 
دشوار است زیرا گروه های کرد دیگری که از متحدان »پ ک ک« 
هستند در میدان عملیاتی حضور دارند و در پوشش حمالت هوایی 

نیروهای ائتالف، با داعش می جنگند.
حمالت توپخانه ای ترکیه نیز علیه داعش در داخل س��وریه شروع 
شده است. همه این شواهد گویای تغییر رویکرد ترکیه درباره داعش 
اس��ت. باید بخاطر داشت که در ماه های گذش��ته، داعش از خاک 
ترکیه برای وارد کردن نیروها و تجهیزات خود به س��وریه استفاده 
می کرد. اما حاال دیگر اوضاع تغییر کرده است. ترکیه مواضع خود را 
به صراحت اعالم کرده و اجازه اس��تفاده از پایگاه های هوایی اش را 
نیز علیه داعش داده است. تحقق اهداف بلندپروازانه ترکیه مستلزم 
اس��تفاده از ده ها هزار نیرو اس��ت. به هرحال، امکان ورود ترکیه به 
چنین عرصه ای وجود دارد. احتماال ترکیه که یکی از متحدان ناتو و 

از همسایگان سوریه است کامال وارد این جنگ می شود.«

 
روزنامه فرامنطقه ای »الشرق األوس��ط« گزارش داد که آمریکا و 
ترکیه توافق کرده اند که آنکارا در مرزها با داعش بجنگد و واشنگتن 

در خاک سوریه به ویژه شهر »رقه«.
جنگنده های ترکیه ش��امگاه جمعه از پای��گاه »دیار بکر« به هوا 
برخواس��تند و به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش حمالتی 
را در خ��اک س��وریه آغاز کردند؛ مس��ئله ای که مورد اس��تقبال 
گروه های تروریس��تی و برخی از معارضان دولت س��وریه قرار 

گرف��ت.
به گزارش این روزنامه، آنکارا حمالت خود به داعش را در مرزهای 
سوریه و در عمق 20 کیلومتری و آمریکا و همپیمانان عربی و غربی 

خود در عمق سوریه عهده دار این عملیات خواهند بود.
جنگنده ه��ای ترکیه همچنین مواضع حزب تروریس��تی کارگران 
کردس��تان عراق »پ ک ک« را ه��دف قرار دادند که م��ورد انتقاد 

احزاب ُکرد قرار گرفت.
در همین راس��تا، »احمد داوود اوغلو« نخست وزیر ترکیه سریعا به 
کردس��تان عراق اطمینان خاطر داد که این جنگ علیه آنها نیست 
و مدعی ش��د که این عملیات »تا از بین ب��ردن تهدید این دو گروه 

]تروریستی[ ادامه خواهد داشت.«
حزب تروریس��تی کارگران کردستان نیز تأکید کرد که آتش بس با 

ترکیه را متوقف کرده است و با این کشور وارد جنگ خواهد شد.
شاخه نظامی حزب تروریس��تی کارگران کردستان اعالم کرد که 
حمالت جنگنده های ترکیه به کشته ش��دن یکی از نیروهای این 
حزب و 3 غیر نظامی منجر ش��ده اس��ت و پ��س از این حمله وجود 

آتش بس را بی معنی قلمداد کرد.
دولت ترکیه از س��ال گذش��ته تالش زیادی کرده است تا متحدان 
غربی خود را به ایج��اد منطقه پرواز ممنوع در مرز س��وریه و ورود 
به خاک این کشور، به بهانه اس��کان مهاجرین و ایجاد کمپ های 

آموزشی برای مخالفان مجاب کند.
رجب طیب اردوغان نخس��ت وزیر ترکیه از ابتدای فعالیت ائتالف 
آمریکایی در سوریه نیز، تالش برای برکناری بشار  اسد رئیس جمهور 

سوریه را شرط ورود آنکارا به ائتالف اعالم کرده بود. 

واکنش 

کیوسک

دو سیگنال از این طریق به دست رسانه ها رسیده است اول اینکه بودجه عمومی 
نیروهای نظامی به حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی می رسد – البته ناتو این 
مسئله را از انگلستان خواسته است - و مسئله دیگر تغییر نظر انگلستان در قبال 
ائتالف نیروهای غربی برای مبارزه با داعش اس��ت که دچار تغییری شدید شده 
اس��ت. اما در بخش شرقی دنیا کش��ور دیگری نیز وجود دارد که ظرفیت و توان 
انگلستان را برای مقابله با داعش داشته و تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده 
اس��ت: ترکیه تا کنون در مبارزه با داعش در حاشیه مانده بود. ترکیه حاال دیگر 
نقش بیش��تری نسبت به تقس��یم کردن دنیا به دو بخش شرق و غرب دارد این 
کش��ور مسلمان عضو ناتو نیز هست و زمانی به عنوان مهم ترین متحد آمریکا و 
انگلستان شناخته می ش��د. از زمانی که رجب طیب اردوغان اولین پیروزی خود 
را در سال 2002 به دس��ت آورد، روابط ترکیه با کشورهای غربی هم در تالطم 
امواج سیاسی جدید فرستاده شده توسط ترکیه قرار گرفت. با ظهور داعش دیده 
شد که چندین بار ترکیه به یکی از متهمان اصلی حمایت از این گروه تروریستی 
در منطقه تبدیل شد و بسیاری بر این عقیده هستند که این ترکیه بود که مرزهای 
خود را به روی تروریست های داعش باز کرد تا از این طریق وارد سوریه شوند.« 
حاال موض��ع ترکیه به یک باره تغییر پیدا کرده اس��ت و دول��ت اردوغان اعالم 
کرده اس��ت که هم شخصًا وارد جنگ با داعش می ش��ود و هم اجازه استفاده از 
پایگاه هایش را برای حمله داعش در س��وریه به نیروهای ائتالف می دهد. این 
حرکت را می توان به جرئت یک حرکت تاکتیکی دانست که زمین بازی شطرنج 
در منطق��ه خاورمیانه را به کلی تغیی��ر خواهد داد. قطعًا اس��تفاده از پایگاه های 
نظامی ترکیه در منطقه، به نیروهای ائتالف اجازه می دهد که آزادانه تر به هدف 
خود که از بین بردن داعش است دست پیدا کنند. از این طریق می توان مطمئن 
بود که بس��یاری از راه ها و خطوط ارتباطی داعش نیز از بین خواهد رفت. در این 
فصل از برنامه های سیاس��ی ترکیه باید گفت اگر این اقدام ترکیه واقعاً برای از 
بین بردن داعش صورت گرفته باشد باید آن را به فال نیک بگیریم و این مسئله 
را جشن بگیریم. فش��ار دیپلماتیک دیرینه در مجموع با نتایج انتخابات ترکیه و 
پیروز نش��دن حزب توس��عه و عدالت، با هم آمیخت تا نشان دهد سیاست های 
تعیین شده و قطعی نیز می توانند مورد بازنگری قرار گیرند. با این حال باید گفت 
بزرگ ترین دلیل و انگیزه ای که ترکیه را در این مسیر سرانجام با دنیا هماهنگ 
کرد، حادثه تروریس��تی هفته گذشته در سوروچ بود. بعد از این اقدام ترکیه، حاال 
کشورهای زیادی در منطقه هستند که سیاست های خود را برای مبارزه با داعش 
با هم هماهنگ کرده اند. البته بس��یاری از این کشورها دالیل و مالحظات خود 
را برای مبارزه با داعش دارند. دلیل اصلی ترکیه نیز به مسئله ای داخلی و جدال 
 همیش��گی بین کردها و دولت حزب عدالت و توس��عه بر می گ��ردد. مطمئناً با 
درگیر ش��دن در جنگ مبارزه با داعش در شمال سوریه، ترکیه می تواند فرصت 
برخورد جدی با کردها را نیز داش��ته باشد. بدین ترتیب ترکیه می تواند به راحتی 
رویای دیرینه کردهای این کش��ور در داشتن ایالتی خود مختار در این منطقه را 
از بین ببرد. گرچه این هدف ترکیه برای بسیاری از کشورهای جهان قابل درک 
و توجیه نیست، اما مس��ئله مهم برای غرب تغییر دیدگاه ترکیه و همسو سازی 
سیاست هایش با سیاست های آمریکا و غرب در منطقه است اگر ترکیه در حال 
حاضر با آمریکا برای انجام عملیات هوایی علیه داعش شریک شود، می تواند باز 
هم خود را به آمریکا نزدیک تر کرده و نقش بیشتری در منطقه ایفا کند. ترکیه با 
این کار می خواهد خود را از انزوای منطقه ای بیرون بکشد و غرب این مسئله را 

به هر دلیلی که باشد به فال نیک می گیرد. 

اما این توافق که مس��ئوالن آمریکایی به آن قرار داد حائز اهمیت و نقطه عطف 
روابط ترکیه و غرب می گویند، ممکن اس��ت با هزینه های زیادی اجرایی شود. 
این مسئله می تواند باعث گسترش حمالت داعش و گسترش نا امنی از عراق و 

سوریه به ترکیه و دیگر کشورهای همسایه نیز بشود.
اردوغان با این حال برای هدف از بین بردن داعش در این عملیات های نظامی 
شرکت نمی کند؛ این ترس آنکارا از قدرتمند شدن کردهای خواستار خود مختاری 
است که او را در بازی آمریکا به یک مهره فعال تبدیل کرده است. او بر این عقیده 
است که رویای خودمختاری در بین کردهایی که در مناطق تحت تصرف داعش 
قرار داشته اند، این روزها بیش��تر از پیش عیان شده است و او باید اقدامی در این 
زمینه انجام دهد. تاکنون نیز بسیاری از دستگاه های اطالعاتی و عملیاتی آنکارا به 
حمایت از تروریست های داعش متهم شده اند. بسیاری از سازمان های اطالعاتی 
دنیا به این نتیجه رسیده بودند که آنکارا برای از بین بردن رویای کردها در منطقه، 
از حمله داعش به مناطق کردنشین سوریه و عراق حمایت می کند و از سوی دیگر 
خود در این رویا است که داعش بتواند نظام سیاسی موجود در دمشق را از بین ببرد. 
نزدیک ش��دن افکار و عقاید آنکارا به واش��نگتن در نهایت ن��ه تنها باعث اجازه 
دادن ترک ها به اس��تفاده از پایگاه های نظامیشان علیه داعش شده است، بلکه 
باعث ایجاد قرار دادهایی نظامی بین دو طرف ش��ده که در وهله کنونی زیاد در 
مورد ابعاد آن توضیحی داده نمی ش��ود اما می ت��وان از آن ها به این ترتیب بیان 
کرد که این تنها پایگاه اینجرلیک نیس��ت که مورد استفاده آمریکا قرار می گیرد 
بلکه پایگاه های نظامی و هوایی ترکی��ه در »باتمان«، »دیاربکر« و »ماالتایا« 
نیز قرار است برای اقدامات نظامی آمریکا آماده باش باشند و در عین حال ترکیه 
این اجازه را به نیروهای غربی می دهد که از این پایگاه ها بتوانند برای استفاده از 
پهپادهای اطالعاتیش��ان نیز استفاده کنند. اردوغان شرایطی را برای مشارکت 
در این حمالت داشته که می توان به از جمله آن ها به این موارد اشاره کرد : ایجاد 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه ،نا دیده گرفتن حاکمیت سوریه در این حمالت 

و تالش برای آموزش نیروهای مبارز ضد اسد در ترکیه.
 روزنامه حریت همزمان با انجام ش��دن این حمالت ب��ه گمانه زنی دیگری نیز 
پرداخت و نوشت بر اساس این قرار داد و تفاهمی که بین اوباما و اردوغان شکل 
گرفته، منطقه پرواز ممنوع و امن در مناطقی از سوریه در نظر گرفته نمی شود که 
نقطه مرزی باشند بلکه از شمال تا مرکز سوریه، از »مارع« تا »جرابلس« در عمق 
خاک سوریه را نیز شامل خواهد بود. بر اساس قرار داد صورت گرفته بین امریکا 
و ترکیه، هواپیماهای ترکیه نمی توانند وارد منطقه پرواز ممنوع شوند و این کار 
توسط نیروهای دیگر ائتالف مانند هواپیماهای آمریکایی صورت می گیرد اما در 
این میان به آنکارا نیز اجازه داده می شود که حمالتی را به مواضع کردها و اعضای 
حزب »پ ک ک« داش��ته باشد. آمریکا نیز مانند ترکیه بر این باور است که مبارزه با 
داعش نباید کردهای منطقه را با هم متحد سازد چرا که در نهایت این کردها هستند 
که با وجود نیروهای مبارز خود مانند پیشمرگه ها و یا اتحادیه دموکرات کردهای سوریه 
و عراق، قدرت اصلی در منطقه را به دست خواهند گرفت. آمریکا اجازه برخورد ترکیه 
با استقالل طلبان کرد را می گیرد و برای از بین بردن گروه »پ ک ک« به آنکارا چراغ 
سبز نشان داده است. براساس این قرار داد این مسئله در شرایطی صورت می گیرد که 
ترکیه در ش��رایطی مانند کرانه باختری، داعش را تحت محاصره قرار دهد. این 
مناطق قرار اس��ت با دیوارهای بلندی از ترکیه جدا شوند. در مقابل کشورهایی 
نظیر انگلیس نیز با س��ازمان های اطالعاتی ترکیه همکاری خواهند داش��ت تا 
مانع از ورود تروریست ها به خاک سوریه و انجام عملیات های انتحاری شوند.  

روزنام�ه تلگراف چاپ انگلس�تان راج�ع به تغییر نظ�ر ترکیه و تالش 
برای مبارزه با داعش در ائتالف آمریکایی ضد داعش را مورد بررس�ی 
قرار داده و نوش�ته است: »در ماه های گذشته پس از انتخابات، دولت 
انگلس�تان نش�انه هایی از تغییر در نیروهای نظامی را از خود بروز داده 

است. 

گاردین -  در حرکتی از سوی ترکیه که به چرخش ناگهانی این کشور در 
مواضعش نسبت به داعش یاد می شود، دولت اردوغان توافقی را با آمریکا 
مورد پذیرش قرار داد که بر اس�اس آن، عالوه بر اینکه اجازه اس�تفاده از 
پایگاه های نظامی اش را به نیروهای ائتالف برای حمله به  مواضع داعش 

می دهد، بلکه خود نیز به صورت کامالً فعالی وارد میدان مبارزه می شود.

پشت پرده توافق 
واشنگتن - آنکارا

ISISANKARA

دالیل تغییر نظر
 ترکیه درباره داعش

TURKEYWASHINGTON

ماجراجویی خطرناک آنکارا
 پیوس�تن آن�کارا ب�ه 

عبدالباری عطوان
 سردبیر روزنامه »رای الیوم« 

ائتالف ض�د داعش و 
تغییر موضع ناگهانی 
ل  قب�ا ر  د ترکی�ه 
تروریسم آن هم پس از گذشت سال ها از حمایت های مستقیم 
و غیر مستقیمش از تروریست ها در سوریه و عراق و همزمان 
اقدام آمریکا برای ایجاد منطقه حائل در مرزهای س�وریه که 
مساحت آن تقریبا نصف مساحت لبنان است به عنوان پاداش 
به ترکیه، این کش�ور را وارد ماجراجویی خطرناکی کرده که 
نتیجه فهم نادرست اش از برنامه های آمریکا است و نه تنها 
برایش سودآور نخواهد بود بلکه احتماال نتیجه عکس خواهد 

داشت و ترکیه را به کشوری بی ثبات مبدل خواهد کرد.

 پ��س از گذش��ت چه��ار روز از حمله 
انتحاری شهروند کرد ترکیه ای عضو 
داعش به شهر مرزی س��وروچ که به 
کش��ته ش��دن 30 تن از جمل��ه تعداد 
زیادی از کردها منجر شد جنگنده های 
ترکی��ه برای نخس��تین ب��ار حمالت 
موش��کی را علی��ه پایگاه های داعش 
در داخل خاک س��وریه انج��ام دادند 
حمالتی که نش��ان از تغییر موضع آشکار آنکارا در قبال داعش دارد اما 
در ای��ن میان آن چه ذهن را درگیر خود می کند س��واالتی از این قبیل 
است که چرا این حمله االن و در این برهه زمانی انجام شد و دیگر این 
که آیا ترکیه سیاست »تقریبا محتاطانه« خود را در قبال بحران سوریه 
تغییر داده است؟ چه مسائل اغواکننده ای آنکارا را به این تغییر رویکرد 
ناگهانی واداشته است و نتیجه احتمالی آن برای ترکیه چه خواهد بود؟

پاسخ این س��واالت را می توان در البه الی تماس تلفنی دو روز پیش 
باراک اوباما، رئیس جمه��وری آمریکا با رجب طیب اردوغان، همتای 
ترکیه ای اش جس��ت؛ تماس��ی که نقطه عطفی برای توافق آمریکا و 
ترکیه در مذاکرات جان آلن، هماهنگ کننده »ائتالف ضد داعش« و 
نماینده واشنگتن در سوریه و رهبران ترکیه بود؛ توافقی که مهم ترین 
بندهای آن پیوستن ترکیه به جنگ جدی علیه داعش است و به موجب 
آن ترکیه به جنگنده های آمریکایی اج��ازه می دهد تا از پایگاه هوایی 
»اینجرلیک« در نزدیکی مرزهای ش��مالی عراق و سوریه برای انجام 
حمالت علیه داعش و چه بس��ا دمشق در مراحل بعد استفاده کنند. در 
مقابل آمریکا درخواس��ت ترکیه را برای ایج��اد منطقه پرواز ممنوع به 

طول 90 کیلومتر که در امتداد دو ش��هر »مارع« و »جرابلس« سوریه 
قرار دارد، قبول می کند. این منطقه به عمق 50 کیلومتر است و مساحت 
کل آن به 4500 کیلومتر مربع یعنی نصف مساحت لبنان تقریبا )10453 

کیلومتر مربع( می رسد.
این توافق و تعهدات ترکیه در خصوص آن شاید خطرناک ترین مساله در 
تاریخ ترکیه از زمان لغو میراث خالفت عثمانی از سوی کمال آتاتورک 
یعنی حدود 100 سال پیش و تاسیس ترکیه جدید در سال 1923 باشد.

برای توضیح بیش تر باید بگوییم که خط��ر در درجه اول در زمان و در 
درجه دوم در نتایج این توافق از نظر سیاس��ی و امنیتی نهفته است. این 
تواف��ق در زمانی صورت گرفت که ترکیه بر لبه فتنه طایفه ای و نژادی 
قرار دارد و دولت حزب »عدالت و توس��عه« به دلیل شکست در کسب 
اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی اخیر برای نخس��تین بار از 13 س��ال 

پیش تاکنون، به تدریج زمام رهبری را از دست می دهد.
دولت رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه طی چهار س��ال 
گذشته نه تنها اقدام جدی علیه داعش انجام نداده بود بلکه به صورت 
غیر مستقیم مثل تسهیل عبور س��الح و نیرو و خریدن صادرات نفتی 
از داع��ش حمایت به عمل آورده بود. حتی احمد داوود اوغلو، نخس��ت 
وزیر ترکیه در مصاحبه روز هفتم اوت سال 2014 مدعی شد: »داعش 
گروهی از س��نی های رنج کش��یده و خشمگین اس��ت.« وی از اینکه 
داعش را تروریسم بخواند امتناع کرد و نوری مالکی، نخست وزیر سابق 
عراق را مسئول پیشروی داعش دانست. اوغلو گفت: »عامل واقعی که 
ترکمان ها، کردها و عرب های س��نی عضو داعش را به انجام عملیات 
تروریستی وا می دارد خش��م، رنج، به حاشیه رانده شدن و اهانت هایی 

است که از مالکی و دولتش دیده اند«.
پیوس��تن ترکیه به جنگ علیه داعش و نه علی��ه تندروهای دیگر مثل 
»النصره« و »احرار الش��ام« تحول اس��تراتژیک مهمی در این جنگ 
محسوب می شود؛ چرا که بیش از 900 کیلومتر مربع از مرزهای ترکیه 
و س��وریه را در بر می گیرد. همچنین این تح��ول در مواضع و رویکرد 
ترکیه از این نظر حائز اهمیت اس��ت که موجب ارتباط میان »پایتخت 
خالفت خود خوانده داعش« در استان رقه سوریه با شهر موصل، مرکز 

عملیات های داعش در عراق می شود.
ترک ه��ا در جن��گ چریکی مه��ارت بی نظیری دارن��د. ارتش ترکیه 
 برای بیش از 30 س��ال علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه 
)پ. ک. ک( دس��ت به چنین حمالتی زده اس��ت که اغلب ارتش های 
منطقه و ش��اید هیچ یک از آن ها این مهارت را ندارند و چه بسا به این 
دلیل آمریکا فش��ار زیادی به اردوغان آورده تا ب��ه جنگ علیه داعش 
بپیوندند و می توان گفت شاید آمریکا می خواهد از این مهارت ترک ها 
در جنگ علیه داعش استفاده کند. درست است ترکیه دیر زمانی هیچ 
موضع جدی علیه داعش اتخاذ نکرده ب��ود اما از زمانی که داعش 49 
دیپلمات ترکیه ای را ربود و س��پتامبر 2014 آن ها را آزاد کرد ترکیه کم 
کم اقدامات جدی علیه داعش اتخاذ کرد. به این صورت که به نیروهای 
پیشمرگ اقلیم کردس��تان عراق اجازه داد تا برای مشارکت در جنگ 
آزادسازی »کوبانی« از خاک ترکیه بگذرند.همچنین این که مقامات 
ترکیه نگران خطر داعش علیه امنیت و ثبات کشور خود بودند غیر قابل 
انکار اس��ت. براساس آمارهای سازمان اطالعات ترکیه بیش از 3000 
ترکیه ای از داعش حمایت می کنند و یا نماینده گروهک های زیر زمینی 

هستند که امکان دارد هر لحظه دس��ت به تحرکات تروریستی بزنند. 
این گروهک ها به خوبی آموزش دیده اند و سالح در اختیار دارند. برخی 
پایگاه ه��ای ارتباط اجتماعی ترکیه نیز به دو دلیل از عملیات س��وروچ 
اس��تقبال کردند اول این که کشته شدگان کرد و با داعش دشمن بوده 
و خواهان بازس��ازی کوبانی بودند و دلیل دیگر این که معتقدند که این 

عملیات بخشی از »جنگ مقدس« علیه »کفار« بوده است.
آن چنان که برمی آید اردوغان نیز تفک��رات این چنینی دارد چنان که 
پس از حمله به شهرک »ریحانلی« در نزدیکی مرز سوریه که به کشته 
شدن 52 تن در مه 2013 انجامید در اظهاراتی منتسب به وی گفته بود: 
»این ها سنی و از ما هستند.« این حرف اردوغان بسیاری از تحلیلگران را 
در این که مداخله ترکیه در سوریه به اعتقاداتش بر می گردد، مصمم کرد.

ع��الوه بر این می توان گفت گرچه پیوس��تن ترکی��ه به »ائتالف ضد 
داعش« ممکن است به توقف برخی حمالت کردها منجر شود اما در 
هر حال به خشم برخی سنی ها در ترکیه می انجامد و حمالت حامیان 
داع��ش برای بر هم زدن ثبات ترکیه را افزایش خواهد داد. ش��اید هم 
حمالت به بخش گردش��گری این کش��ور را افزایش دهد که ساالنه 
30 میلیارد دالر برای ترکیه س��ودآور اس��ت. چنان که برخی معتقدند 
حمله داعش به گردش��گران شهر سوسه تونس پیامی از طرف داعش 

به اردوغان بود.
گذش��ته از این ها باید گفت در زمان فعلی معادالت سیاس��ی و نظامی 
زیادی در حال حاضر در منطقه و به سرعت برق در حال تغییر است. قواعد 
بازی و همچنین نقش بازیگران و رنگ لباس هایش��ان تغییر می کند؛ 
بازیگرانی که ترک ها هم در میان آن ها هستند. عربستان در جنگ یمن 
فرو رفته، س��وریه در جنگ های داخلی غرق ش��ده است، عراق از نظر 
طایفه ای و جغرافیایی تقسیم شده، مصر وارد جنگ های داخلی خونین 
)در سیناء( و خیابان های قاهره شده و لیبی نیز کشوری شکست خورده 
است و در این میان دولت ترکیه به سوی ماجراجویی بسیار خطرناکی 
پیش می رود که همواره برای ممانعت از آن تالش می کرد. در صورت 
رسیدن به نتایج فاجعه بار دولت ترکیه که تصمیم گیرنده است مسئولیت 
را برعهده دارد؛ چرا که برنامه آمریکا در منطقه را درست نخوانده است 
و در این اندیش��ه اس��ت که از تبعات این برنامه مصون خواهد ماند. اما 
حقیقت این اس��ت که ترکیه با چشمان باز به سمت یک پرتگاه عمیق 
پیش می رود تا این کش��ور را به جهنمی بازگرداند که غرب خواهان آن 

است یعنی تبدیل به یک کشور محکوم شده بی ثبات شود.
چگونه آنکارا می تواند بپذیرد با وجود اینکه یکی از 20 کش��ور قدرتمند 
جهان از نظر اقتصادی اس��ت عضویت در اتحادیه اروپا برایش ممنوع 
است حال آنکه همسایه اش یونان که از ورشکستگی کامل رنج می برد 

عضو این اتحادیه است؟ 


