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منافع اقتصادی...

 آتش بیار جنگ سرد منطقه ای ترکیه و ایران!

واگرایـی ترکیـه و ایـران بـه طـور مشـخص از اواخـر ۲۰۱۶ 
میـالدی (اواخـر ۱۳۹۵ خورشـیدی) تشـدید شـد. تنـش بیـن 
دو کشـور در اظهـارات متقابل مقـام های دو طـرف به وضوح 
به چشـم مـی خـورد. بـا توجـه بـه اینکـه هـر دو کشـور در دو 
مسـیر متعـارض بـرای افزایـش نفـوذ سیاسـی و نظامـی در 
سـوریه و عـراق حرکت مـی کننـد ایـن اختالفـات ظاهـرا رفته 

رفتـه گسـترده تـر می شـود.
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ترکیه مــی خواهــد در منطقه بیــن جرابلس تا اعــزاز ســوریه پایــگاه نظامی بســازد و عملیات 
«ســپر فــرات» تــداوم پیــدا کنــد. در ۲۵ اوت (۴ شــهریور ۱۳۹۵ خورشــیدی) ایــن عملیــات 
بــا وجــود مخالفــت هــای تهــران در خــاک ســوریه آغــاز شــد. در مقابــل، مناطــق تحــت نفــوذ 
تهــران، بــزرگ تریــن حامــی رژیــم اســد در ســوریه بســیار گســترده اســت و مــی توانــد از 
طریق آنهــا کنترل گــذرگاه هــای اســتراتژیک را در اختیــار بگیرد. ایران به ســوریه به چشــم 
یــک گــذرگاه اســتراتژیک بــرای دســتیابی بــه ســواحل مدیترانــه و مرکــز مهمــی بــرای ایجاد 
هالل شــیعی می نگــرد. در مقابــل، ســوریه دروازه تجــاری و اقتصــادی و سیاســی ترکیه به 
جهان عــرب به شــمار مــی رود، به خصــوص در شــرایطی که روابــط ترکیــه و اتحادیــه اروپا 

تیــره و مذاکــرات عضویــت ترکیــه در ایــن اتحادیــه در مــاه نوامبــر (آذر) متوقف شــد.
ــر (۲۶ مهــر ۱۳۹۵  ــات آزاد ســازی شــهر موصــل کــه از ۱۷ اکتب از طرفــی، عملی
خورشــیدی)  آغــاز شــد نشــان مــی دهــد ترکیــه و ایــران تــا چــه انــدازه تقابــل دارنــد. ایــن 
عملیــات در نــگاه ایــران، همان نبــرد بزرگ بــرای گســترش نفــوذ شــیعیان در منطقــه و تغییر 
ســاختار جمعیتــی عــراق بــا کاهــش جمعیــت ســنی هــا در شــمال ایــن کشــور اســت. ترکیــه 
معتقــد اســت کــه نبــرد موصــل از اهمیــت اســتراتژیک در راســتای تامیــن امنیــت ملــی ایــن 
کشــور برخــوردار اســت و به همیــن دلیــل، واشــنگ� را بــرای نقــش آفرینــی در ایــن عملیات 
تحــت فشــار قــرار داد و همزمــان بــا آمــاده ســازی بــرای نبــرد موصــل اقدامــات امنیتــی و 

نظامــی در مرزهایــش در نظــر گرفــت.
ــن  ــط بی ــه رواب ــکارا و تهــران در خصــوص مســائل منطق ــل رویکــرد آن ــا تقاب همزمــان ب
ــه گــروه هــای مســلح  ــه نظــر مســاعدی نســبت ب ــر شــده اســت. ترکی ــده ت دو کشــور پیچی
ــرای  ــی مســتقل ب ــف تشــکیل سیســتم حکومت اپوزیســیون حکومــت ســوریه دارد امــا مخال
ــد. دســت یابــی  ــم اســد حمایــت مــی کن ــران از رژی ــل، ای کردهــا در ســوریه اســت. در مقاب
ــدارد.  ــرادی ن ــران ای ــر در ســوریه و عــراق از منظــر ای ــت و نقــش مهــم ت ــه موقعی کردهــا ب
مولــود چــاوش اوغلــو وزیــر امــور خارجــه ترکیــه در حاشــیه اجــالس امنیتــی مونیــخ در مــاه 
فوریه (اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) سیاســت هــای ایــران را «فرقــه گرایانه»  توصیــف کرد. 
وی افــزود «ایــران تــالش دارد که عــراق و ســوریه را دو کشــور شــیعه کنــد». ایــران مراتب 
اعتــراض خــود را رســما بــه اظهــارات چــاوش اوغلــو اعــالم کــرد و بدیــن ترتیــب، روابــط دو 
کشــور دچــار تنــش شــد. البتــه، ایــن اولیــن بــاری نبــود کــه چنیــن اظهاراتــی از ســوی مقــام 
ــه بحریــن در مــاه  ــه در آســتانه ســفر ب ــه مطــرح مــی شــود. رئیــس جمهــور ترکی هــای ترکی
ــال  ــه دنب ــزه هــای ناسیونالیســتی ب ــا انگی ــران ب ــه (بهمــن ۱۳۹۵ خورشــیدی)  گفــت ای فوری
تجزیــه عراق و ســوریه اســت. رویکــرد فرقه گرایانــه ایــران اکنــون، آشــکارتر و در عین حال 
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باعــث افزایــش نگرانــی هــا شــده اســت. در مــاه اوت گذشــته (مــرداد ۱۳۹۵ خورشــیدی) 
ســپاه پاســداران از تشــکیل ارتش فرقــه ای موســوم بــه «ارتــش آزادی بخش شــیعی» خبر 
داد که در ســه جبهه ســوریه و عــراق و یمــن در حــال نبرد اســت. ســرتیپ محمد علــی فلکی 
یکــی از فرماندهــان ســپاه و یکــی از فرماندهــان نیروهــای ایرانــی در ســوریه در مصاحبــه 
بــا خبرگــزاری «مشــارق» نزدیــک بــه ســپاه خبــر تشــکیل ایــن ارتــش را اعــالم کــرد و گفــت 
«ارتــش آزادی بخــش شــیعه بــه فرماندهــی قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس تشــکیل 

شــده و در ســه جبهــه ســوریه و عــراق و یمــن در حــال نبــرد اســت.»  [۱]
ســاخت یک مرکــز فرماندهی در فــرودگاه بیــن ا�للی دمشــق به عنــوان مقر اصلی ســپاه 
پاســداران در کنــار پایــگاه نظامــی در جبــل عــزان واقــع در نزدیکــی حلــب از گســترش نفوذ 
ــک قــدرت نظامــی در  ــران خــود را ی ــد. ای ــت دارن ــه حکای ــران در منطق و حضــور نظامــی ای
حال رشــد فــرض مــی کنــد کــه بــه پــای قــدرت هــای نظامــی کالســیک جهــان رســیده اســت. 
همیــن دســته بنــدی ایــران را ملــزم بــه احــداث پایــگاه هــای نظامــی در خــارج از مرزهــای 
خــود می کند تــا توانمنــدی های جدیــد نظامی را بــه نمایــش بگــذارد. در این راســتا، در ۲۶ 
نوامبــر ۲۰۱۶ میالدی (۶ آذر ۱۳۹۵ خورشــیدی) سرلشــکر محمــد باقری رئیس ســتاد کل 
نیروهــای مســلح اعالم کــرد «نیــاز بــه پایــگاه هایــی در دور دســت داریــم و شــاید در زمانی 
امکان داشــته باشــد که در ســواحل یمن یا ســوریه پایگاه داشــته باشــیم.» این اظهــارات نه 

تنهــا مایــه نگرانــی ترکیه بلکــه کشــورهای خلیــج همســایه ایــران هم شــد. [۲]
کمــا اینکــه منطقــه آســیای میانــه و دریــای خــزر عرصــه نفــوذ و کشــمکش بیــن آنــکارا و 
تهــران اســت. بــه دنبــال فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و تجزیــه آن بــه چندیــن کشــور 
مســتقل سرشــار از منابــع طبیعــی اعــم از انــرژی و نفــت و گاز کشــمکش بین دو کشــور در 

ایــن منطقــه افزایــش یافتــه اســت.
عمومــا مــی تــوان گفــت کشــمکش هــای فیمــا بیــن بــا انگیــزه هــای ژئوسیاســی منفعــت 
گرایانــه و فرقــه گرایانــه مذهبــی رو بــه گســترش و تعمیــق اســت. روابــط بیــن دو کشــور در 
طــول تاریــخ پرفــراز و فــرود بــوده و تنــش سیاســی و فرهنگــی بــه عنــوان وجــه غالــب ایــن 
رابطــه ادامــه دارد. همــکاری هــای اقتصــادی و مبــادالت بازرگانــی موجــب کــم رنــگ شــدن 

تاثیــر فضــای تنــش بیــن ایــران و ترکیــه مــی شــود.

محرک ها و سقف کشمکش
بــا وجودی کــه تنــش بین دو کشــور بــر اثــر اختالفــات کهنــه و تــازه رو بــه افزایش اســت 
ــر اوضــاع ســوریه و عــراق دچــار  ــر اث ــکارا و تهــران ب ــاری اســت کــه آن ــن ب ــن اولی ــا ای ام
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ــع  ــر مناف ــن دو کشــور ب ــل بی ــی هــای متقاب ــد. اتهــام زن ــی شــده ان کشــمکش سیاســی علن
گســترده اقتصــادی و تجــاری دو جانبــه غلبــه کــرده تــا جایــی کــه همایــش و مذاکــرات دو 
جانبــه تجــاری ایــران و ترکیــه متوقــف شــد. پیــش از ایــن قــرار بــود ایــن نشســت ۲۵ فوریــه 

ــالدی (۷ اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی)  برگــزار شــود. ۲۰۱۷ می
قدمــت روابــط دو کشــور به حدود شــش قــرن پیش برمــی گــردد. ترجیــح منافع بــر علل و 
عوامل گوناگــون درگیری در کنــار رویکــرد پراگماتیک از زمــان جنگ دو امپراتــوری عثمانی 
و صفویــه توســط دو طــرف دنبــال شــده اســت. بــا ایــن کــه دو کشــور تقریبــا در همــه چیــز 
از کشــمکش بــر ســر نفــوذ در جمهــوری هــای آســیای میانــه گرفتــه تــا مســائل جهــان عــرب 
اختــالف نظــر دارنــد امــا همــواره بــر حفــظ روابــط دو جانبــه توجــه خاصــی داشــتند. روابط 
ترکیــه و ایــران بــر پایــه روابــط اقتصــادی تکیــه دارد. رابطــه اقتصــادی در بیشــتر اوقــات 
محرک همکاری هــا بین دو کشــور بوده اســت که نمونــه بــارز آن را در ســال ۲۰۱۴ میالدی 
ــاب از تنــش  ــل اجتن ــه دلی ــه ب ــت ترکی ــم. در آن زمــان، دول (1393 شمســی) مالحظــه کردی
ــد.  ــدران» خــودداری ورزی ــران از برگــزاری پانصدمیــن ســالروز جنــگ «چال ــا ای آفرینــی ب
نبرد «چالــدران» در ســال ۱۵۱۴ میالدی (۸۹۳ خورشــیدی) بیــن ایران و عثمانــی به وقوع 

پیوســت.
ــه بهــار  ــی موســوم ب ــام هــای گســترده در کشــورهای عرب ــا مــوج قی ــن حــال، ام ــا ای ب
عــرب از زمینــه هــای متعــدد و بنیادیــن واگرایــی در روابــط ایــران و ترکیــه پــرده برداشــت. 
اختالفات با آغــاز بحران عــراق و ســوریه علنی شــدند. در آن زمان، آنکارا کوشــید دمشــق 
را به انجــام اصالحــات و پاســخگویی بــه مطالبــات مردمی بــه جای برخــورد خشــونت آمیز 
و ســرکوب معترضــان متقاعد ســازد امــا این تــالش ها بــه جایــی نرســید. در نتیجــه، ترکیه 
از گروه هــای مخالف رژیم اســد و مخالفان مســلح حمایــت کــرد. در مقابل، ایــران نظامیان 
خود را در ســوریه مســتقر نمــوده و در کنار نظام دمشــق قــرار گرفت. عــالوه بر ایــن، گروه 
هــای لبنانــی هــوادار رژیــم حاکــم در ایــران از جملــه حــزب اهللا و گــروه هــای شــبه نظامــی 

شــیعه در عــراق و نیروهــای داوطلــب شــیعه توســط ایــران بــه ســوریه اعزام شــدند.
 در پــی ظهــور و نقــش آفرینــی گــروه دولــت اســالمی (داعــش) در راســتای چنــد پــاره 
ــگاه  ــه چهــره اســالم، پای ــب مغرضان ــان مــردم و تخری ــی می ــه افکن کــردن کشــورها و تفرق
ــی ضــد داعــش گشــوده  ــده هــای ائتــالف جهان ــه روی جنگن ــه ب ــی «اینجرلیــک» ترکی هوای
شــد. ائتالف جهانــی ضــد داعــش در ســال ۲۰۱۴ میــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) بــه رهبری 
آمریــکا بــرای نابــودی داعــش تشــکیل شــد. در ســپتامبر ۲۰۱۵ میــالدی (شــهریور ۱۳۹۴ 
شمســی) و همزمان با ورود رســمی روســیه بــه عرصه بحــران ســوریه و حضــور نظامی در 



٩٧ فصلنامه پژوهش های ایرانی

منافع اقتصادی... آتش بیار جنگ سرد منطقه ای ترکیه و ایران!

این کشــور ســامانه ضد موشــکی ناتو با موافقــت ترکیــه در خاک این کشــور نصــب گردید. 
ایــن اقــدام مایــه نگرانــی و خشــم تهــران شــد. بــه اینهــا بایــد لحن خشــن مقــام های رســمی 
ــر امــور  ــو وزی ــود چــاوش اوغل ــت هــای مول ــه آن، صحب ــن نمون ــزود. آخری دو کشــور را اف
خارجــه ترکیــه بــود. او در حاشــیه پنجــاه و ســومین اجــالس امنیتــی مونیــخ در تاریــخ ۱۷ 
فوریــه (۲۹ بهمــن ۱۳۹۵ خورشــیدی) گفــت سیاســت هــای ایــران «فرقــه گرایانــه» اســت و 
ایــران تالش مــی کند بــا گســترش تشــیع در ســوریه و عــراق، ایــن دو کشــور را شــیعه کند. 
پیشــتر، رجب طیــب اردوغــان رئیس جمهــور ترکیه در ســفر بــه بحریــن در ماه فوریــه (بهمن 
۱۳۹۵ خورشــیدی) گفته بــود «ایران بــا انگیزه هــای ناسیونالیســتی بــه دنبال تجزیــه عراق 
و ســوریه اســت.» بــه دنبــال ایــن اظهــارات، وزارت امــور خارجــه ایــران بــا احضــار ســفیر 
ترکیــه در تهــران مراتب اعتــراض این کشــور را بــه وی اعــالم کرد و ایــن اظهــارات را «غیر 
ســازنده» خوانــد. جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران گفــت «ترکیــه همســایه ای کــم 

حافظــه و قــدر ناشــناس اســت.»
 امــا تنش هــای اخیــر بر اثــر اختــالف نظر بــر ســر برخی مســائل همچــون نبــرد موصل 
و تحوالت تــازه در کشــورهای درگیــر به خصــوص در ســوریه و یمــن موجب غافل شــدن دو 
کشــور از دیگــر مناســبات کــه کــم هــم نیســتند نمــی شــود. احتمــاال ترکیــه و ایــران بــه دلیــل 
مناســبات و همــکاری هــای متعــدد بــه ســوی کنتــرل و خــودداری از دامــن زدن بیــش از حــد 
به تنــش و تاثیــرات منفی آن بــر منافــع دو طــرف حرکت کننــد. تالش دو کشــور در راســتای 
رســیدن به محورهــای توافــق بر ســر موضوعات مــورد اختــالف شــاید دور از ذهن نباشــد.
ترکیــه و ایــران بــا توجــه بــه جنــگ هــای خونبــار پنــج قــرن پیــش بــا نــگاه تردیــد آمیــز بــه 
ــوذ  ــرای گســترش نف ــه دو کشــور ب ــگاه آزمندان ــد. امــا صــرف نظــر از ن یکدیگــر مــی نگرن
فرامــرزی و عــدم همســویی تاریخی بین طــرح ایــران و ترکیه کشــمکش بیــن آنــکارا و تهران 
ســقف و حد و حــدودی دارد. دو کشــور بــه دلیل ایــن مالحظــه کاری ها نــه تنها نمــی توانند 
بدون در نظــر گرفــ� منافع طــرف دیگــر به اهــداف خود دســت یابنــد بلکــه حتی نمــی توانند 
از ایــن حــدود پــا فراتــر گذاشــته و بــه ســمت درگیــری نظامــی مســتقیم حرکــت کننــد. حــاال 
ــار دارد اســباب  ــی کــه در اختی ــا کارت هــای فراوان ــد ب درســت اســت کــه تهــران مــی توان
رنجــش و نارضایتی آنــکارا را فراهــم کند و بــا ورقه گــروه های شــبه نظامی شــیعه و حزب 
کارگــران کردســتان در ســنجار عــراق وارد عمــل شــود اما ایــران ریســک تعمیــق اختالفات 
بــا ترکیــه را نمــی پذیــرد. کمــا اینکــه، ترکیــه بــا توجــه بــه ماهیــت پراگماتیــک خــود بــه ســمت 

ماجراجویــی نظامــی بــا تهــران کشــیده نمی شــود.[۳]
ــن دو طــرف و  ــگ هــای گســترده بی ــت جن ــه هــای تاریخــی در مدیری ــه تجرب ــا توجــه ب  ب
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وقــوع ۱۲ جنــگ در تاریــخ روابــط دو جانبه مــی توان گفــت روابــط دو کشــور بر مبنــای واقع 
گرایــی سیاســی قــرار دارد. آخریــن نبــرد میــان ایــران و عثمانــی در ســال ۱۸۲۳ میــالدی 
(۱۲۰۲ خورشــیدی) بــه وقــوع پیوســت. در ۱۷ مــه ۱۶۳۹ میــالدی (۲۷ اردیبهشــت ۱۰۱۸ 
خورشــیدی) توافق موســوم به عهدنامــه «زهاب»  (قصر شــیرین)  میــان دو کشــور به امضا 
رســید. این پیمــان نامــه در کلیه درگیــری هــای بعــد از آن به عنــوان مرجعــی در پایــان دادن 

بــه منازعــات بیــن دو کشــور مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
بــا اینکــه نــوع سیســتم هــای حکومتــی در آنــکارا و تهــران بــه شــدت بــا یکدیگــر تفــاوت 
دارنــد و اولــی ســکوالر و دومــی تئوکراتیــک اســت امــا دو حکومــت موفــق بــه همزیســتی بــا 
یکدیگــر و عبــور از عدم ســنخیت ایدئولوژیکی شــده انــد. بنابرایــن، ترکیه و ایران در مســیر 
گســترش و تحکیــم روابــط اقتصــادی حرکــت مــی کننــد. همزمــان بــا روی کار آمــدن حــزب 
«عدالــت و توســعه» حجــم هماهنگــی و روابــط اقتصــادی دو جانبــه افزایــش یافتــه اســت. 
روابــط ایــران و ترکیــه در ده ســال اول حکومــت داری اردوغــان و یارانــش گســترش زیــادی 
یافتــه که از زمان ســقوط شــاه بی ســابقه بوده اســت. روابط سیاســی گســترش و ســفرهای 
متقابــل مســئوالن دو برابــر شــد. مبــادالت بازرگانــی بیــن دو کشــور از یــک میلیــارد دالر در 
ــارد دالر در ســال  ــزی حــدود ۱۶.۵ میلی ــه چی ــالدی (۱۳۷۹ خورشــیدی) ب ســال ۲۰۰۰ می
ــل در  ــکارا و برزی ــا میانجیگــری آن ــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) رســید. همزمــان ب ۲۰۱۲ می
پرونــده هســته ای ایــران در ژوئــن ۲۰۱۰ میــالدی (خــرداد ۱۳۸۹ خورشــیدی)  فصــل تــازه 
ای از همــکاری هــای سیاســی بیــن ایــران و ترکیــه آغــاز شــد. مقــام هــای ترکیــه بــا اســتناد 
بــه اینکــه دالیــل کافــی بــرای متهــم کــردن ایــران وجــود نــدارد بــا وضــع تحریــم های بیشــتر 
علیه ایــران مخالفــت کردند. ترکیــه بــه قطعنامــه تحریمــی ۱۹۲۹ علیه ایــران رای منفــی داد. 
ایــن قطعنامــه در ژوئــن ۲۰۱۰ میــالدی (خــرداد ۱۳۸۹ خورشــیدی) در شــورای امنیــت بــه 

تصویــب رســید.[۴]
 بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ایــن پژوهــش بــا نگاهــی بــه روابــط تاریخــی بیــن ایــران و 
ــور دو طــرف از  ــی کــه باعــث عب ــز عوامل ــی و نی ــده در مناســبات کنون ــه مســائل پیچی ترکی

ــد. ــل و بررســی مــی کن ــه را تحلی ــزه هــای ادامــه همــکاری دو جانب اختالفاتشــان و انگی

دیدگاه های متبا�ن
روابــط آنــکارا و تهــران در پــی حمایــت ایــران از دولــت ترکیــه پــس از کودتــای نافرجــام 
ــال آن،  ــه دنب ــازه ای گرفــت. ب ــر ۱۳۹۵ خورشــیدی) جــان ت ــالدی (تی ــه ۲۰۱۶ می ــاه ژوئی م
ترکیــه بــا دنبالــه روی از محــور «مســکو-تهران- حــزب اهللا»  در خصــوص بحــران ســوریه 
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در مذاکــرات آســتانه شــرکت کرد. روســیه یکــی از کشــورهای برگــزار کننــده ایــن مذاکرات 
بــود. امــا، ایــن بهبــود نســبی روابــط سیاســی ناپایــدار اســت.

 گرچــه کشــمکش بــرای گســترش نفــوذ اصلی تریــن نقطــه اختالفــی میــان طرفین اســت 
اما دو کشــور مــوارد اختــالف دیگــری نیز دارنــد کــه از لحــاظ اهمیت از مســائل درجــه اول 

دســت کمــی ندارند.

اداره بحران سو��ه
ــد. حضــور  ــی دارن ــدگاه هــای متباین ــکارا و تهــران در خصــوص بحــران ســوریه دی آن
ــران حساســیت زا اســت. ســردار حســین  ــرای ای ــه در خــاک ســوریه در کل ب نظامــی ترکی
دهقــان وزیــر دفــاع ایــران گفــت «اگــر نیروهــای ترکیــه بــه درخواســت دولــت ســوریه وارد 
خاک ایــن کشــور شــده اند بایــد بــه درخواســت دولــت ســوریه نیز خــاک ایــن کشــور را ترک 

کننــد. در غیــر ایــن صــورت ایــن اشــغالگری و تجــاوز بــه خــاک ســوریه اســت.» [۵]
 البتــه، ایــن قبیــل اظهــارات گویــای دیــدگاه ایــران در خصــوص حضــور نظامــی ترکیــه 
در ســوریه و عملیــات «ســپر فــرات»  اســت کــه در ۲۵ ســپتامبر ۲۰۱۶ میالدی (۴ شــهریور 
۱۳۹۵ خورشــیدی)  آغــاز شــد. در مقابــل، عملیــات آزاد ســازی حلــب در دســامبر گذشــته 
(آذر)  نقطــه عطفــی در تثبیــت حضــور ایــران بــه شــمار مــی رود. ایــران روی عقــد معاملــه 
سیاســی شــرط بندی کرده بــود اما حــاال، عملیــات ترکیــه آغاز گــر عملیــات نظامی گســترده 
تــری در شــرق ســوریه اســت. ایــن امــر بــا اولویــت هــای سیاســی و نظامــی ایــران در جنــگ 

جــاری در ســوریه کامــال در تناقــض اســت.
واگرایــی و عدم وجــود دیــدگاه مشــترک دربــاره آینــده رژیــم حاکم در ســوریه یکــی دیگر 
از مــوارد اختــالف بیــن ایــران و ترکیــه در خصــوص بحــران ســوریه اســت. پرســش اصلی 
دولتمــردان ترکیــه ایــن اســت کــه چگونــه تســاهل و مداراگــری بــا حاکمــی امکانپذیــر اســت 
که بــه جــان مردمــش افتــاده و انقــالب مردمی علیــه اســتبداد و ظلــم و ســتم در ســوریه را با 
گلولــه و ســرنیزه پاســخ داد. از طــرف دیگــر، ترکیــه معتقــد اســت کــه همــکاری اســتراتژیک 
بیــن دو کشــور در شــرایط کنونــی گزینــه سیاســی ارجــح ایــران یعنــی حامــی رژیم اســد در 

تحــوالت آینــده در ســوریه اســت. امــا، اســد در نــگاه آنــکارا فاقد مشــروعیت اســت.

�ویکرد فرقه ای ایران
ایــران بــا اقدامــات فرقــه ای و سیاســت هــای تحریــک کننــده و سیســتماتیک مذهبــی در 
ــه  ــران ب ــه اســت. احتمــال نزدیکــی ای ــوذ شــیعیان در منطق ــرای نف ــی ایجــاد ســاختاری ب پ
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ترکیــه پیــش از وقــوع کودتــای نافرجــام ضعیــف به نظــر مــی رســید. اختــالف بین آنــکارا و 
تهــران بــه دنبــال مخالفــت ایــران بــا درخواســت ترکیــه بــرای ایجــاد مناطــق امــن در ســوریه 
بــرای اســکان آوارگان بــاال گرفــت. در فوریــه (اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) بهــرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران گفت «ایــده ترکیــه در ایجــاد منطقه امــن طرح غلطی اســت 
و باعــث افزایــش اختالفــات در ســوریه مــی شــود. اوضــاع در ســوریه پیچیــده اســت و بــه 

تفاهــم و طــرح هــای گوناگونــی بــرای ایجــاد راهــکار در ایــن کشــور نیــاز داریــم.»
از ســوی دیگــر، روابط بیــن ترکیــه و ایــران در دوره اخیر بــا تنــش و تصادم همــراه بوده 
اســت. نشــانه هــای احیــای کشــمکش دیرینــه میــان دو کشــور بــا همــان رنــگ و بــوی محــور 
ــن  ــه ای ــان صحن ــی- صفــوی ســنی – شــیعی مشــهود اســت. عــراق و ســوریه و لبن عثمان

درگیــری هســتند. [۶]
همزمــان بــا مخالفــت ترکیــه بــا رویکــرد ایــران در کشــورهای همســایه منازعــه مذهبــی 
بیــن دو کشــور ســیر صعــودی داشــته اســت. ایــران بــا تکیــه و بهــره گیــری از رویکــرد فرقه 
ای در فرآینــد نظامــی و سیاســی بــه دنبــال پایــه ریزی طــرح توســعه گــری و ناسیونالیســتی 
در کشــورهای منطقه اســت. بــه اعتقاد ایــران، شــیعیان در منطقه عربــی اقلیتی گسســته در 
برابــر اکثریــت ســنی پیوســته در محیــط جغرافیایــی هســتند و بایــد دســت بــه تغییــر ترکیــب 
دموگرافــی گــروه هــای جمعیتــی ســاکن در پهنــه جغرافیایــی اغلــب عــرب ســنی نشــین زد. 
گســتره مناطــق ســنی نشــین از موصل تــا حلب تــا برخــی شــهرهای مــرزی ســوریه و عراق 

بــا ترکیــه همچــون تلعفر و ســنجار کشــیده مــی شــود. [۷]
  رویکــرد فرقــه گرایانــه ایــران اکنــون، آشــکارتر و در عیــن حــال باعــث افزایــش نگرانــی 
ها شــده اســت. در ماه اوت گذشــته (مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی) ســپاه پاســداران از تشکیل 
ارتش فرقه ای موســوم بــه «ارتــش آزادی بخش شــیعی» خبــر داد که در ســه جبهه ســوریه 
و عــراق و یمــن در حــال نبــرد اســت. ســرتیپ محمــد علــی فلکــی یکــی از فرماندهــان ســپاه 
و یکــی از فرماندهــان نیروهــای ایرانــی در ســوریه در مصاحبــه بــا خبرگــزاری «مشــارق» 
نزدیــک بــه ســپاه بــا اعــالم خبــر تشــکیل ایــن ارتــش گفــت «ارتــش آزادی بخــش شــیعه بــه 
فرماندهــی قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس تشــکیل شــده و در ســه جبهــه ســوریه و 

عــراق و یمــن در حــال نبــرد اســت.» [۸]

کاهش نفوذ ترکیه در عراق
مهــر ۱۳۹۵   ۲۶) ــالدی  می ــر ۲۰۱۶  اکتب  ۱۷ کــه در  آزاد ســازی موصــل  ــات  عملی
خورشــیدی)  آغــاز شــد اســباب بــروز اختالفــات بيشــتری را بیــن تهــران و آنــکارا فراهــم 
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منافع اقتصادی... آتش بیار جنگ سرد منطقه ای ترکیه و ایران!

ــر  ــرو شــد. حســین امی ــران روب ــا مخالفــت ای ــرد موصــل ب ــه در نب نمــود. حضــور ترکی
عبداللهیان مشــاور وزیــر امور خارجه ایــران طــی اظهاراتــی در اکتبر ۲۰۱۶ میــالدی (آبان 
۱۳۹۵ خورشــیدی) ورود نظامیــان ترکیه به پادگان بعشــیقه در عــراق را «اقدامی اشــتباه» 
خوانــد. آنــکارا امــا حضــور خــود در نبــرد موصــل را بــا دالیــل مشــروع توجیــه مــی کنــد. 
ترکیــه، از طرفــی یکــی از کشــورهای عضــو ائتــالف جهانــی ضد داعــش بــوده و با اســتناد 
ــا داعــش و بــدون  ــارزه ب ــد نیروهــای خــود را در عــراق بــرای مب ــه ایــن موقعیــت مــی توان ب
موافقــت دولــت بغــداد مســتقر کنــد. ترکیــه، همچنیــن بــا اســتناد بــه قطعنامــه ۲۲۴۹ کــه در 
ســال ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) در شــورای امنیــت تصویــب شــد چنین اســتدالل 
مــی کنــد کــه یکــی از کشــورهایی اســت کــه مــورد حمــالت داعــش قــرار گرفتــه انــد. داعــش 
در دو ســال گذشــته شــهرها و مرزهــای جنوبــی ترکیــه را هــدف گرفتــه اســت. کمــا اینکــه 
ــوزان (۱۹۲۳  ــا توجــه بــه معاهــده آنــکارا (۱۹۲۶ میــالدی-۱۳۰۵ خورشــیدی) و پیمــان ل ب
میــالدی -۱۳۰۲ خورشــیدی) حــق و حقوق ترکیــه بــرای تامین امنیــت مرزهایش بــا حضور 

نظامــی در عــراق یــا ســوریه بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. [۹]
 در همین زمینــه، نبــرد موصــل پیامدهای منفــی در ماهیــت روابط ایــران و ترکیه داشــته 
ــا  ــران در منطقــه، ب ــازوی نظامــی ای اســت. تجاوزگــری هــای نیروهــای «حشــد شــعبی»، ب
حمایت ایــران صــورت می گیــرد. تعــدی و هتک حرمت «حشــد شــعبی» یکــی از گــروه های 
شــرکت کننــده در نبرد موصــل، بــه اقلیــت ترکمــن هــای مســتقر در منطقــه تلعفر که هــوادار 
ترکیــه هســتند افزایــش یافتــه اســت. ایــن رویکــرد منجــر بــه تغییــر دموگرافــی و جمعیتــی و 
مــوج کــوچ اجبــاری در تلعفــر می شــود کــه مــی تــوان گفــت ترکیــه بــار انســانی و اقتصادی 

آن را بــه دوش خواهــد کشــید.
ایــران همزمــان بــا آغــاز نبــرد موصــل موفــق شــد عراقــی هــا را وادار بــه پذیــرش گــروه 
شــیعه «حشــد شــعبی» بــه عنــوان یــک نهــاد قانونــی در عــراق کنــد کــه ایــن خــود دســتاورد 
ــالدی (۶ آذر ۱۳۹۵  ــر ۲۰۱۶ می ــد. در ۲۶ نوامب ــه حســاب مــی آی ــران ب ــرای ای دیگــری ب
ــب رســید. گــروه هــا و  ــه تصوی ــان عــراق ب ــون «حشــد شــعبی» در پار� خورشــیدی) قان
ــه موجــب ایــن قانــون، مجموعــه هــای قانونــی هســتند کــه از  تشــکیالت «حشــد شــعبی» ب
حقــوق برخوردارنــد و بــه عنــوان نیــروی پشــتیبان نیروهــای امنیتــی عــراق بــه وظایــف خــود 

پایبنــد هســتند و حــق حفــظ هویــت و ویژگــی هــای خــود را دارنــد.
 همزمــان بــا اعــالم پیــروزی و آزاد ســازی موصــل و پیشــروی هــای نظامــی و موفقیــت 
ایــن نیروها در در هم شکســ� گــروه داعش حــاال گروه هــای زیر مجموعه «حشــد شــعبی» 
چندین گزینــه برای بــه چنــگ آوردن قــدرت در عــراق در اختیــار دارند. ایــن گروه هــا تصور 
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مــی کننــد کــه آنهــا بــرای رســیدن بــه قــدرت شایســته تــر و الیــق تــر از دولتمردانــی هســتند 
کــه بــا حمایــت نیروهــای اشــغالگر آمریکایی به پســت و مقــام رســیده انــد. در آوریــل ۲۰۰۳ 
میــالدی (اســفند ۱۳۸۱ خورشــیدی) کشــور عراق توســط نظامیــان آمریکایی اشــغال شــد. 
گــروه «حشــد شــعبی» بــا حمایــت ایــران در پــی تقســیم کیــک عــراق بــا قالــب و نقشــه هــای 
نوینــی هســتند کــه تفــاوت چندانــی بــا قالــب ســهمیه بنــدی فرقــه ای و حزبــی و منطقــه ای 

نــدارد.
امــا، قانــون «حشــد شــعبی» از نــگاه ترکیــه بــه فرقــه گرایــی در منطقــه دامــن مــی زند و 
تالش هــا بــرای رســیدن بــه راه حــل بــرای بحــران ســوریه را پیچیده تــر مــی کند. عــالوه بر 
این، بــه دنبال تصویــب قانون «حشــد شــعبی» رقابــت ایــران و ترکیه در عــراق بــه اوج خود 
رســیده و آنــکارا را در مســیر جســتجوی گزینــه هــای تــازه بــرای حفــظ تــوازن بین نفــوذ رو 
بــه رشــد ایــران و نفــوذ خــود قــرار مــی دهــد. بنابرایــن، افزایــش حضــور نظامــی ترکیــه در 
شــمال عــراق و گســترش حمایــت از گــروه حشــد وطنــی مســتقر در پــادگان بعشــیقه دور از 

ذهــن نیســت.
در واقــع غیــاب ترکیــه در نبرد موصــل ضربه بزرگــی به منافــع ترکیــه در منطقــه و امنیت 
ملی این کشــور وارد کــرد و به نگرانــی آنــکارا در خصوص نفوذ حــزب کارگران کردســتان 
در عــراق دامــن زده اســت. بــه ویــژه اینکــه تفاهــم و هماهنگــی میــان ایــن حــزب و ایــران کــه 
کلیــه اهرم هــای قــدرت در عــراق را قبضه کــرده بیــش از پیــش گســترش یافته اســت. ایران 
بــه دنبــال ترکیــب بنــدی دوبــاره صحنه عــراق به شــکلی همســو بــا آزمنــدی هــای منطقــه ای 
اش اســت. مســاله نــه چنــدان بــی ربــط بــه ایــن بحــث ایــن اســت کــه بحــران پناهجویانــی که 
شــبانه بــه این کشــور ســرازیر مــی شــوند مایــه نگرانــی ترکیــه شــده آن هــم در شــرایطی که 
گــروه هــای شــبه نظامــی شــیعه «حشــد شــعبی» دســت بــه پاکســازی نــژادی ســنی هــای 

موصــل مــی زنند.
 افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد مســاله کردهــا مســاله ناخوشــایندی بــرای حکومــت ترکیه و 
ایــران تلقی می شــود. درگیــری نظامی جــاری بیــن ارتش ترکیــه و نیروهــای حــزب کارگران 
ــر مــاه ۱۳۹۴  ــالدی (تی ــه ۲۰۱۵ می ــاه ژوئی ــن کشــور از م ــوب شــرق ای کردســتان در جن
خورشــیدی) ادامــه دارد. در ســال ۲۰۱۲ میــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) رونــد صلــح و گفت 
و گو میــان طرفیــن آغاز شــد امــا بــه شکســت انجامیــد. در مقابــل، تهــران رویکرد خشــونت 
ــرد در ۲ اوت ۲۰۱۶  ــی ُک ــه و اعــدام ۲۰ زندان ــران در پیــش گرفت ــه کردهــای ای ــز علی آمی
میــالدی (۱۲ مــرداد ۱۳۹۵ خورشــیدی) نمونــه بــارز ایــن خط مشــی اســت. همچنیــن، مقام 
هــای ایــران تهدیــد کردنــد در واکنش بــه درگیری هــا میــان نیروهــای ســپاه و نیروهــای کرد 
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در بخــش هایــی از آذربایجــان غربــی و کردســتان دســت بــه عملیــات مســلحانه در مناطــق 
تحت نفــوذ شــبه نظامیان «حــزب دموکرات کردســتان»  (ایــران) و گــروه «پژاک» در شــمال 
عــراق می زننــد. کمــا اینکــه، هر ســه کشــور ترکیــه و ایــران و ســوریه گــروه هــای کــرد را به 

عنــوان «عامــل تهدیــد» معرفــی مــی کننــد.[۱۰]
 گرچــه ترکیه و ایــران قادر بــه تغییــر قواعد تفاهم اســتراتژیک و ســرکوب و نابــود کردن 
اهــداف کردهــا در منطقه نیســتند امــا ایــران، همــواره در ایــن منازعــه از کارت کردهــا بهره 
برداری مــی کنــد. دو ســال پیــش ســردار ســلیمانی پا به پــای حــزب «کارگــران کردســتان» 
که در فهرســت گروه هــای تروریســتی ترکیــه قــرار دارد در عملیــات نظامی پــس گرف� عین 
العــرب از دســت گــروه دولــت اســالمی شــرکت کــرد. بــه ایــن دلیــل مجــال رســیدن بــه تفاهم 
در این مســاله بــا توجه بــه رویکــرد ایــران در ایــن زمینــه کاهش یافتــه اســت. عالوه بــر این، 

آنــکارا مدعی حمایــت ایــران از گــروه هــای کــرد در جنوب شــرق ترکیه اســت.
 شــکاف میان مواضع دولــت ایــران و ترکیه در خصــوص حــزب کارگر کردســتان عمیق 
تــر شــده اســت. آنــکارا بــه دنبــال جلوگیــری از گســترش حــوزه جغرافیایــی حــزب کارگــر 
ــا گســترش قابــل مالحظــه  ــه ویــژه اینکــه ایــن حــزب ب کردســتان در شــمال عــراق اســت، ب
مواضــع خــود در ســنجار منجر بــه پس گرفــ� ایــن منطقه از دســت داعــش در ســال ۲۰۱۴ 
میالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) شــد. در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶ میالدی (۶ آبان ۱۳۹۵ خورشــیدی) 
رئیــس جمهــور ترکیه گفــت کشــورش اجــازه نخواهــد داد «منطقه ســنجار بــه قندیــل دیگری 
تبدیــل شــود». کــوه هــای قندیــل «مثلــث مــرزی عراق-ترکیه-ایــران» در شــمال عــراق واقــع 
شــده اند. این منطقــه بــه مثابه حیــاط خلوت حــزب کارگــر کردســتان تلقــی می شــود. تهران 
از طریــق حــزب اتحادیــه میهنــی کردســتان بــه رهبــری جــالل طالبانــی بــه تقویــت حضــور 
نیروهــای «pkk» پرداخــت. خود جــالل طالبانــی هم چنــدان بی تمایل نیســت کــه «پ ک ک» 
در ایــن منطقــه تقویــت شــود. گرچــه رئیــس اقلیــم کردســتان و ترکیــه بــا حضــور نیروهــای 
حــزب کارگــر کردســتان در نبــرد موصل مخالــف بودنــد اما قاســم ســلیمانی فرمانده ســپاه 
قــدس بــا اعــالم حمایــت از مشــارکت ایــن گــروه در عملیــات نظامــی بــه آنهــا وعــده افزایــش 

حمایــت نظامــی و مالــی داد.
 ایــران با تقویــت حضــور «pkk» در شــمال عــراق از آن به عنــوان کارتی برای فشــار به 
ترکیــه و در عین حــال در برابــر حزب کارگــر کردســتان به رهبــری بارزانــی بهره مــی گیرد. 

بارزانــی و دولــت ترکیه روابــط گســترده ای با یکدیگــر دارند.
 بخشــی از کشــمکش بیــن ایــران و ترکیه بــر ســر افزایش نفــوذ از طریــق نیروهــای کرد 
صــورت مــی گیــرد و ایــن منازعــه در جریــان اســت. مهــم تریــن نمونــه آن، درگیــری بیــن دو 
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گــروه کــرد موســوم بــه «یــگان هــای مدافــع ســنجار» و «پیشــمرگ هــای رژاوا در ســوریه» 
در یکی از شــهرک هــای منطقــه ســنجار در عــراق در ۳ مــارس ۲۰۱۷ میــالدی (۱۳ اســفند 
۱۳۹۵ خورشــیدی) اســت. گــروه اول مــورد حمایــت حــزب کارگــر کردســتان ترکیــه اســت. 
ایــن گــروه روابــط نزدیکــی بــا ایــران و گــروه شــبه نظامــی «حشــد شــعبی» دارد. در مقابل، 
«پیشــمرگ هــای رژاوا» در ســوریه توســط حــزب دموکــرات کردســتان بــه رهبــری مســعود 
بارزانــی آموزش دیــده انــد و روابــط نزدیکــی بــا ترکیــه دارنــد. روز ۲ مــارس ۲۰۱۷ میالدی 
(۱۲ اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) یکــی از یگان هــای پیشــمرگه کرد هــوادار حــزب «اتحادیه 
میهنــی» بــه رهبــری جــالل طالبانــی کــه روابــط نزدیکــی بــا تهــران دارد موفــق شــدند کنتــرل 
یکــی از میــدان هــای نفتــی در کرکــوک را بــه دســت بگیرنــد. ایــن منطقــه پیشــتر در دســت 
نیروهــای کــرد وابســته به «حــزب دموکــرات کردســتان» مــورد حمایــت آنــکارا بــود. [۱۱] این 

دو واقعــه را مــی تــوان بــه هــم مرتبــط دانســت.
 احتمــاال، ایــن درگیــری هــا یکــی از عالیــم کشــمکش جــاری بیــن ترکیــه و ایــران بر ســر 
افزایــش نفوذ بــا اســتفاده از مســاله کردها اســت. بــه ویژه اینکــه، ایــران به دنبــال تصاحب 
ســهم قابل توجهــی از نفــت کرکــوک و احداث خــط لوله بــرای انتقــال نفــت کرکوک بــه تهران 
بــه جــای خــط لولــه انتقــال نفــت کرکــوک بــه آنــکارا اســت. ترکیــه بــا ایــن خــط لولــه بــه مرکــز 
تجــارت انــرژی در جهــان تبدیل شــده اســت. کمــا اینکــه در ســایه پــروژه انتقــال گاز طبیعی 
"جریــان تــرک"، گاز روســیه بــه ترکیــه و از ایــن کشــور بــه بازارهــای اروپــا منتقــل خواهــد 

شــد. احــداث بخــش قابــل توجهــی خــط لولــه گاز «جریــان تــرک»  تکمیل شــده اســت.

حلقه کشورهای خلی�
احتمــال توافــق و نزدیکــی میــان ترکیــه و کشــورهای خلیــج مایــه نگرانــی ایــران اســت. 
نشــانه های مبنی بر تبلــور دیدگاه مشــترک میــان دو طرف از اوایــل ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۹۳ 
خورشــیدی) متبلــور و با اعــالم حمایــت ترکیــه از عملیــات نظامی «طوفــان قاطعیــت» تثبیت 
ــی هــای یمــن راه  ــا حوث ــه ب ــرای مقابل ــری عربســتان ســعودی ب ــه رهب ــات ب ــن عملی شــد. ای
انــدازی شــد امــا ترکیــه در آن شــرکت نکــرد. آنــکارا از اقــدام عربســتان ســعودی در اعدام 
نمــر باقــر النمــر روحانــی شــیعه در ژانویــه ۲۰۱۶ میــالدی (دی ۱۳۹۴ خورشــیدی) حمایت 
کرد. عــالوه بــر ایــن، رویکــرد کشــور بحریــن در مقابلــه بــا مداخله جویــی هــای ایــران که با 
حمایــت از گــروه هــای شــیعه در بحریــن انجــام مــی شــود مــورد تاییــد دولــت ترکیــه اســت. 
ــه عــازم  ــالدی (۲۵ بهمــن ۱۳۹۵ خورشــیدی) رئیــس جمهــور ترکی ــه ۲۰۱۷ می در ۱۳ فوری
عربســتان و بحریــن و قطــر شــد. رهــاورد این ســفر پررنــگ شــدن منافــع و دیدگاه سیاســی 
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مشــترک و پیوندهــای رو بــه گســترش در مســائل منطقــه ای بیــن آنــکارا و کشــورهای خلیج 
بــود. مــی تــوان گفــت بازدیــد اردوغــان از ایــن کشــورها دســتاوردهای متعــددی بــه همــراه 
داشــت. حجم مبــادالت بازرگانــی بین ترکیــه و عربســتان بــه ۲۰ میلیــارد دالر افزایــش یافته 
و در اواخــر ســال ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) تبــادل تجــاری بــا امــارات در حــوزه 
بازرگانــی خارجــی غیــر نفتــی و مناطــق آزاد تجــاری بــا افزایــش چشــمگیر بــه ۷.۴ میلیارد 
دالر رســید. میانگیــن تبــادل تجــاری بیــن ترکیــه و قطــر بــه حــدود ۷۰۰ میلیــون دالر رســید. 
حجــم مبــادالت بازرگانــی بیــن ترکیــه و کویــت بــا افزایــش ســه برابــری از ۱۶۵ میلیــون دالر 
در ســال ۲۰۰۲ میــالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) بــه حــدود ۷۰۰ میلیــون دالر در اواخــر ســال 
۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) رســید. شــمار گردشــگران کویــت بــه ترکیــه در ســال 
هــای اخیــر رشــد قابــل مالحظــه ای داشــته و از ۸ هــزار گردشــگر در ســال ۲۰۰۲ میــالدی 
(۱۳۸۱ خورشــیدی) به ۱۸۰ هزار نفر در ســال ۲۰۱۶ میالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) رسید. 
حدود ۱۷۴۴ شــهروند کویتــی در ترکیــه ملک خریــداری کــرده اند. اتبــاع عراق و عربســتان 
ســعودی در فهرســت خارجی های صاحب ملــک در ترکیــه در مقــام اول و دوم قــرار دارند. 
ــی از ســال ۲۰۰۴  ــی در رده ســوم هســتند. ۲۷۱ شــرکت و نهــاد کویت شــهروندان کویت
میــالدی (۱۳۸۳ خورشــیدی) در بــازار امــالک و بخــش صنعتــی و بازرگانــی ترکیــه فعالیت 
می کننــد و حجم ســرمایه گذاری هــای کویــت در ترکیه چیــزی حــدود ۲ میلیارد دالر اســت. 

روابــط بازرگانــی ترکیــه و بحریــن حــدود ۳۵۰ میلیــون دالر بــوده اســت. [۱۲]
ــالدی  ــل ۲۰۱۶ می ــه در آوری ــا تشــکیل شــورای هماهنگــی عربســتان و ترکی همزمــان ب
ــازه ای شــد. در مــی ۲۰۱۶  ــاز ت ــط دو کشــور وارد ف ــن ۱۳۹۵ خورشــیدی) رواب (فروردی
میــالدی (اردیبهشــت ۱۳۹۵ خورشــیدی) پایــگاه نظامی ترکیــه در کشــور قطر نزدیــک ترین 
متحــد آنــکارا در منطقــه راه انــدازی شــد. ایــن، مهــم تریــن تحــول روابــط دو طرف به شــمار 
مــی رود کــه از فروپاشــی امپراتــوری عثمانی بــه بعد بی ســابقه بــوده اســت. احــداث پایگاه 
نظامــی در قطــر بــا ائتــالف کشــورهای ســنی در منطقــه همســویی دارد. در مــارس ۲۰۱۶ 
میالدی  (اســفند ۲۰۱۴ خورشــیدی) ائتالفی از کشــورهای ســنی رســما در ریــاض آغاز به 

کار کــرد. آنــکارا و دوحــه از جملــه اعضــای ایــن ائتــالف هســتند. [۱۳]
ــی مــی رود شــکنندگی  ــه همگرای ــج رو ب ــه و کشــورهای خلی ــط ترکی ــی کــه رواب  در حال
روابــط بیــن تهــران و همســایگانش در خلیــج بــر اثــر نقــش منفــی رو بــه گســترش ایــران در 
ــن از گــروه  ــی» و در بحری ــران از گــروه «حوث ــن مشــهود اســت. در یمــن، ای یمــن و بحری
تروریســتی «ســرایا االشــتر» حمایــت مــی کنــد. اتهاماتــی بــه «ســرایا االشــتر» مبنــی بــر 
انجــام ده ها عملیــات تروریســتی و حملــه به مامــوران امنیتــی و ایجاد بــی ثباتی بــه ویژه در 
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پادشــاهی بحریــن وارد شــده اســت.
در ایــن راســتا، روابــط بین تهــران و ریــاض در ســال گذشــته دچار تنش شــد. ایــن تنش 
زمانــی اتفاق افتــاد که مقــام های ایــران به دنبال مناقشــات سیاســی بــا عربســتان از اعزام 
حجــاج ایرانــی بــرای ادای مناســک حــج جلوگیــری کردنــد. پیشــتر امــا، ســفارت عربســتان 
در تهــران در ژانویــه ۲۰۱۶ میــالدی (دی ۱۳۹۴ خورشــیدی) مــورد حملــه قرار گرفــت. این 
حملــه در پــی اعــدام ۴۷ «تروریســت و محــرک» از جملــه باقــر النمــر روحانــی شــیعه انجام 
شــد. مســئوالن ایران هیــچ اقدامــی بــرای مجــازات عوامــل حمله بــه ســفارت انجــام ندادند. 
ــا  ــه ســفارت خــود روابــط دیپلماتیــک و سیاســی را ب ــه ب ــه دنبــال حمل عربســتان ســعودی ب

تهــران قطــع کرد.
ــه تــرور عــادل  ــود، توطئ ــدان بــی ســابقه نب ــران و عربســتان چن  ایــن تنــش در روابــط ای
الجبیــر ســفیر عربســتان در آمریــکا در اکتبــر ۲۰۱۱ میــالدی (مهــر ۱۳۹۰ خورشــیدی) بــه 
دســت دو مــزدور ایرانــی نــاکام مانــد. در آن زمــان وزارت دادگســتری آمریــکا در گزارشــی 

جزئیــات ایــن توطئــه را منتشــر کــرد. [۱۴]
ــج را آرام و در  ــا کشــورهای خلی ــط متشــنج ب ــا رواب ــار کوشــید ت ــد ب ــران چن ــه، ای البت
ــف  ــد. ســفر جــواد ظری ــه تعــادل ایجــاد نمای ــن منطق ــه در ای ــده ترکی ــی فزاین نقــش آفرین
وزیــر امــور خارجــه ایــران بــه قطــر در مــارس ۲۰۱۷ میــالدی (اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) 
ــن ۱۳۹۶  ــن، در اواخــر مــارس (فروردی ــر ای ــران اســت. عــالوه ب ــن رویکــرد ای ــای ای گوی
خورشــیدی) ایــران نامــه ای بــه کویــت ارســال نمــود کــه مــی تــوان آن را یکــی از اقدامــات 
زنجیــره وار ایــران بــرای اثبــات حســن نیــت و عــادی ســازی روابــط بحرانــی بــا کشــورهای 
خلیــج بــه شــمار آورد. امــا، تــالش هــای ایــران بــرای بهبــود روابط بــا کشــورهای خلیــج در 
محــدوده شــعاردهی و فقط در حــد حرف بــوده اســت. ایــران در عمل نفــوذ خــود را در پهنه 
جغرافیایــی که عمق اســتراتژیک کشــورهای خلیج اســت و ســوریه و یمــن و عــراق را هم در 

بــر مــی گیــرد گســترش مــی دهــد.
ــالدی  ــت در مــارس ۲۰۱۷ می ــه عمــان و کوی ــی رئیــس جمهــوری ب  ســفر حســن روحان
(بهمــن ۱۳۹۵ خورشــیدی) نقطــه عطفــی در ابــراز تمایــل ایران بــه عبــور از فضــای تنش با 
کشــورهای خلیج به حســاب مــی آیــد. آنهــم در شــرایطی کــه روابط بیــن ایــران و آمریــکا در 
مســیر تنش رو به گســترش قــرار گرفتــه و دولــت پرزیدنت ترامــپ در چنــد ماه اخیــر چندین 

بــار ایــران را تهدیــد کرده اســت.
دوره ریاســت جمهــوری ترامــپ بــا مواضــع بســیار ســخت گیرانــه در قبــال ایــران آغــاز 
شــد. ترامــپ اخیــرا در توئیتــی نوشــت «ایــران بــا آتــش بــازی مــی کنــد. آنهــا قــدر مهربانی 
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منافع اقتصادی... آتش بیار جنگ سرد منطقه ای ترکیه و ایران!

پرزیدنــت اوبامــا را نمــی داننــد. مــن مثــل او مهربــان نیســتم!» شــان اسپایســر ســخنگوی 
رســمی کاخ ســفید هــم گفــت «ایرانــی هــا پیــام مــا را دریافــت کردنــد و خواهنــد کــرد. کمــا 
اینکــه، دولــت کنونــی نســبت بــه پرزیدنــت اوباما ســخت گیرتــر خواهــد بود.» نشــانه تشــدید 
مواضــع ضــد ایرانی بــا تحریــم نهادهــای مرتبــط بــا برنامــه موشــک بالســتیکی ایــران و نیز 

تصویــب طــرح تمدیــد ده ســاله قانــون تحریــم ایــران در ســنا پدیــدار گشــت. [۱۵]
 ســفر روحانــی بــه کشــورهای کویــت و پادشــاهی عمــان در ایــن چارچــوب کلــی اهمیــت 
پیــدا مــی کنــد کــه ایــران از طریــق کانــال هــای پشــت پــرده در پــی دســت یابــی بــه تفاهماتی 
بــا دولــت جدیــد آمریــکا دربــاره موضوعــات مــورد اختــالف متعــدد بیــن دو کشــور اســت. 
این توافقــات بــا عواملی کــه فشــارهای دولــت هــای پــی در پــی در آمریــکا از انقــالب ۱۹۷۹ 
میــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) را در محــدوده مشــخصی تنظیــم مــی کننــد مرتبــط هســتند. 
كمــا اينكــه ايــران بر خــالف آنچــه ادعــا مــی کنــد زمانی کــه خطــر بــه مرزهایــش نزدیــک می 
شــود همــواره از ایدئولــوژی بــه عنــوان ابــزاری در خدمــت منافــع خــود اســتفاده مــی کنــد.

 روحانــی در کویــت خواســتار میانجــی گــری کویــت بــرای عــادی ســازی روابــط تهــران 
و ریــاض شــد امــا در کنــار ایــن، ســفر روحانــی بــه دنبــال افتتــاح مرکــز منطقــه ای ناتــو در 
کویــت در ژانویــه ۲۰۱۷ میــالدی (بهمــن ۱۳۹۵ خورشــیدی) در چارچــوب نشســت اعضای 
ابتکار عمــل همــکاری اســتانبول انجــام شــد. در ســال ۲۰۰۴ میــالدی (۱۳۸۲ خورشــیدی) 
پیمان ابتــکار عمل اســتانبول بین کشــورهای خلیــج و ناتو بســته شــد. مرکز منطقــه ای ناتو 
نخســتین نهاد این چنینــی در منطقه بــرای مقابله بــا تهدیدهای کنونی به شــمار مــی رود.[۱۶]

همگرایی از �وی ناچاری
روابــط ایــران و ترکیــه مناقشــه بــر انگیــز و اظهــارات متقابــل مقــام هــای دو کشــور مایــه 
نگرانــی فزاینــده اســت. آنــکارا نگــران ایــن اســت کــه ایــران از داعــش و «القاعــده» بــرای 
گســترش نفــوذ و تســلط بــر مراکــز تصمیــم گیــری در عــراق و ســوریه و یمــن بهــره بــرداری 
کنــد. بنــا برایــن، دو کشــور بــه دالیــل گوناگــون بــرای توقــف تنــش و بــاز نگــه داشــ� کانــال 
هــای ارتباطــی در مرحلــه آینــده تــالش خواهنــد کــرد. چــه بســا، در مســیر روابــط دو جانبــه 
مقابلــه بــا گــروه هــای تروریســتی بــه ویــژه داعــش مــورد توجــه ویــژه آنــکارا و تهــران قــرار 
بگیــرد. بــه ویــژه اینکــه برخــی شــهرهای ترکیــه بــه تازگــی هــدف حمــالت تروریســتی قــرار 
گرفتنــد و گــروه داعــش گفــت در پاســخ بــه عملیات «ســپر فــرات»  کــه توســط نیروهــای ترک 

در شــمال ســوریه انجــام مــی شــود ایــن مناطــق در خــاک ترکیــه را هــدف گرفتــه اســت.
 بــا نگاهــی بــه رویکــرد ایــران بــرای مقابلــه بــا داعــش مــی تــوان گفــت سیاســت تهــران 
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بــر جلوگیــری از افزایــش نفــوذ نیروهــای خارجــی در منطقــه بــه ویــژه ائتــالف جهانــی ضــد 
داعــش بــه رهبــری آمریــکا متکــی اســت. ایــران همچنیــن بــه دنبــال راهکارهــای جایگزیــن 
در صــورت پایــان داعــش و گــروه هــای تنــدرو اســت و تمایلــی بــه افزایــش نفــوذ نیروهــای 

ــدارد.[۱۷] ــه ن خارجــی در کشــورهای منطق
ــرار دارد. در ۲ دســامبر  ــه هــای داعــش ق ــران هــم در معــرض حمل از طرفــی، خــود ای
۲۰۱۶ میــالدی (۱۲ آذر ۱۳۹۵ خورشــیدی) ابــو الحســن ا�هاجر ســخنگوی داعــش در یک 
پیــام صوتــی کــه در پایــگاه اطــالع رســانی «اعمــاق» منتشــر شــد بــا جمالتــی تهدیــد آمیــز 
خطــاب به ایــران گفــت «بــا نیروهــای مــزدور و کارشــناس و مستشــار به کشــتار اهل ســنت 
در عراق و شــام دســت می زنید. ایــران اینک در ســرزمین اهل ســنت بــه راحتی جــوالن می 
دهد و بــا حمایــت جنگنــده هــای صلیبــی هــا و دولت هــای مرتــد بــا بنــدگان مجاهــد خداوند 
پیکار مــی کنــد.» البته، ایــن تهدید چنــدان بی ســابقه ای نیســت. پیشــتر ابومحمــد العدنانی 
ســخنگوی ســابق داعــش گفته بود «ســهل انــگاری بــا «جمهــوری اســالمی» به خاطــر حفظ 
ــود.» او خواســتار انجــام  ــاز نگــه داشــ� مســیرهای امــداد رســانی القاعــده ب ــع و ب مناف
عملیــات بمبگــذاری در ایــران شــد. پیــام صوتــی العدنانــی در ۲۷ ژوئیــه ۲۰۱۶ میــالدی (۶ 
مــرداد ۱۳۹۵ خورشــیدی) در پایگاه اطالع رســانی «اعمــاق» وابســته به این گروه منتشــر 
شــد. او در این پیام افــزود «مســلمانان را بــه بمبگــذاری در ایــران در قلب تهران در پاســخ 

بــه جنایت هــای ایــران علیه ســنی هــا در عــراق و شــام فــرا مــی خوانــم.» [۱۸]
آنچــه در ایــن میــان آشــکار اســت ایــن اســت کــه گــروه داعــش بــه پدیــده ای تبدیــل شــده 
کــه همــه کشــورهای منطقــه را تهدیــد مــی کنــد حتــی کشــورهایی کــه گمــان مــی رفت بــا این 
ــن رو، بازگشــت  ــد. از ای ــه عوامــل داعــش قــرار گرفتن ــاط هســتند مــورد حمل گــروه در ارتب
امنیت و ثبــات به کشــورهایی همچون ســوریه و عــراق کــه از داعش ضربــه خــورده اند یکی 
از اهــداف ایــران بــه شــمار مــی رود. گــروه هــای شــبه نظامــی ایــران در عــراق نفــوذ کــرده 
انــد، بــه ویــژه شــبه نظامیان حشــد شــعبی کــه نقــش محــوری در نبــرد موصــل و نیز ســوریه 
ایفا مــی کننــد. از طرفــی، ترکیه هــم می خواهــد کار داعــش را یکســره کنــد و بدیــن منظور، 
نیروهای این کشــور در راســتای عملیات ســپر فرات در شــهر البــاب در حال نبردی ســخت 

بــا عوامــل داعش هســتند.
 عــالوه بــر ایــن، انتخابــات و همــه پرســی مهمــی در ایــران و ترکیــه برگزار شــده اســت. 
مــی تــوان گفــت ایــن مناســبات، طرفیــن را در مســیر همــکاری مشــترک بــرای کاهــش تنــش 
و افزایــش گســتره تفاهمــات قــرار مــی دهــد. روابــط دو جانبــه یکــی از محورهــای مهــم در 
انتخابــات ایــران و همــه پرســی ترکیــه بــود. روابــط دو کشــور ارتبــاط مســتقیم بــا ســوریه و 



١0٩ فصلنامه پژوهش های ایرانی

منافع اقتصادی... آتش بیار جنگ سرد منطقه ای ترکیه و ایران!

حضــور ترکیه در عــراق و ماهیــت روابط بــا کشــورهای خلیج دارد. این مســائل مــورد توجه 
سیاســتمداران دو کشــور قــرار دارد.

رفرانــدوم تغییــر قانــون اساســی ترکیــه در ۱۶ آوریــل (۲۷ فروردیــن) برگــزار شــد. بــا 
این همــه پرســی، نظــام پار�انــی به نظــام ریاســتی تغییــر یافــت تــا رئیــس جمهــور اختیارات 
ــه (۲۹ اردیبهشــت)  ــران در ۱۹ م ــات ریاســت جمهــوری ای بیشــتری داشــته باشــد. انتخاب
برگــزار شــد. حســن روحانــی بــا پیــروزی در ایــن انتخابــات بــرای بــار دوم رئیــس جمهــور 
شــد. انتخابــات ایــران بــا رقابــت شــدید و جــدی نامزدهــای ریاســت جمهــوری همــراه بــود 
بــه ویــژه اینکــه جریــان محافظــه کار و اصولگرایــان تنــدرو روحانــی را بــه رد صالحیــت در 
شــورای نگهبــان تهدیــد کــرده بودنــد. شــورای نگهبــان کــه در اختیــار اصولگرایــان تنــدرو 

قــرار دارد نهــاد تعییــن و رد صالحیــت کاندیداهــای انتخابــات اســت.
 روابــط ایــران و ترکیه به دنبــال رســیدن دونالد ترامــب به کاخ ســفید از اهمیت بســزایی 
برخــوردار شــده اســت. دولــت ترامــپ در پــی تضعیــف و محــدود کــردن ایــران اســت. ایــن 
رویکــرد در توئیــت های ترامــپ درباره ایــران کامال مشــهود اســت. در ۳ فوریــه (۱۵ بهمن) 
ترامــپ در توئیتی نوشــت «ایــران به ســرعت در حال تســخیر بخش های بیشــتر و بیشــتری 
از عراق اســت حتــی بعــد از آنکــه ایــاالت متحــده آمریــکا ۳ تریلیــون دالر در آنجا هــدر داده 

است.»
در دســامبر (آبــان ۱۳۹۵ خورشــیدی) مجلــس نماینــدگان آمریــکا قانــون تحریــم هــای 
ایران را بــرای ده ســال دیگــر تمدید کــرد. قانــون تحریم هــای ایــران در صورت عــدم تمدید 
در ۳۱ دســامبر ۲۰۱۶ میــالدی (۱۱ دی ۱۳۹۵ خورشــیدی) باطــل مــی شــود. ایــن مجلــس 
بــا اکثریــت مطلــق آرا یعنــی بــا ۴۱۹ رای در مقابــل یــک رای مخالــف ایــن قانــون را تمدیــد 
ــی  ــم هــای لیب ــالدی (۱۴ مــرداد ۱۳۷۵ خورشــیدی) طــرح تحری کــرد. در ۴ اوت ۱۹۹۶ می
و ایــران در قالــب قانونــی کــه بــه قانــون تحریــم هــای ایــران و لیبــی (داماتــو) معــروف شــد 
در کنگــره تصویــب شــد و بــه امضــای بیــل کلینتــون رئیــس جمهــور وقــت رســید. ایــن نقطــه 
آغــاز تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران بــود. از ۲۰۰۶ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) بــه بعد 
بــا خــارج شــدن نــام لیبــی از آن بــه قانــون تحریــم هــای ایــران تغییــر یافــت. بــر اســاس ایــن 
قانــون شــرکت هایــی کــه در یــک ســال بیــش از ۲۰ میلیــون دالر در بخــش نفــت و گاز ایــران 
ســرمایه گذاری مــی کننــد از داد و ســتد بــا دولت آمریــکا محــروم خواهند شــد. ایــن تحریم 
ها کــه در قالــب یــک قانون بــه تصویــب رســیده انــواع گوناگونــی دارنــد و در کل، ایــن قانون 
ــران  ــرژی ای ــری از ســرمایه گــذاری هــای خارجــی در بخــش ان ــوذ ناپذی همچــون ســد نف

جلوگیــری مــی کنــد. [۱۹]
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ــا  ــا گوی ــران ادامــه دارد ام ــه رویکــرد ای ــه ب ــام هــای ترکی ــاد مق ــل، گرچــه انتق در مقاب
ــه باالگرفــ� تنــش بــه شــکل بــی ســابقه و  ــه کنونــی تمایلــی ب ــه بــه خصــوص در مرحل ترکی
غیــر قابــل کنتــرل نــدارد. ایــن رویکــرد ترکیــه در شــرایطی دنبــال مــی شــود کــه واشــنگ� 
همراهــی بــا «نیروهــای دموکراتیــک ســوریه» را بــر ترکیــه در عملیــات نظامــی آزاد ســازی 
رقــه ترجیــح داده اســت. آمریــکا بــا همــکاری مســکو نیروهــای ترکیــه و گــروه هــای هــوادار 
ترکیه مثــل «ارتــش آزاد ســوریه» و «نیروهــای پیشــمرگه عــراق» را به حاشــیه برده اســت. 
مســکو همچنیــن ضمــن میزبانــی نشســت کردهــا از یــگان هــای مدافــع خلــق بــرای حضــور 
ــون اساســی ســوریه کــه از  ــه عمــل آورد. در پیــش نویــس قان ــو دعــوت ب در مذاکــرات ژن
ســوی روســیه در نشســت آســتانه پیشــنهاد شــد کردها از سیســتم خودمختاری برخوردار 

هســتند و ایــن مایــه خشــم آنــکارا شــد.
ــاره نیروهــای کــرد در شــمال ســوریه  ــکارا و واشــنگ� درب ــان آن ــل، شــکاف می در مقاب
ــه خصــوص در مــورد مســاله  ــه ب ــکا مالحظــات ترکی ــت آمری ــر شــده چــرا کــه دول ــق ت عمی
ــرد.  ــده مــی گی ــه را نادی ــات آزاد ســازی رق ــق» در عملی ــع خل ــگان هــای مداف حضــور «ی
آمریــکا حضــور نظامــی خــود را در منبــج واقــع در شــمال ســوریه تقویــت کــرد. کمــا اینکــه، 
در ۵ مــارس ۲۰۱۷ میــالدی (۱۵ اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) کردهــای ســوریه مرحله ســوم 
عملیــات نظامــی «خشــم فــرات» را آغــاز کردنــد. همزمــان بــا این تحــول، اســتیون تاونســند 
فرمانــده آمریکایــی ائتــالف جهانــی ضــد داعــش از مشــارکت کردهــا در عملیــات رقــه خبــر 
ــالدی (۱۴ اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) رئيــس جمهــور  داد. در روز ۴ مــارس ۲۰۱۷ می
ترکیــه گفت کشــورش آمــاده همــکاری بــا روســیه بــرای مبــارزه بــا داعش در ســوریه اســت. 
تفســیری کــه از اظهــار نظــر اردوغــان توســط عــده ای مطــرح مــی شــود در واقــع پیشــنهاد 

همــکاری ترکیــه بــرای انجــام عملیــات آزاد ســازی رقــه اســت. [۲۰]
امــا، همچنان کــه پیداســت آنــکارا بــه همــکاری و هماهنگی بــا ایران و مســکو در شــمال 
ــازه ای در عرصــه نظامــی در آنجــا روی داده اســت.  ــرم دارد. تحــول ت ــاز مب ســوریه نی
شــورای نظامــی منبــج کــه زیــر نظــر «یــگان هــای کــرد مدافــع خلــق» قــرار دارد اعــالم کــرد 
بــه دنبــال توافــق بــا روســیه مناطــق خــط تمــاس بــا نیروهــای «ســپر فــرات» را بــه نیروهــای 
دولتــی ســوریه تحویــل داده اســت. روســتاهای واقــع در خــط تمــاس بــا «ســپر فــرات» کــه 
ــن توافــق هســتند.  ــد مشــمول ای ــرار دارن ــج ق ــی منب ــاب و در بخــش غرب ــه ب همجــوار منطق
مســکو هم تجهیــزات نظامــی و مهمــات و خودروهــای زرهی بــرای تامیــن امنیت ایــن مناطق 

بــه حومــه غربــی منبــج ارســال کــرد.
در ایــن راســتا، نبــرد رقــه شــاید منجــر بــه هماهنگــی غیــر علنــی آنــکارا و تهــران شــود. 
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ترکیــه بــه دنبــال جلوگیــری از شــرکت کردهــا در عملیــات رقــه اســت. از طرفــی، ایــران از 
ایــن مســاله بیــم دارد کــه نبــرد رقه کــه بــرای مقابلــه بــا داعــش آغــاز شــد آغازگر فروپاشــی 
محــور روســیه در منطقــه باشــد و بعــد نوبــت ضربــه بــه تهــران مــی رســد. ایــن کار از طریق 
تالش بــرای آســیب زدن بــه روابــط تنگاتنگ مســکو و تهــران و دامــن زدن بــه تناقضــات غیر 
علنــی دو کشــور متحــد دربــاره آینــده بحران ســوریه میســر مــی شــود. تهــران کامال بــه این 
نکتــه آگاه اســت کــه ثمــر بخــش بــودن عملیــات رقــه بــه نوعــی کاهــش نفــوذ در ســوریه را بــه 
دنبــال دارد. کمــا اینکــه نیکــی هیلــی ســفیر آمریــکا در ســازمان ملــل اعــالم کــرد کشــورش 
از مذاکــرات صلــح ســوریه بــه رهبــری جامعــه جهانــی حمایت مــی کنــد. او افــزود «ســوریه 
نباید پناهــگاه امن تروریســت ها شــود و الزم اســت ایــران و عوامــل آن را از ســوریه خارج 

کنیــم.» [۲۱]
 نکته چهــارم ایــن اســت که ایــران بدیــن مســاله کامــال واقف اســت کــه آنــکارا بــه عنوان 
یک کشــور کلیــدی حائــز اهمیت اســت. بــه دنبــال تصویــب تمدیــد قانــون تحریــم هــای ایران 
برای ده ســال دیگــر در کنگــره آمریــکا در نوامبــر ۲۰۱۶ میالدی (آبــان ۱۳۹۵ خورشــیدی) 
حــاال، تركيــه بــه مجــرای تنفســی آمریــکا تبدیــل شــده اســت. در مقابــل، آنــکارا از اهمیــت 
ایــران بــه عنــوان دروازه ترکیــه بــه آســیا آگاه اســت. گرچــه ترکیــه و ایــران موضــع گیــری 
متناقضــی در خصــوص مســائل منطقــه دارند امــا ایــن مواضع بــا توجه بــه مجموعــه ای از 
روابــط که بــر پایه تبــادل اقتصــادی و منابــع انــرژی تکیــه دارد تنظیم می شــوند. نفــت و گاز 
ترکیــه از ایــران تامیــن مــی شــود. ایــران بخــش قابــل توجهــی از کاالهــای مصرفــی مــورد 
نیاز خــود نظیر مــوز و غــالت و توتــون و مــواد صنعتــی و پنبــه و چــوب و کاغــذ و دارو را از 

ترکیــه وارد مــی کنــد.

مسیرهای احتمالی برای �وابط ایران و ترکیه
قدمــت روابــط دیپلماتیــک بیــن تهــران و آنــکارا بــه بیش از شــش قــرن پیــش برمــی گردد. 
ایــن رابطــه بــا توجــه بــه مصلحــت و همجــواری جغرافیایــی شــکل گرفته اســت امــا همزمان 
با آغاز انقــالب ســوریه در ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) و پافشــاری تهران بر 
حمایــت از اســد دچــار تنــش فزاینــده ای شــد. نقــش ایــران و حمایــت هــای نظامــی و مالــی 
ایــن کشــور عامل تاثیــر گــذار در ابقــای اســد بــه عنــوان یکــی از مولفه هــای موجــود عرصه 

ســوریه تلقــی می شــود.
شــکاف سیاســی و ایدئولوژیــک بیــن دو کشــور بــا توجــه بــه تحــوالت ســوریه و عــراق و 
تــالش تهــران بــرای بازســازی صحنــه دو کشــور بــر وفــق اهــداف سیاســی خــود عمیــق تــر 
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شــد. بــه ایــن خاطــر، ایــران نیروهــای نظامــی ترکیــه در پــادگان بعشــیقه و نزدیکــی موصــل 
را «نیروهــای غیــر قانونــی» خوانــد. در اینجا می تــوان بــه اظهارات حســن روحانــی رئیس 
جمهور ایران اشــاره کرد. او حضــور نیروهــای ترکیه در پادگان بعشــیقه عراق را «بســیار 

خطرنــاک» توصیــف کــرد.
ــران در نزدیکــی مرزهایــش و  ــه گســترش نفــوذ ای ــی ب ــا نگران ــکارا ب از طــرف دیگــر، آن
حمایــت تهــران از حــزب کارگــر کردســتان در منطقه ســنجار عــراق و نیــز تــالش و اقدامات 

قابــل مالحظــه ایــران بــرای کاهــش نفــوذ ترکیــه در عــراق نــگاه مــی کنــد.
می تــوان در ایــن چارچــوب کلــی و از نظــر تئوریــک ســه گزینــه احتمالــی را بــرای روابط 

ــران و ترکیه متصور شــد: ای
گزینــه اول: رونــد رابطــه بــه همیــن شــکل باقــی مــی مانــد و پیشــرفت ملموســی در جهــت 
دســت یابــی به راهــکار بــرای مشــکالت مطــرح شــده حاصــل نمــی شــود و احتمــال افزایش 

تنــش در آینــده دور از ذهــن نیســت.
ــه  ــط دو جانب ــودی محــدود رواب ــه بهب ــی دو کشــور منجــر ب ــه دوم: تحــوالت داخل  گزین
ــخ جمهــوری  ــت بســزایی در تاری ــران از اهمی ــات ریاســت جمهــوری ای مــی شــود. انتخاب
اســالمی برخوردار بــود و در آســتانه انتخابــات جامعه ایران دچــار دو قطبی سیاســی حاد 
میــان اصــالح طلبــان و اصولگرایــان شــده بــود. دو نامــزد ریاســت جمهــوری اصــالح طلب 
میرحســین موســوی و مهــدی کروبــی از ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) بــه دلیل 
رهبــری جنبــش موســوم بــه جنبــش ســبز و اعتــراض بــه نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــوری 
در حصــر خانگــی بــه ســر مــی برنــد. همچنیــن، نبایــد ضعــف اقتصــاد ایــران و نقش ســپاه 

پاســداران در مهندســی انتخابــات را فرامــوش کــرد. [۲۲]
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران بــا موضــع گیــری های تنــد آمریــکا علیــه این کشــور 
همزمان شــده بــود. ترامــپ رئیــس جمهور آمریــکا پیــش از دیــدار با حیــدر العبادی نخســت 
وزیــر عــراق در واشــنگ� در ۲۱ مــارس ۲۰۱۷ میــالدی (اول فروردیــن ۱۳۹۶ خورشــیدی) 
ــه دور شــوند و تســلیحات  ــد از صحن ــران بای گفــت عوامــل گــروه حشــد شــعبی هــوادار ای

ســنگین خــود را تحویــل دهنــد و در سیســتم امنیتــی عــراق ابقــا نشــوند.
در مقابــل، همــه پرســی تغییــر قانــون اساســی در ترکیــه برگــزار شــد و نظام این کشــور 
از پار�انــی بــه ریاســتی تغییــر کرد. حــاال، و بــا در نظــر گرف� شــرایط عــام حاکم بــر منطقه 
نیروهــای نظامــی ترکیــه هــم بــه باتــالق ســوریه وارد شــدند. البتــه، در ایــن راســتا شــاید بــه 
راه حلــی برای برخی مشــکالت دســت یافــت امــا در وقت حاضــر بــرون رفت ســریعی برای 

ــدارد. آنان وجــود ن
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گزینــه ســوم: دو کشــور در مســیر پایــان دادن بــه تنــش حرکت مــی کننــد. البته ایــن تنش 
ــل توجــه در اینجــا  ــه قاب ــه اســت. نکت ــد مســووالن دو کشــور انعــکاس یافت در اظهــارات تن
ــی اش در حاشــیه اجــالس ســران ســازمان  ــای ایران ــه و همت ــدار رئیــس جمهــور ترکی دی
همــکاری هــای اقتصــادی (اکــو) در اســالم آبــاد در اوایــل مــارس ۲۰۱۷ میــالدی (اســفند 
۱۳۹۵ خورشــیدی) بــود. بــه دنبــال ایــن دیــدار، ســیگنال هــای آنــکارا و چرخــش بــه ســمت 
کاهــش تنــش بــا تهــران و آرام کــردن فضــای تشــنج آشــکار بــود. پیــش از دیــدار اردوغــان 
ــه»  ــن دو کشــور را «برادران ــط بی ــه رواب ــر امــور خارجــه ترکی ــی در پاکســتان وزی و روحان
توصیــف کــرد و افــزود «حمایــت ایــران از دولــت ترکیــه بعــد از کودتــای نافرجــام در ژوئیــه 

۲۰۱۶ میــالدی (تیــر ۱۳۹۵ خورشــیدی) را فرامــوش نمــی کنیــم.»
در واقــع ایــران جــزو اولیــن کشــورهای حامــی دولــت در کودتــای نافرجــام ژوئیــه ۲۰۱۶ 
میــالدی (تیــر ۱۳۹۵ خورشــیدی) بــود. وزیر امــور خارجــه ایــران در پیــام توئیتــری حمایت 
خــود را از دولــت ترکیــه اعــالم کــرد. بعــد از آن، حســن روحانــی در جلســه شــورای عالــی 

امنیــت ملــی حمایــت رســمی ایــران را از دولــت مشــروع در ترکیــه اعــالم نمــود.
 علــی اکبر والیتی مشــاور علــی خامنــه ای رهبر ایــران گفت کشــورش مخالــف کودتا در 
ترکیــه اســت. والیتــی بــا بیــان اینکــه در کشــور همســایه و بــرادر مــا یعنــی ترکیــه انتخابــات 
برگــزار شــده و سالهاســت بــر مــدار دموکراســی و رای مــردم حکومــت تشــکیل مــی شــود 
افــزود «اگــر قــرار باشــد یــک عــده معــدود از نظامــی هــا تحــت تاثیــر هــر عامــل یــا عواملــی 
ــد  ــای اردوغــان را ســاقط کنن ــد و حکومــت مردمــی آق ــد رای مــردم را پایمــال کنن بخواهن
طبیعــی اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس اصولــی کــه بــه آن معتقــد اســت بــا 

ایــن کودتــا و یــا هــر کوتــای دیگــر مخالفــت مــی کنــد.»[۲۳]
حاال درســت اســت که ایران حمایــت از دولت مشــروع عدالــت و توســعه را در چارچوب 
حمایــت از حکومت هــای مشــروع و در راس آنها دولت ســوریه تعریــف می کند امــا گرایش 
عــام ایــران در مخالفت بــا کودتا به اهــداف مد نظــر ایــران در ارتباط بــا تغییــر دادن موضع 

ترکیه در قبــال بحران ســوریه و نیز فیصلــه دادن مســائل دیگــر در منطقه برمی گــردد. [۲۴]
بنابرایــن، گزینه همــکاری بین دو کشــور ترجیــح دارد. البتــه، روابط بین دو کشــور، طبق 
معمــول محتاطانــه و بــدون پذیــرش ریســک تنــش فزاینــده پیــش مــی رود. نمونــه ایــن احتیاط 
ــری  ــه رهب ــت ب ــان قاطعی ــات طوف ــه در عملی ــری را در عــدم مشــارکت ترکی و عــدم خطــر پذی
پادشــاهی عربســتان ســعودی در یمن و تالش این کشــور برای ایجــاد راهکارهای مســا�ت 
آمیــز بــرای مســاله یمــن در راســتای حفــظ منافــع خــود مالحظــه کردیــم. مصلحــت ترکیــه 

اقتضــا مــی کنــد که هــم بــا ریــاض و هــم بــا تهــران روابــط خوبــی داشــته باشــد.
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از طرفــی، ایــران پیشــنهاد میانجــی گــری بیــن آنــکارا و مســکو را مطــرح کــرد. روابــط 
ترکیه و روســیه بــه دنبال ســرنگونی یک هواپیمای «ســوخوی» روســیه توســط ترکیــه در ۲۷ 
نوامبــر ۲۰۱۵ میــالدی (۶ آذر ۱۳۹۴ خورشــیدی) دچــار تنــش شــد. بــا وجــود اختالفــات 
ــه  ــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) تفاهــم نام ــق سیاســی امــا دو کشــور در بهــار ۲۰۱۶ می عمی
همــکاری جهــت گســترش روابــط گردشــگری امضــا نمودنــد و دربــاره راهکارهــای همکاری 

اســتراتژیک در زمینــه نفــت و انــرژی گفــت و گــو کردنــد.
 گرچــه اختالفــات سیاســی و اهــداف منطقــه ای بــه عنــوان شــکاف عمیــق و پرنشــدنی 
بیــن دو کشــور وجــود دارد امــا اقتصــاد اهــرم و تضمیــن کننــده رفــع تنــش هــای دو جانبــه 
ــا پیامدهــای مســتقیم  ــر ســاختارها کــه ب ــت زی محســوب مــی شــود. چــه اینکــه در نهای
اقتصــادی و اجتماعــی مرتبطند بــر روســاختارها یعنــی ایدئولــوژی و ارزش هــا و باورهای 

مشــترک غلبــه مــی کننــد.
ــادل اقتصــادی داشــته اســت.  ــر حجــم تب ــر آشــکاری ب ــن دو کشــور تاثی ــات بی اختالف
ــالدی (۱۳۹۱  ــارد دالر در ســال ۲۰۰۲ می ــن از ۲۱.۸۹ میلی ــن طرفی ــط اقتصــادی بی رواب
ــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) و 9,7  ــارد دالر در ســال ۲۰۱۴ می ــه ۱۳.۷ میلی خورشــیدی) ب
ــه اســت. احتمــاال  ــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) کاهــش یافت ــارد دالر در ســال ۲۰۱۵ می میلی
کاهــش فزاینده مبــادالت بازرگانی اشــاره ای اســت مبنــی بر اینکه دو کشــور اجرای چشــم 
انــداز اقتصــادی و افزایــش میانگیــن تبــادل تجــاری تــا ســقف ۳۵ میلیــارد دالر و حتــی ۵۰ 

ــد. [۲۵] ــا ســال ۲۰۲۰ میــالدی (۱۳۹۹ خورشــیدی) را متوقــف مــی کنن ــارد دالر ت میلی
 امــا، در مقابــل عالقمنــدی ترکیــه و ایــران بــه احیــای رونــق تبــادل اقتصــادی مشــهود 
اســت. آنــکارا بــا توجــه بــه تیرگــی روابــط بــا اروپــا و رشــد اقتصــادی نــه چنــدان جالــب از 
ــره در  ــون و افــت ۲۰ درصــدی ارزش لی ــا کن ــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) ت ســال ۲۰۱۲ می
برابر دالر و نیــز نیاز بــه وارد کردن گاز از ایــران به دنبــال بازآرایی سیاســت خارجی خود 
از طریــق کاهــش دشــمن در اقلیــم اســت. کمــا اینکــه، بــازار تهــران ســود سرشــاری بــرای 
کاالهــای صادراتــی ترکیه بــه دنبــال دارد. ایران نیــز به دنبــال متوقف کــردن و یــا جلوگیری 
از گســترش اختالفــات بــا آنــکارا اســت. همزمــان بــا شــدت گرفــ� دوبــاره تحریم هــای بین 
ا�للــی و غربــی علیــه ایــران ترکیــه بــه دریچــه مهمــی بــرای دور زدن تحریــم هــا به شــمار می 
رود. ایــران از طریــق ترکیــه ایــن فرصــت را دارد تــا بــه درآمدهــای صــادرات انــرژی خــود 
ــم هــا شــامل  ــه جــای ســود معامــالت بانکــی خارجــی کــه تحری ــران ب ــز ای ــد و نی دســت یاب

حالشــان مــی شــود طــال دریافــت مــی کنــد.
 اتــاق صنایــع اســتانبول در ۲۷ اکتبــر (۶ آبــان ۱۳۹۵ خورشــیدی) از احــداث شــهرک 
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صنعتــی اختصاصــی در ایــران بــا هزینــه ۱۰ میلیــارد دالر خبــر داد و بدیــن ترتیــب رونــق 
اقتصــادی بــه روابــط دو کشــور برگشــت.

در ایــن زمینــه، قدمــت روابــط تاریخــی بــه نوبــه خــود نقشــی تعییــن کننــده بــرای ادامــه 
ــا  ــد. پیشــینه ثبــات جغرافیایــی حاکــم بــر روابــط دو کشــور دراز و ب همــکاری ایفــا مــی کن
عمر عهدنامــه قصر شــیرین برابــری می کنــد. عهدنامــه ای کــه در آن بــرای نخســتین بار به 
مرزهــای ثابــت دو کشــور در خاورمیانــه اشــاره شــد. نبایــد تحــوالت منطقــه ای و خط ســیر 
رویدادهــا در ســوریه و تالش دولــت ترامپ برای احیــای نقش آمریــکا در خاورمیانــه پس از 
یــک دوره انــزوا در دوره اوباما را فراموش کــرد. در این میــان، تحوالت داخلــی و پیامدهای 
احتمالــی آن هــم باید مــد نظــر قــرار داد. انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران برگزار شــد و 
در همه پرســی ترکیــه رئیس جمهــوری از اختیــارات گســترده تری برخوردار شــده و شــاید 

تا مــرز برپایــی حکومــت فردمحــور پیــش رود.
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پیشرفته المسـتقبل.۱۶ مارس ۲۰۱۷.
.www.futuercenter.ae

[۲۲] خامنـه ای منکـر دخالـت در انتخابات ریاسـت جمهوری شـد و بـه انتقـاد از وضـع اقتصـادی ادامه می 
دهد. الشـرق االوسـط. (۲۰۱۷/۳/۲۲).

[۲۳] محمـد عبـود. وسـط حـذر متبادل..عالقـات ترکیا وایـران بیـن التعـاون والتنافـس (روابـط ترکیـه و ایران 
میـان همـکاری و رقابـت و احتیـاط متقابـل). روزنامـه الخلیـج. ۲۰۱۶/۹/۱۸.

[۲۴] کرم سـعید. ترکیا بعـد االنقالب..اعادة هندسـة السیاسـة الخارجیة (ترکیه بعـد از کودتا.. بازمهندسـی 
سیاسـت خارجـه)- مسـائل اسـتراتژیک. مرکـز پژوهـش هـای سیاسـی و اسـتراتژیک االهـرام. شـماره ۲۶۶. 

ژوئیه ۲۰۱۶.
[۲۵] محمـد رضـا جلیلـی و تیـاری کلنـر. ترکیـا و ایـران.. تحالـف ام تنافـس؟ (ترکیـه و ایران..ائتـالف یـا 

رقابـت؟). منبـع سـابق.




