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آیت اهللا جوادی آملی:
اگر روابط بین الملل ما قوی نباشد، 

نمی توانیم حرف خود را به جهان 
منتقل کنیم

آیت اهللا العظمی جوادی آملی گفت: ما باید بتوانیم با توجه به 
این احادیث ائمه اطهار (ع)، ظرفیت خود را باال برده و با روحیه ای 
بلنــد با دیگران ارتباط برقرار کنیم. این مرجع تقلید شــیعیان در 
دیدار حجت االسالم ســید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت اظهار کرد: اسالم در سه بخش ملی، منطقه ای 
و بین المللی پیام دارد. حج از عبادت های بین المللی اســت؛ لذا 
زائری کــه به حج می رود پیامی جهانی باید ببــرد و بیاورد. وی 
بیان کرد: اگر روابط بین الملل ما قوی نباشــد و با دیگر مذاهب و 
ِفَرق اسالمی از مسیر هماهنگی فاصله بگیریم، نمی توانیم حرف 
خودمان را به جهان منتقل کنیم. آیت اهللا العظمی جوادی آملی 
گفت: اینکه ائمه اطهار علیهم الســالم می فرماینــد «ِإنَّ َحِدیَثَنا 
َصعٌب ُمســَتصَعٌب؛ احادیث ما صعب مستصعب است»، همه 
آنها به خاطر براهین علمی نیست، بلکه بخشی به عمل کردن و 
تحمل ماست. ما باید بتوانیم با توجه به این احادیث ائمه اطهار، 
ظرفیت خود را باال برده و با روحیه ای بلند با دیگران ارتباط برقرار 
کنیــم. آیت اهللا جوادی آملی بیان کــرد: به وجود مبارک حضرت 
امیر، عرض کردند این اسبی که شما برای میدان جنگ دارید، اسب 
مسافرکشی و بارکشی است که انسان بخواهد از جایی به جایی 
برود از این اسب  ها استفاده می  شود، اینکه اسب رزم نیست! یک 
اســب تند رو  رزمی تهیه کنید. حضرت فرمود: «أََنا ال أَِفرُّ ِممَّن َکرَّ 
َعَلی َو ال أَِکرُّ َعَلی َمن َفرَّ ِمنِّی»؛ فرمود من اسب تندرو نیاز ندارم! 
مــن که در میدان جنگ فرار نمی  کنم، کســی را هم که فرار کرد، 
من او را تعقیب نمی  کنم. این فکر دومی ندارد. مکتب تشــیع با 
وجود منابع غنی مانند نهج البالغه و صحیفه سجادیه، این قدرت 
را دارد تــا به گونه ای زندگی کند که هیچ بیگانه ای بر او مســلط 
نشود. آیت اهللا العظمی جوادی آملی اظهار کرد: قرآن می فرماید 
شما شناسنامه دارید، شما فرزندان ابراهیم خلیل هستید، لذا راه 
پدر را بروید. ابراهیم خلیل گفت الزم اســت تا مسجدی بنا شود 
و مردم دور آن جمع شــوند، اما صرف داشــتن مسجد و کعبه را 
کافی ندانســت و گفت این کعبه یک شــهر آباد نیز می خواهد و 
ســپس گفت با شهر آباد نیز مشکل حل نخواهد شد مگر امنیت 
َذا َبَلًدا آِمًنا». ما اگر  آن تأمین شود؛ «َوِإْذ َقاَل إِْبَراِهیُم َربِّ اْجَعْل هَٰ
قرآنی فکر کنیم، باید به فکر امنیت هم باشــیم؛ لذا هم قلم ما و 
هم بیان ما هم باید امن باشــد و هم امنیت ساز؛ بنابراین همواره 
باید مواظب نوع گفتارمان باشیم. آیت اهللا العظمی جوادی آملی 
در پایان بیان کرد: دعا می کنیم تا این کشــور به حرمت خون های 
پاک شــهدا محفوظ بماند و ما مدیون و خجل این شهدا نشویم 
که اینها سرمایه اصلی ما هستند و ان شاء اهللا این پرچم به دست 

صاحب اصلی اش برسد.

تغییر معنای تغییر
 عالیــق فهــم متقابل وابســته به زبــان اســت و قدرت 
خالصی از ســلطه و رهایی است. اگر بخواهیم این الگو را به 
وضعیــت کنونی جامعه ایران تعمیــم بدهیم هیچ یک از این 
گزاره ها در جامعــه وضعیت مطلوبی ندارنــد. عالیق فنی و 
تکنولوژیک رشد چشــمگیری نداشته است. این همان بستری 
اســت که در آن جامعه به عصر مدرن رهنمون می شــود. در 
گزاره دوم نیــز باید گفت هرچقدر از روزهــای آغازین انقالب 
اســالمی ۵۷ دور شــده ایم درک متقابل مان از یکدیگر و زبان 
مشترک مان کاهش یافته اســت. گزینه سوم، مکانیسم  قدرت 
بیش از گذشته بر حوزه های خصوصی و عمومی تسلط یافته 
و معنای دموکراســی بیش از گذشته رنگ باخته است. گزاره 
اول و ســوم در گرو گزاره دوم است، یعنی درک و فهم متقابل 
از یکدیگر. هابرماس نیز بیش از هر جنبه ای بر این بند از نظریه 
خــود تأکید می کند؛ بندی که کنــش عقالنی و کنش ارتباطی 
از دل آن بیرون می آید. کنش ارتباطی زیســت جهان ایرانی را 
به یکدیگر متصل می  کند. روابطی که خروج از ســلطه قدرت 
را ممکــن می  کند. از اینجا تحول اساســی در رویکرد طبقاتی 
مارکس به جامعه اتفاق می افتد. هابرماس کنش ارتباطی را 
جایگزین ستیزه های طبقاتی می کند و به یک معنا جامعه را از 
صورت بندی کلی آن که همواره با منافع طبقاتی تعین می یابد 
خالص می کند. هابرماس زیســت جهان شبکه ای یا ریزومی را  
جایگزین جامعه طبقاتی می کنــد. از این منظر او به ایده های 
دلــوز و نیکالس لومن نزدیک می شــود. اگرچــه هابرماس از 
تعبیر سیســتم و زیســت جهان بــرای مقاصد خود اســتفاده 
می کند اما رابطــه ای این همانی بین نظریــه او و لومن وجود 
ندارد: «مفاهیم سیســتم و زیســت جهان دیدگاهی دوگانه به 
جامعه ایجاد می کند. هابرماس جامعه را نه به زیســت جهان 
تقلیــل می دهد نه به سیســتم. وی برخــالف نیکالس لومن، 
باور نــدارد که جامعه را می توان صرفا امری ساخته شــده از 
سیســتم در نظر گرفــت. با این همه جامعه مــدرن و پیچیده 
بدون انسجام سیســتمی نمی تواند وجود داشته باشد. دیدگاه 
دوگانه سیســتم و زیســت جهان را می توان شــیوه ای دانست 
برای اجتناب از اقتصادگرایی تقلیل گرایی الگوی زیربنا-روبنای 
مارکــس... تضادهــا و بحران های جامعــه را نمی توان پیامد 
اقتصــادی منازعات طبقاتی تلقی کــرد، بلکه پیامد تنش بین 
سیســتم و زیست جهان است». اینک از این گفته ها چه سودی 
عاید ما می شــود؟ اگــر بپذیریم جامعه به عقــب بازنخواهد 
گشــت، هم در مرزهای سیاســی و هم معنایی، پس با بحران 
موجود در زیست جهان ایرانی باید منتظر تنش ها و تضادهای 
دیگــری نشــئت گرفته از بحران های اقتصادی باشــیم. البته 
تنش هــا و تضادهایی که بر اســاس تحلیل هابرماس صرفا با 
ســتیزه های طبقاتی همراه نیســت، بلکه به صورت شبکه ای 
(ریزومی) جامعه را درخواهد نوردید و به  دشــواری می شود 
در برابر آن ایستاد. اگرچه تجربه تاریخی نشان داده ستیزه های 
طبقاتی برای کســب منافع سرســختانه مقاومت خواهد کرد 
اما هر چیز ســختی به راحتی شکسته خواهد شد. آیا در تاریخ 
مدرن، با معنایی متفاوت از بحران سروکار داریم؟ معنایی که 
هابرماس بیش از هر فیلسوف دیگری می تواند در فهم آن به

ما کمک کند.

ادامـه از صـفحـه اول

 تشکیل کمیته مشترک سه جانبه
افزون بر این بیانیه ها، منابع دیپلماتیک ترکیه از توافق وزیران 
دفاع ترکیه، روسیه و سوریه بر سر تشکیل کمیته مشترک سه جانبه 
خبر دادند. به گزارش شــبکه الجزیره به نقل از منابع دیپلماتیک 
ترکیه گزارش شد در دیدار وزیران دفاع ترکیه، روسیه و سوریه در 
مســکو، سه طرف بر سر تشــکیل کمیته مشترک سه جانبه توافق 
کردند. به نوشــته الجزیره، در نشست مســکو بازکردن مسیرهای 
بین المللی و اجازه عبور کاالهای ترکیه از خاک سوریه مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در نشست سه جانبه 
مسکو، بر روی ســازوکاری مشترک برای تسهیل بازگشت آوارگان 
سوری پس از فراهم شدن زمینه های مناسب، توافق حاصل شد. 
منابع ترکیه ای به الجزیره گفتند که نشست مسکو چشم اندازی را 
مورد بحث قرار داد که به حضور نیروهای موســوم به «نیروهای 
سوریه دموکراتیک» در شــمال سوریه پایان می دهد. کمیته هایی 
که وزیران دفاع ترکیه، ســوریه و روســیه در نشســت چهارشنبه 
هفته گذشــته در مســکو بر سر تشــکیل آنها توافق کرده بودند، 

جلسات خود را در پایان ماه آینده آغاز خواهند کرد.
 نشست های دیگری در راه است

نماینــده حــزب حاکــم عدالت و توســعه ترکیه اعــالم کرد 
نشســت های آتی میان وزیران دفاع ترکیه و سوریه در سال ۲۰۲۳ 
در دمشق و آنکارا برگزار می شود. اورهان میراوغلو، نماینده حزب 
عدالت و ترکیه در پارلمان این کشــور، به خبرگزاری اســپوتنیک 
گفت: «مطمئنا منطقی اســت که فکر کنیــم تماس ها بین ترکیه 
و ســوریه در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهند یافت و ممکن است دیدار 
دوم در آنکارا و دیدار بعدی در دمشــق برگزار شود. این تماس ها 
موجب می شــود روابط ترکیه و ســوریه از حالت ســردی خارج 
شــود». وی با بیان اینکه نشست ســه جانبه اخیر وزرای دفاع در 
مســکو از نظر ارتقای روابط روسیه و ترکیه به سطح استراتژیک تر 
حائز اهمیت اســت، افــزود: «به ایران که در نشســت های قبلی 
شرکت نکرده بود، یک کرســی در این نشست اعطا خواهد شد». 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز ۱۵ دسامبر اعالم 
کــرد به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، پیشــنهاد داده 
قبل از نشست رؤســای سرویس اطالعات، وزیران دفاع و خارجه 
روســیه، ترکیه و ســوریه، رهبران این سه کشــور نشست داشته 
باشند. در همین راستا خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، چهارشنبه 
عنــوان کرد امــکان برگزاری دیــدار میان رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه و بشــار اســد، رئیس جمهوری سوریه در 
صورت فراهم بودن شــرایط وجود دارد. مولــود چاووش اوغلو، 
وزیر امور خارجه ترکیه نیز تصریح کرد دمشــق خواهان بازگشت 
شــهروندان سوری به کشورشان اســت و اقدامات الزم برای این 
کار باید انجام شــود. وی درباره نشســت ســه جانبه وزرای دفاع 
و رؤســای اطالعات ترکیه، روسیه و ســوریه در مسکو اظهار کرد 
که این مذاکــرات مفید بوده اســت. چاووش اوغلو بر ضرورت و 
اهمیت ارتباط با ســوریه برای دســتیابی به صلح و ثبات پایدار و 
تضمین بازگشت امن آوارگان تأکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی 
ترکیه در نشســت ارزیابی پایانی ســال ۲۰۲۲ گفت: «ترکیه بارها 
تأکید کرده قصد دارد در صورت برقراری ثبات سیاسی و بازگشت 
اوضاع سوریه به روال عادی، مناطقی را که در حال حاضر در آنها 
حضور دارد، به ســوریه واگذار کند». چاووش اوغلو اشاره کرد که 
در صورت به وجود آمدن زمینه مشترک بین دو کشور درباره مبارزه 
با تروریســم، امکان همکاری مشترک در آینده وجود دارد. وی در 
ادامه عنــوان کرد: «ترکیه به تمامیت ارضی و حاکمیت ســوریه 

احترام می گذارد».
تروئیکایی برای جایگزینی روند آستانه و حذف تهران؟

تحــرکات و تحوالت اخیــر در قبال آینده ســوریه با محوریت 
مســکو، آنکارا و حکومت بشــار اســد تا حدودی ایــن نگرانی را 
ایجاد کرده اســت که شاهد شــکل گیری یک تروئیکای جدید به 
موازات تروئیکای روند آســتانه (تهران، مسکو و آنکارا) هستیم؛ 
تروئیکایی که می تواند رقیب و حتی جایگزین روند آســتانه باشد. 
در ایــن صورت باید این گزاره را در نظــر گرفت که احتماال تالش 
برای رقم خوردن «آینده سوریه بدون ایران» در جریان است. شاید 
تصور شــود که اساسا بشار اشــد بدون هماهنگی با ایران در این 
نشســت ها حضور پیدا نخواهد کرد و بدون چراغ ســبز (از سوی 
تهران)، همکاری ای با روســیه و ترکیه نخواهد داشــت، اما باید 
ایــن را هم در نظر گرفت که «اگر رونــد دیپلماتیک این تروئیکای 
جدید (ترکیه، روســیه و سوریه) با نشســت های آتی به خروجی 
و دســتاورد ملموســی دســت پیدا کند، عمال فضا برای کاهش 
نقــش و جایگاه تهران فراهم خواهد آمد». با وجود آنکه اورهان 
میراوغلو، نماینــده حزب عدالت و ترکیه در پارلمان این کشــور، 
در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک عنــوان کرد «به ایران که در 
نشســت های قبلی شــرکت نکرده بود، یک کرسی در این نشست 
اعطا خواهد شــد»، اما این جمله می توانــد یک لفاظی و ادعای 
صرف باشــد. به هر حال بر کســی پوشیده نیست که تضاد منافع 
تهران و آنکارا در تحوالت ســوریه تا چه حد پررنگ است. در عین 
حال تهران جدی ترین مخالف تجاوز ترکیه به خاک ســوریه بوده 
و هســت. اما به نظر می رســد آنکارا در ادامه اقدامات خارج از 
عرفش با ترســیم نقشــه راه، ذیل ایجاد ایــن تروئیکای جدید به 
دنبــال حذف تهــران از تحوالت ســوریه به عنــوان رقیب جدی 

خود باشــد، کما اینکه وزیــر امور خارجه ترکیه پنجشــنبه اعالم 
کــرد که آنکارا برای برگزاری دیدار با وزرای امور خارجه روســیه 
و سوریه به عنوان «مرحله دوم نقشــه راه» برنامه ریزی می کند. 
وزیر خارجــه ترکیه تأکید کرد که در حال حاضــر موعد برگزاری 
این نشست مشخص نیســت. چاووش اوغلو بیان کرد: «مذاکرات 
ما با دمشق مانعی برای مبارزه با تروریسم نیست». وی همچنین 
گفت که نیروهای ترکیه زمانی از ســوریه خارج خواهند شــد که 
ثبات سیاســی در این کشور برقرار شــود. در این راستا و با نگاهی 
به تحوالت جاری در ســطح منطقه و جهان، ترکیه درصدد است 
کــه با پررنگ کــردن حاشیه ســازی جهانی علیه ایــران در جنگ 
اوکرایــن و به تبعش معطوف کــردن توجه و صرف انرژی و توان 
دیپلماتیک تهران به کی یف، سوریه را در ریل خود قرار دهد. پیرو 
این نکته متأســفانه نوع عملکرد غلط مسئوالن اجرائی کشور در 
عرصه دیپلماســی در ماه های اخیر و کاهش شدید توان سیاست 
خارجی با سنگین شــدن ســه موضوع حقوق بشر، ارسال پهپاد و 
تداوم بن بست هســته ای، تهران را در شرایط ناهموار دیپلماسی 
قرار داده است تا بتواند دست به موازنه سازی در برابر ترکیه بزند. 
از این رهیافت بی تردید ســکوت دیپلماتیک اردوغان و آنکارا طی 
چهار ماهی کــه از آغاز اعتراضات در ایــران می گذرد، به خوبی 
گواه آن است که ترکیه با نوعی مماشات سیاسی در قبال ایران به 
دنبال ایجاد حساسیت تهران درباره سیاست های منطقه ای خود 
نیســت تا به راحتی بتواند به موازات حفظ ایران در ســبد خود، 
آینده جدید ســوریه بدون ایران را در راســتای منافع خود ترسیم 
کند. نعمــت اهللا ایزدی در گفت وگویی کــه پیرامون این موضوع 
با «شــرق» داشــت بر ضرورت نگاه به واقعیات به  ویژه واقعیت 
میدانــی تأکید کرد، چراکه از نگاه آخرین ســفیر ایــران در اتحاد 
جماهیر شــوروی، «ســوریه اکنون به محل وزن کشی های نیابتی 
تبدیل شده اســت؛ از یک طرف اســرائیل مرتب حمالت هوایی، 
موشــکی و پهپادی انجــام می دهد و از طرف دیگــر ترکیه نیز با 
عملیات های نظامی پی درپی بخش های دیگری از خاک سوریه را 
اشــغال می کند؛ آمریکا هم که برنامه خود را برای سوریه دارد». 
این در حالی اســت که این کارشناس ارشد حوزه بین الملل اذعان 
دارد که روســیه هم بــه دلیل تداوم جنگ اوکرایــن و خروج این 
کشــور از ســوریه به نگرانی های امنیتی تهران دامن زده است». 
با چنین خوانشــی، ایزدی ایــن گزاره را نگران کننــده می بیند که 
«مبادا ســوریه دوباره بــه نقطه صفر و جنــگ داخلی بازگردد». 
چراکه اولین ســفیر ایران در فدراسیون روســیه با خأل مسکو در 
ســوریه و کاهش نفوذ تهران، بر این نکتــه تأکید دارد که احتماال 
نیروهای تروریســتی با حمایت اســرائیل و ترکیــه دوباره مجهز 
شوند و قدرت بگیرند. بنابراین از دید این دیپلمات ارشد کشورمان 
اینکه «ایران بخواهد با توســل به محور آســتانه به خصوص دور 
آخرش که تابســتان در تهران برگزار شــد، تحوالتی را در سوریه 
ایجاد کند، چندان مطلوب نخواهــد بود». از این منظر، ایزدی به 
«شرق» می گوید: «تهران تنها با تعریف سیاست خارجی منعطف 
و هوشــمند عمل براســاس آن در کنارش همــکاری با دیگران 
می تواند ضمن حفظ منافع ایران در ســوریه از آغاز مجدد جنگ 

داخلی در این کشور جلوگیری کند».
نعمت اهللا ایــزدی در ادامه تحلیلش به محور آســتانه ورود 
جدی تری می کنــد و بیان می دارد: «نه اینکــه تصور کنیم محور 
آســتانه دیگــر وجود نــدارد، اما ضعیف شــده اســت. بنابراین 
نمی توان گفت محور آستانه دیگر وجود خارجی ندارد، چون اگر 
وجود نداشــت پوتین و اردوغان بی کار نبودند که برای حضور در 
نشست ســران این روند بخواهند به ایران سفر کنند». اما در عین 
حال این کارشــناس حوزه بین الملل روی نکته مهم تری دســت 
می گذارد و به «شــرق» می گوید: «رؤسای جمهور روسیه و ترکیه 
هم در راســتای منافع خود برنامه هایی برای محور آستانه دارند. 
از این نظر محور آســتانه به کلی از بین نرفته است، اما نمی توان 
انتظار داشــت که این روند (آســتانه)، منشأ اثر جدی در تحوالت 
سوریه در راستای منافع تهران باشد». با این نگرش، ایزدی اذعان 
دارد که بعد از جنگ اوکراین اولویت های روسیه، ترکیه و ایران به 
شدت متفاوت و متضاد از گذشته شده است، به ویژه بعد از جنگ 

اوکراین. به باور این دیپلمات، اولویت اصلی روســیه و شــخص 
پوتین در هر شرایطی تمرکز روی جنگ اوکراین است و بعد از آن 

مسئله تحریم های روسیه است.
در همین راستا خروج روسیه از ســوریه به واسطه تداوم این 
جنگ (اوکراین) و آماده شــدن ارتش ترکیه برای اشــغال زمینی 
بخش هایی از شــمال سوریه، پیش تر سبب شد تهران در تابستان 
امســال دوباره دست به دامن محور آســتانه برای تعدیل تعارض 
منافع سه بازیگر عضو این روند شود که به نشست سران در تیرماه 
(۲۸ تیر) سال جاری منجر شد. اما سیر تحوالت میدانی و سیاسی 
طی ۱۶۵ روز پس نشســت تهران گویای آن است که روند آستانه 
چنــدان باب میل تهران نتوانســت به تحقق منافــع ایران کمک 
کنــد، کمااینکه پوتیــن و اردوغان، هم در تهــران و در دیدارهای 
بعدی «روندی موازی بدون جمهوری اسالمی ایران» را با حضور 
مستقیم سوریه پی گرفتند که در نهایت نشست چهارشنبه مسکو 
را به دنبال داشــت. در مجموع آنچه بیان شد این سؤال به ذهن 
متبادر می شــود که آیــا اردوغان و پوتین مناســبات دوجانبه بین 
آنکارا - مســکو را مهم تر از روند آســتانه می دانند؟ در این رابطه 
علی اکبر فرازی طی گفت وگویی با «شــرق» و در پاسخ به سؤال 
فوق صراحتا از اهمیت مناســبات دوجانبه بین اردوغان و پوتین 
به واســطه تداوم جنگ اوکراین می گوید و تأکید می کند که «نباید 
و نمی توان این ارزیابی را داشــت که رؤســای جمهوری ترکیه و 
روسیه فقط و صرفا با هدف حضور در نشست سران روند آستانه 
در تیرماه به تهران آمده بودند». ســفیر اســبق ایــران در قبرس 
تأکید دارد که «پوتین و اردوغان همان تیرماه به نام نشســت روند 
آســتانه و در دیدار دوجانبه خود در خاک تهران علیه منافع ایران 
در سوریه اقداماتی کردند». سفیر پیشین ایران در رومانی پیرامون 
تحــوالت جنگ اوکراین و تأثیر مســتقیم و جدی آن بر خاورمیانه 
با محوریت ســوریه تصریح می کند که خروج روسیه از این کشور 
(ســوریه) و جایگزین شــدن آن توســط نیروهای ایرانی و ارتش 
ســوریه نگرانی پررنگی در ترکیه و شــخص اردوغان ایجاد کرده 
اســت تا جایی که ارتش ترکیه پس از چند دور حمالت موشکی، 
پهپادی و هوایی هفته های اخیر، خود را برای تجاوز زمینی جدید 
به سوریه و بخش های دیگری از شمال این کشور آماده می کند». 
ازاین رو فرازی معتقد اســت اردوغان سعی دارد نه از مسیر روند 
آستانه که از طریق دیدار رودررو با پوتین و شکل دادن به تروئیکای 
جدید (ســوریه، ترکیه و روسیه)، شرایطی را رقم بزند که بتواند از 
یک طرف نســبت به جایگزین شــدن ایران وقفه ای ایجاد کند و از 
طرف دیگر فضا را برای گســترش نفوذ خود فراهم کند. راجع به 
ارزیابی اهمیت دیدار سه جانبه مسکو و نکات مطرح شده، فرازی 
در ادامه گپ و گفتش با «شــرق» نگاهی متفاوت را پیش می کشد 
و تصریح می دارد که ترکیه و شــخص اردوغان عمال در وضعیت 
نه چندان مناسبی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی 
قرار دارد؛ درگیرشــدن با تورم باالی ۸۰ درصدی و جایگاه متزلزل 
اردوغان در جامعه سیاســی ترکیه،  آن هم در آســتانه انتخابات 
ریاست جمهوری ترکیه برای ســال ۲۰۲۳ یقینا باعث خواهد شد 
رئیس جمهــور ترکیه، نه به حرف هــای تهران گوش دهد و نه به 
خروجی محور آســتانه پایبند است، بلکه آنچه تعیین کننده رفتار 
ترکیه در سوریه خواهد بود فقط تأثیرگذاری اشغال زمینی سوریه 
و بــه تبع آن ارتقــای وزن اردوغان در جامعــه ترکیه و همچنین 
انحراف در افکار عمومی این کشور (ترکیه) از مشکالت اقتصادی 
و معیشتی است. او در ادامه تحلیلش، نگاهی آسیب شناسانه را 
پیش می کشــد و بیان می دارد که «حتــی در تروئیکای جدید هم 
محور اصلی به مناسبات مســکو و آنکارا بازمی گردد و دمشق و 
بشار اســد در هماهنگی کامل با پوتین عمل می کنند»، کمااینکه 
از نگاه فرازی، «روند مذکور (آســتانه) نیز در سایه همان روابط و 

بده بستان ترکیه و روسیه می چرخد».
 در همین راســتا علی اکبر فــرازی احتمال دور خــوردن ایران 
از طــرف ترکیه و روســیه را دور از ذهن نمی دانــد. این تحلیلگر 
ارشــد مســائل بین الملل پیرو نکات قبلی بر این مهم تأکید دارد 
که چون تأثیرگذاری مناســبات و دیدار دوجانبه رؤســای جمهور 
ترکیه و روســیه بیشــتر از روند آستانه اســت، از این نظر بی شک 

ناگفته هــای محرمانه در دیدار دوجانبه تیرمــاه اردوغان و پوتین 
در تهران ذیل نشســت آســتانه می تواند بر آینده سوریه تأثیرگذار 
باشــد». سفیر اسبق ایران در مجارســتان و قبرس با تکرار ادعای 
پیشین خود مبنی بر اهمیت ندادن آنکارا به روند آستانه، بار دیگر 
پای تأثیــر جنگ اوکراین بر تحوالت خاورمیانه و آینده ســوریه را 
پیش می کشــد و در همین راســتا عنوان می کند که «چون تداوم 
و تشــدید جنگ اوکراین ســبب شده اســت که توان پاسخ گویی 
روســیه به تحرکات ناتو با هدف حضور در کنار مرزهای روســیه 
در سایه عضویت ســوئد و فنالند به شدت کاهش پیدا کند، پوتین 
ســعی دارد از نفوذ آنکارا در ناتو بــرای مدیریت و نوعی تعدیل 
تحرکات ناتو با هدف ناامن ســازی مرزهای روسیه استفاده کند». 
با این ارزیابی، دیپلمات پیشین کشورمان این امکان را می دهد که 
کرملین مجبور به امتیازدهی در برابر آنکار درباره ســوریه، قفقاز 
جنوبی و... شــود. ســفیر پیشین کشــورمان در رومانی به بخش 
دیگــری از تحلیل خود می پردازد و بــه دنبال آن بیان می کند که 
«ترکیه هم به موازات روســیه تالش دارد در سایه جنگ اوکراین 
و نیاز پوتین به آنکارا، شــرایطی را رقم بزنــد که به تحقق منافع 
اردوغان منجر شود؛ بنابراین اردوغان هم سعی می کند از روسیه 
امتیازاتی را بگیرد»؛ اما به نظر ســفیر پیشین ایران در مجارستان 
«برای رســیدن به این نقطه، ترک ها هم باید امتیازاتی را به پوتین 
بدهند؛ چون که چراغ ســبز کرملین درخصوص افزایش واردات 
گنــدم و غالت بعــد از جنگ اوکراین و نیــاز جهانی به این کاالی 
راهبردی و همچنین مســئله انرژی از جمله حوزه های نیاز ترکیه 
به روس هاســت». ازاین رو این تحلیلگر ارشــد مسائل بین الملل 
اذعان دارد که اهمیت مناســبات دوجانبه بین رؤســای جمهور 

ترکیه و روسیه به مراتب بیشتر از روند آستانه است.
آیا اردوغان بدون درنظرگرفتن خطوط قرمز و حساســیت های 
تهــران خواهد توانســت برنامه خــود را در ســوریه پیش ببرد و 
آینــده ای بــدون تهران را رقم بزند؟ این ســؤالی بــود که رحمن 
قهرمان پور هم در گفت وگویش با «شــرق»، این گونه به آن پاسخ 
می دهــد: «ترکیــه خود را یک قــدرت نوظهور متوســط جهانی 
می داند،؛ پس اردوغان معتقد است با چنین قدرتی اگر منافعش 
در ســوریه را پــی بگیرد، نه با واکنش تند و جدی از ســوی ایران 
روبــه رو خواهد شــد و نه روســیه؛ به ویــژه پوتین کــه در جنگ 
اوکرایــن گرفتار اســت و به نقش، نفوذ و جایــگاه ترکیه هم نیاز 
دارد». این استاد دانشــگاه در ادامه با اشاره به این نکته مهم که 
شرایط داخلی کشور هم در سکوت تهران مؤثر است، خاطرنشان 
کرد: «کسی منکر آن نیست که مشــکالت و چالش های داخلی، 
منطقه ای و جهانی ایران به خصوص در دولت رئیسی سبب شده 
اســت توان چانه زنی دیپلماتیک تهران کاهش یابد. شــاید ترکیه 
با این برداشــت اشتباه به این قاعده رســیده است که ایران توان 
پاســخ گویی به ترکیه را نخواهد داشــت». البته تحلیلگر مسائل 
ترکیــه در ادامه گپ وگفتش با «شــرق» اشــاره ای هــم به روند 
آســتانه و تأثیرش بر تحوالت جاری ســوریه ذیل تجاوز اردوغان 
و احتمال توافقات پشــت پرده روسیه و ترکیه هم دارد و برخالف 
نــگاه و تحلیل نعمت اهللا ایزدی و علی اکبر فــرازی در این زمینه 
تصریح می کند: «دو کشــور ترکیه و روســیه روابط نسبتا خوبی با 
جمهوری اســالمی ایران دارند؛ بنابراین ایــن دو بازیگر حاضر در 
روند آســتانه و به خصوص اردوغان اقدامــی را انجام نمی دهند 
که بدون هماهنگی با تهران باشــد یــا تصمیمی اتخاذ نمی کنند 
که خارج از محور آســتانه برای سوریه و ضد منافع تهران باشد». 
با این حال قهرمان پور این اعتراف را هم دارد که شــاید در برخی 
مســائل مقطعی، توافقات پشــت پرده ای بیــن اردوغان و پوتین 
بدون درنظرگرفتن موضع ایران انجام شود؛ اما این استاد دانشگاه 
تصریح می کنــد که «حتی اگر چنین توافقات پشــت پرده ای هم 
بین ترکیه و روســیه بدون ایران انجام شــود، باید مسکو و آنکارا 
در نهایت خطوط قرمز و حساســیت های جمهوری اســالمی را 
مدنظر قرار دهند». با این ارزیابی، قهرمان پور به «شرق» می گوید: 
«دورخوردن ایران در پشــت پــرده توافقات احتمالی روســیه و 
اردوغان در سایه آنچه گفته شد، چندان بدون چالش هم نیست؛ 
اما اگر در نهایت چنین توافقی هم وجود داشــته باشد، دو طرف 
(روســیه و ترکیه) نمی توانند منافع حیاتی ایران را نادیده بگیرند؛ 
چراکه اگر اردوغان و پوتین تصمیماتی مخالف و حتی در تضاد با 
روند آســتانه بگیرند، در یک سناریوی رادیکال می تواند به خروج 
ایران از روند منجر شــود». رحمن قهرمان پور در خوانش خود از 
سیاست خارجی مسکو و آنکارا معتقد است که «از یک سو ترکیه 
و روسیه یک دیپلماسی صفر و یک ندارند؛ بلکه با یک دیپلماسی 
منعطف و در عین حال همه جانبه سعی دارند منافع خود را پیش 
ببرند و از طرف دیگر نباید و نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت 
که روسیه و ترکیه هم برای پیشــبرد منافع و برنامه های خود در 
ســطح منطقه به همــکاری، همراهی و همســویی با جمهوری 
اسالمی نیاز دارند». با برداشتی که این تحلیلگر مسائل غرب آسیا 
دارد، او در ادامه گپ و گفتش به «شرق» یادآور می شود که «جلب 
رضایت تهران برای آنکارا و اردوغان مهم است. به هر حال ایران 
در صحنه تحوالت میدانی ســوریه حضور جدی و چشــمگیری 
دارد. پس حتی اگر نتواند یک کار ایجابی برای ممانعت از برنامه 
ترکیه در ســوریه انجام دهد، می تواند بــازی را برای اردوغان به 
هــم بزند، به گونه ای که منافعی برای آنکارا هم در پی نداشــته 
باشــد». در نتیجه قهرمان پور تأکید دارد که منافع روسیه و ترکیه 
تا حدی به منافع ایران هم گره خورده اســت و هر سه کشور هم 
تمایل ندارند تنش ها و تضاد منافع آنها تشدید شود». قهرمان پور 
در سایه ارائه تحلیلی عمیق تر به چرایی عدم نقش آفرینی موفق 
اروپایی ها و آمریکا در صحنه تحوالت ســوریه اشاره می کند و در 
پاســخ به این سؤال می گوید که «چون اروپایی ها و ایاالت متحده 
نتوانســتند با دولت مرکزی یا نیروهای حاضر در سوریه همکاری 
الزم را داشته باشــند و از همه مهم تر نتوانستند با روسیه و ایران 
به یک درک مشــترک از تحوالت ســوریه برسند، این شکست رقم 
خورد»؛ بنابراین تحلیلگر ارشــد مســائل ترکیه اعتقــاد دارد که 
دولــت اردوغان برخالف آمریکا و اروپایی ها و با نگاهی به تجربه 
شکست خورده ایاالت متحده در عراق و افغانستان به این ارزیابی 
رســیده اســت که اگر ســعی دارد برنامه خود را در سوریه پیش 
ببرد، باید به نحوی عمل کند که مخالفت و اعتراض کشــورهایی 
مانند ایران را به دنبال نداشــته باشــد یا حداقل برخالف منافع و 
امنیت جمهوری اســالمی در ســوریه گام برنــدارد؛ به ویژه آنکه 
آنــکارا برخالف تهران متحد قدرتمندی در داخل ســوریه ندارد. 
مضافا ترکیه متحمل هزینه بسیار زیادی در سوریه شده است که 
کوچک ترین نمونه آن پذیرایی از ســه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آواره 
ســوری در خاک ترکیه است که هزینه بســیار زیادی را بر اقتصاد 
بحــران زده ترکیه تحمیل کرده؛ اما ترکیه این فشــار بودجه ای را 
تحمل کرد؛ چراکه معتقد اســت در میان مــدت و بلندمدت این 

آوارگان سوری می توانند به ترکیه کمک کنند.

گزارش «شرق» از تحرکات سیاسی، دیپلماتیک و میدانی تروئیکای «مسکو-آنکارا-دمشق»

پخت وپزی بدون تهران
شــرق: وزارت دفاع روســیه روز چهارشنبه هفته گذشته اعالم کرد که وزرای دفاع روسیه، ســوریه و ترکیه نشست سه جانبه ای در مســکو برگزار و درباره راه های حل بحران سوریه مذاکره کردند. این 
مذاکرات نخستین نشست رسمی میان آنکارا و دمشق در ۱۱ سال گذشته است. در این نشست، عالوه بر خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، هاکان فیدان، رئیس سازمان اطالعات این کشور به همراه علی 
محمودعباس، وزیر دفاع سوریه، علی مملوک، رئیس سازمان اطالعات این کشور و نیز سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه حضور داشتند. به فاصله یک روز پس از این نشست، وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد 
آنکارا به تمامیت ارضی ســوریه احترام می گذارد و تنها به دنبال مبارزه با تروریســم است. خلوصی آکار در بیانیه  روز پنجشنبه خود عنوان کرد: «یکی از مهم ترین مسائلی که در نشست سه جانبه ترکیه، 
روســیه و سوریه مطرح شد، موضوع مبارزه با تروریسم بود. ما تأکید کردیم که به تمامیت ارضی و حق حاکمیت تمامی همسایگانمان به ویژه سوریه و عراق احترام می گذاریم و تنها هدف مان مبارزه با 
تروریسم است و هیچ هدف دیگری نداریم». وزیر دفاع ترکیه افزود: «ما تأکید کردیم که آنکارا قصد دارد تروریست های داعش و شبه نظامیان پ ک ک/ یگان های مدافع خلق را که تهدیدی برای سوریه 
نیز محسوب می شوند، خنثی کنیم». آکار تصریح کرد: «هیئت ترکیه در جریان این نشست تأکید کرده که نهایت تالش خود را برای تضمین امنیت ترکیه، مردم و مرزهای کشور انجام خواهد داد. آنکارا در 
تالش است تا از مهاجرت بیشتر از سوریه به ترکیه جلوگیری کند». وزیر دفاع ترکیه در ادامه گفت: «در جریان این نشست درباره اینکه چه کارهایی می توانیم برای بهبود هر چه سریع تر وضعیت سوریه و 
منطقه و همچنین تضمین صلح، آسایش و ثبات انجام دهیم، تبادل نظر کردیم». این نظامی ارشد ترکیه در بیانیه خود تأکید کرد: «بحران سوریه باید در چارچوب قطع نامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان 
ملل و به شیوه ای جامع و فراگیر حل شود. به همین منظور، ارزیابی کردیم کارهایی که قرار است در چند روز آتی انجام شوند، می توانند کمک چشمگیری به صلح و ثبات در منطقه و سوریه داشته باشند». 
آکار همچنین بار دیگر عنوان کرد وزرای دفاع روسیه، سوریه و ترکیه با ادامه نشست های سه جانبه برای تضمین ثبات در سوریه و منطقه موافقت کرده اند. به موازات این بیانیه وزیر دفاع ترکیه، وزارت 
دفاع سوریه نیز در بیانیه کوتاهی دیدار علی محمود عباس، وزیر دفاع این کشور، با خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه ، در مسکو با حضور سرگئی شویگو، همتای روسی شان را مثبت ارزیابی کرده و تأکید کرد: 
«دیداری میان وزیر دفاع و همچنین رئیس ســازمان اطالعات سوریه با همتایان ترکیه ای آنها در مسکو و با حضور طرف روس انجام شد و طرفین درباره مسائل مختلف با یکدیگر گفت وگو کردند و این 
دیدار مثبت بود». خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز در این زمینه گزارش داد که در این دیدار درباره اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با تروریسم، وضعیت سوریه و موضوع پناه جویان گفت وگو شد و 

سه وزیر بر لزوم و اهمیت استمرار گفت وگوی مشترک جهت تثبیت اوضاع در سوریه و منطقه تأکید کردند.


