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 چكيده
المللي در    اي و بين    و تحوالت منطقه    2010 تا  2002 هاي  مجموعه تحوالت داخلي ايران و تركيه بين سال

عبور و به سطح نقطه    )  تنش در روابط(ها، سبب گرديده است روابط دو كشور از نقطه منفي  همين سال
گيري منافع ناشـي      با آغاز موج تحوالت جهان عرب و با توجه به پي  .  ارتقا يابد)  اعتماد دوجانبه(مثبت 

عالوه بر تحوالت اخيـر     .  از تحوالت توسط ايران و تركيه، روابط دو كشور بسيار تحت تاثير قرار گرفت   
بر اين اساس پرسش    .  دهد  جهان عرب، عوامل ديگري نيز آينده روابط دو كشور را تحت تاثير قرار مي     

اصلي مقاله حاضر آن است، عوامل مهم تاثيرگذار در آينده روابط ايران و تركيه چيست و اين عوامـل          
چه تاثيري بر آينده روابط دو كشور خواهد گذاشت؟ نتيجه كلي اين بررسي آن است كه عواملي مانند      

ويژه تحوالت سـوريه، مـساله فلـسطين و         ارايه الگويي خاص از اسالم، تحوالت اخير جهان عرب و به
اي ايـران و      روابط تركيه با اسراييل، استقرار سپر دفاع موشكي ناتو در خاك تركيـه، مـسايل هـسته      

تواند موجب بازتعريف سياست خارجي ايران و      تبليغات غرب و سياست خارجي چندوجهي تركيه، مي
تركيه در قبال هم شده و به همين علت در بلندمدت ـ بدون در نظر گرفتن تحوالت آتي زيرسيـستم      

 . سازند اي خاورميانه ـ روابط ايران و تركيه را با چالش مواجه مي منطقه

ايران، تركيه، تحوالت جهان عرب، سپر دفاع موشكي ناتو، مـساله فلـسطين، سياسـت      :  ها كليدواژه
 وجهي  خارجي چند
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 مقدمه
روابط ايران و تركيه مبتني بر گذشته تاريخي است و اشـتراك منـافع زيـادي ميـان ايـن دو              

در واقع اين روابط هميشه به دشـمنان ضـروري و دوسـتان             .  كشور در مسايل مختلف وجود دارد
طبيعي معروف بوده است، ضمن آنكه هر دو كشور از موقعيت خـاص ژئواسـتراتژيك در منطقـه                  

دهد كه بسياري از تحوالت دو كشور مـصادف        نگاهي به تاريخ ايران و تركيه نشان مي.  برخوردارند
حس رقابت و برتري نسبت به رقيب بخـش قابـل        . با يكديگر و گاه تاثيرگذار بر يكديگر بوده است

تـوان اذعـان داشـت        ترديد مي   دهد كه بي   توجهي از حافظه تاريخي روابط دو كشور را پوشش مي
ظهـور  .  دهـد   چنان بخش قابل توجهي از راهبردهاي دو دولت را تحت تاثير قرار مـي  اين حس هم

وجـود آورد كـه طـي         حزب عدالت و توسعه بارقه اميدي از گسترش روابط ميان دو كـشور را بـه        
هاي اخير جامه عمل نيز پوشيد، اما آيا اين روابط به همين منوال رو به گسترش خواهد بود؟        سال

 . اين سؤالي است كه نگارندگان با ديدي انتقادي درصدد واكاوي آن هستند
اعالم موافقت پيش از موعد تركيـه بـا اسـتقرار سـپر دفـاع موشـكي، برخـي از رويكردهـاي                 

هاي گذشـته و پـس از وقـوع تحـوالت در برخـي از كـشورهاي عربـي                      اي تركيه طي ماه   منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا، برداشت و ارايه الگوي منحصر به فرد از اسـالم در دو كـشور، سياسـت                  

اي ايران و تبليغات غرب و مساله فلسطين و روابط تركيـه        خارجي چندوجهي تركيه، برنامه هسته
هاي سنجيده از سوي نخبگان سياسي ايـران و     با اسراييل، اگر به درستي مديريت نشود و سياست

 . شك نگاه دو كشور نسبت به يكديگر را در آينده تغيير خواهد داد ريزي نگردد، بي تركيه طرح
تواند آينده روابـط ايـران و         بر اين اساس در اين نوشتار به بررسي عوامل مهم تاثيرگذار كه مي  

سؤال اصلي اين است كه، عوامل مهم تاثيرگـذار در       .  پردازيم خوش تحول نمايد، مي تركيه را دست
آينده روابط ايران و تركيه چيست و اين عوامل چه تـاثيري بـر آينـده روابـط دو كـشور خواهـد                    
گذاشت؟ بر اساس سؤال طرح شده، ما چندين متغير مستقل داريم كه بر متغير وابسته ما يعنـي           

متغيرهاي مستقل ما در اين مقاله كه ذيل عنـوان كلـي    .  گذارد آينده روابط ايران و تركيه تاثير مي
هـاي    سياست خـارجي چنـدوجهي تركيـه، برداشـت        :  عوامل تاثيرگذار طرح شده عبارت است از      

ويژه سوريه، مـساله فلـسطين و اسـراييل، مـساله           مختلف از اسالم، تحوالت اخير جهان عرب و به
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در پاسـخ بـه ايـن       .  اي ايران و تبليغات غرب و استقرار سپر دفاع موشكي در خـاك تركيـه           هسته
عنـوان متغـير مـستقل، موجـب          شود كه عوامل تاثيرگذار ذكر شـده بـه          پرسش چنين فرض مي  

ــ بـدون      بازتعريف سياست خارجي ايران و تركيه در قبال هم شده و به همين علت در بلندمـدت    
ـ روابـط ايـران و تركيـه را بـا چالـش               اي خاورميانه   درنظر گرفتن تحوالت آتي زيرسيستم منطقه 

عنـوان    عالوه بر متغير مستقل و وابسته ذكر شده، تحـوالت آتـي خاورميانـه بـه            .  سازند مواجه مي
به اين معنا كه شدت و ضعف تاثيرگذاري متغير مستقل بر متغـير وابـسته را       (كننده  متغير كنترل

در ايـن مطالعـه     )  كنـد   اي خاورميانه روي خواهد داد تعيين مي    تحوالتي كه در زيرسيستم منطقه
 .   شود محسوب مي

 تحوالت جهان عرب . 1 

هاي ديجيتالي، بحران اقتصادي، بيـداري اسـالمي و انـسداد             زماني چهار تحول مهم رسانه  هم
انگيز دومينـوي     ها در خاورميانه اسباب آغار شگفت     سياسي، بحران مشروعيت و مقبوليت حكومت

هـر پنـج كـشور      .  ها و ايجاد شرايط جديد سياسي در خاورميانه شـده اسـت       سرنگوني ديكتاتوري
هـا    انـد و سـال      هاي بسته و امنيتي ـ نظامي بوده       تونس، مصر، ليبي، يمن و سوريه داراي حكومت

در حوزه حاكميت، مناسبات ناعادالنـه اقتـصادي هـر پنـج        .  اند شده وسيله نيروهاي نظامي اداره  به
تونس، يمـن و مـصر جـزو        .  اند  كشور مشابه، اما در حوزه سياست خارجي تفاوت محسوس داشته    

بودنـد،      اقمار بلوك غرب به سركردگي آمريكا و از مخالفان محور مقاومت به رهبري ايران و سوريه 
هاي اخير گرايش به رهـبري آفريقـا را در پيـش گرفـت و از مخالفـان                در حالي كه ليبي در سال

هـاي    از شاخـصه  .  كار عرب به رهبري مشترك عربستان و مصر بـود    هاي محافظه محوري حكومت
زمان با حفظ روابـط گـسترده بـا           توان به نگاه به جانب غرب هم    اصلي سياست خارجي قذافي مي

. آويو و دوستي نسبي با جمهوري اسـالمي ايـران اشـاره كـرد        روسيه و چين و مخالفت با رژيم تل
در .  سوريه شريك اصلي ايران در جبهه مقاومت عليه سلطه آمريكا و صهيونيسم در منطقـه اسـت    

كردنـد، در     حالي كه در مراحل اوليه قيام در تونس، مصر و يمن مـردم نقـش اصـلي را ايفـا مـي                
تحوالت منطقه عربي به سمت و سويي رفـت كـه            1 .تر است ماجراي ليبي و سوريه مساله پيچيده
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تحوالتي شگرف در آن روي داد و اميد به ادامه اين رونـد در برخـي ديگـر از كـشورهاي منطقـه            
با تحوالت جهان عرب، معادالت سياسي و راهبردي منطقـه تغيـير كـرده و            .  چنان وجود دارد هم

باشد كه بازيگران قدرتمند      اي جديد شكل گرفته است و بسترساز معادالت جديدي نيز مي     معادله
در ايـن ميـان نقـش كـشورهاي         .  اي در پي ايفاي نقش مؤثر در آن هستند        اي و فرامنطقه منطقه

در ميـان   .  برداري از وضعيت فعلي براي حفظ منافعشان نـيز پررنـگ اسـت      مختلف دنيا براي بهره
 . اي دو كشور ايران و تركيه نقشي كليدي دارند بازيگران منطقه

ايـن تـصوير    .  تصوير تركيه در جهان عرب در طول قرن بيستم، يك تصوير منفي بـوده اسـت      
عنـوان يـك مـدل سياسـي،          طي چند سال گذشته بسيار تغيير كرده است و اين فكر مثبـت بـه        

بهبود تصوير تركيه در جهان عرب در طـول دهـه گذشـته           . اقتصادي و اجتماعي نمود يافته است
 :مبتني بر داليل زير است

گرايـي ضـد عربـي        ظهور حزب عدالت و توسعه كه خوي سكوالريسم ضد اسـالمي و غـرب     ـ
 هاي تركيه را تعديل و ارتباط تركيه با منطقه و مسلمانان را بازسازي كرد؛  كماليست

اي كه ورود تركيـه بـه جهـان اسـالم و           در سياست خارجي منطقه »صفر كردن مشكالت« ـ 
 عرب را باز كرد و به دنبال آن حل و فصل كردن مشكالت با آنها و از جمله همسايگان؛ 

اي اقتـدارگرا و مـدل اقتـصادي بـا             موفقيت ظاهري تركيه از تجربه دموكراتيك در منطقـه          ـ
 اي كه در آن اقتصاد رانتي غالب است؛  وري باالي تركيه و رشد صادرات در منطقه بهره
موفقيت ظاهري تركيه در برقـراري تعـادل ميـان مـذهب، سكوالريـسم و آزادي مـردم در                  ـ

 شود؛  اي كه در آن يك فرمول همزيستي متوازن ميان مذهب و سياست يافت نمي منطقه
تلويزيونـي محبـوب،      )1 (هـاي آبكـي     رشد آشنايي با فرهنگ و جامعه تركي از طريق سـريال      ـ

 صادرات محصوالت و گردشگري به تركيه؛
ـال       گيري تركيه در برابر استفاده آمريكا از پايگاه موضع ـ ، 2003 هاي خود در حمله به عراق در س

 ؛ و2009 تا ژانويه  2008 سرزنش كردن اسراييل توسط اردوغان در طول جنگ غزه از دسامبر 

1. Soap Operas  
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 2 .عليه اسراييل 2010 موضع تركيه بعد از حادثه ناوگان غزه در مي ـ 
عنـوان يكـي از بـازيگران مهـم منطقـه،                  تحوالت صورت گرفته در منطقه و ورود تركيـه بـه           

در ابتدا تركيـه در   . افزايد ها در اين منطقه مي هايي براي كشورهاي عربي دارد كه بر رقابت جذابيت
ويژه ليبي، را در پيـش گرفـت و علـت             هاي حاكم، به   برابر تحوالت منطقه موضع حمايت از دولت

در ايـن   )  ميليارد دالر   30 در ليبي حدود    (گير   گذاري چشم اصلي آن هم منافع اقتصادي و سرمايه
انداز تركيه بر اساس اين ايده شكل گرفت كه، حتي اگـر بـسيار             سپس چشم 3 .كشورها بوده است
در نتيجـه،   .  ناپذير است كه كشورهاي منطقه به سوي دموكراسـي پيـش رونـد           دير شده، اجتناب

 . هاي منطقه در نهايت اشتياق به دموكراسي دارند تركيه به دنبال نشان دادن آن است كه ملت
تركيه اميدوار است مـدل حـزب عـدالت و توسـعه در كـشورهاي گرفتـار تحـوالت و بـراي                         

مدل الگويي تركيه مبتني بر دموكراسـي، عقالنيـت      .  هاي جديد در اين كشورها حاكم گردد دولت
گرايي سياسي، حاكميت قانون و سياست خارجي مستقل كـه بـا             سياسي، اعتدال اسالمي، كثرت

هـاي    همچنيـن حمايـت   .  باشد  المللي در تضاد نيست، مي  قواعد، مقررات و هنجارهاي مختلف بين
هـاي خـود يـك        ويژه اياالت متحده از تركيه باعث گرديده كه تركيـه در سياسـت        المللي و به بين

امـا  .  دهـد   سوپاپ اطميناني داشته باشد كه اين مساله ضريب اشتباهات را تا حد زيادي تقليل مي     
اين موضوع تمام مساله نيست و يكي از مواردي كه تحوالت جهان عرب، سياست خارجي تركيـه        

هاي اخير سياست خارجي تركيـه همـواره        سازد اين مهم است كه طي سال را با چالش مواجه مي
در تالش بوده است كه مشكالت خود را با همسايگان و ساير كشورها به صفر برساند و نگاه خاص     

توانـد بـسياري از ايـن           گيري نمايد و تحوالت اخـير جهـان عـرب مـي            به منطقه خاورميانه را پي
در .  ويژه در تحوالت سوريه مشهودتر اسـت    اين موضوع به.  ها را به وضعيت سابق بازگرداند سياست

ريـزي نمودنـد،      حالي كه پيش از تحوالت سوريه، سران ترك روابط بسيار خوبي با سـوريه را پـي       
اي در نقطه مقابل دولـت اسـد و در كنـار         درجه 180 پس از تحوالت اين كشور در تغيير موضعي 

 . مخالفانش قرار گرفتند
هـاي ايـران و تركيـه را نيـز            بدون ترديد بحران در سوريه بيش از ساير كشورها، روابط دولت        

هم اكنون در روابط ايران و تركيه، تعامل در مورد سوريه و آينده بـشار           .  تحت تاثير قرار داده است
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ايران به هيچ عنوان حاضر نيست متحد راهبردي چون سـوريه          .  اسد داراي بيشترين اهميت است
را در شرايط حساس فعلي منطقه از دست دهد، به همين علت ميان ايران و تركيـه در خـصوص          

توانـد روابـط دو كـشور را بـه مـرز              تحوالت سوريه فاصله نسبتاً عميقي شكل گرفته است كه مي    
 . شكنندگي بيشتري سوق دهد

جمهوري اسالمي در تحليلي بنيادي، تحوالت اخير جهان عرب را ناشـي از بيـداري اسـالمي         
را متـاثر از    )  بـه اسـتثناي سـوريه     (مقامات جمهوري اسالمي ايران تحوالت جهان عـرب      .  داند مي

عنوان مظهر بيـداري اسـالمي        در حقيقت اين انقالب در نتيجه به.  دانند مي 1979 انقالب اسالمي 
 . شود عرب ديده مي

هـاي قبلـي ايـران در         نژاد را نيز بايد در ادامـه سياسـت          روابط ايران با سوريه در دوره احمدي 
وجود منافع و تهديدات مشترك در منطقه سبب سـاز نزديكـي          .  ارتباط با اين كشور قلمداد كنيم

هـاي    اي، حمايـت از جنبـش       افزايش نقـش منطقـه    .  هرچه بيشتر دو كشور به يكديگر شده است 
اسالمي موافق همچون حزب اهللا لبنان، حضور و نفوذ در لبنان، رفع تهديدات اسراييل و آمريكـا و     
مقابله با اتحادهاي نظامي اسراييل با كشورهاي منطقه بخـشي از ايـن منـافع مـشترك دوجانبـه           

گيري ضداسراييلي    در واقع موضع  .  كند  شك ايران از نزديكي تركيه به سوريه استقبال مي  بي.  است
توانـد    ترين وضعيتي است كه ايران مـي    آل اردوغان و قطع روابط با اين رژيم و روابط با سوريه، ايده

گانه عليه اسراييل استفاده نمايد، اما        در روابط سوريه و تركيه انتظار داشته باشد تا از يك اتحاد سه
آل بـودن آن را       اين مساله تا حد زيادي دور از واقعيت بوده و تحوالت اخير سوريه به خوبـي ايـده     

 . نمايان ساخته است
عالوه بر سوريه، تفاوت مواضع تركيه و ايران نسبت بـه كـشورهاي خليـج فـارس آشـكارا در               

وقتي نيروهاي عربستان وارد بحرين شدند، ايـران        .   هاي اخير در بحرين نمود يافت    جريان ناآرامي
اين اقدام را مورد نكوهش قرار داد، در حالي كه تركيه معتقد به ايجـاد آرامـش در بحـرين بـراي                 
جلوگيري از سرريز شدن اختالفات گروهي در منطقه و دامن خوردن به اختالفات شيعه و سـني           

هاي عربي ـ ايراني، اكنون بيش از پيـش ايـن             با افزايش بحران بحرين و باال گرفتن اختالف.  است
آينده روابط ايران و جامعه عربي به كدام سـمت كـشيده خواهـد شـد؟                   شود كه سؤال مطرح مي
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 . خصوص اينكه در شوراي همكاري خليج فارس شاهد بيان اظهارات تندي عليه ايران هستيم به
هاي تركيه به تحوالتـي كـه در خاورميانـه در حـال روي دادن               به طور كلي با بررسي واكنش

هاي متفاوتي در پس اقدامات حساب شده تركيـه در خـصوص              شود كه انگيزه است، مشخص مي
سياست خارجي متناقض تركيه در قبال تحوالت اخير خاورميانه موجـب           .  هر وضعيت وجود دارد

سياسـت بـه صـفر      .  شد كه بعضي دچار شگفتي شوند كه سياست خارجي تركيه واقعـاً چيـست          
رساندن مشكالت با همسايگان تا حد زيادي نامشخص و ناملموس است و چـيزي اسـت كـه بـا                  

در مرحله كنوني تحوالت خاورميانه، ارزيابي از كيفيـت عملكـرد        4 .كند توجه به موقعيت تغيير مي
دستگاه سياست خارجي ايران و تركيه تمامي نتايج محتمل را نشان نداده و قضاوت در خـصوص          
موفقيت بيشتر كدام كشور، نيازمند زماني بيشتر است تا ابهامات و سؤاالت مورد نظـر پاسـخ داده        

اما آنچه واضح است، تاثير اين تحوالت بر روابط ايران و تركيه است كه شواهد حاضـر نـشان    .  شود
 . از تاثير منفي بر اين روابط دارد

 ارايه الگويي متفاوت از اسالم از سوي دو كشور. 2 

عنوان كاتاليزوري بـراي    تواند همواره به دين اسالم با سابقه طوالني حضور در ايران و تركيه مي
اين واضح است كـه ايـران صـفوي و امـپراتوري            .  تر و پايدارتر دو كشور عمل كند روابط مستحكم

انـد، ولـي واقعيـت تلـخ ايـن اسـت كـه               هاي مذهبي بوده هاي متمادي درگير جنگ عثماني سال
هـاي    ها نه به دليل مذهب متفاوت، بلكه به داليل ديگر از جملـه توطئـه قـدرت           بسياري از جنگ

در همان دوران بسياري از روحانيون و روشـنفكران ديـني ايرانـي و            .  استعماري صورت گرفته بود
به واقع ديـن    .  اند  داري مذهبي در مقابل دين يكسان دعوت كرده     عثماني، دو كشور را به خويشتن

با وجود اين، حافظه تـاريخي،      . ها مانع از برخورد دو كشور هم شده است اسالم در بسياري از زمان
عنوان برخوردي مذهبي ثبت كرده است، در حـالي كـه از              ها را به  برخورد ميان صفويان و عثماني

) و جمهوري تركيـه   (عنوان عاملي بازدارنده و ثبات بخش در مرزهاي ايران و عثماني       عامل دين به
عنـوان نقـش ديـن در         آنچه به .  در طول بيش از سه قرن اخير، كمتر صحبتي به ميان آمده است      

گرا در تركيـه بـه        هاي اسالم   شود، اين مهم است كه هر زمان دولت    رابطه تركيه و ايران مطرح مي
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هاي كماليست بر سـر    اند و هر زمان كه دولت اند رابطه خود را با ايران بهبود بخشيده قدرت رسيده
به طور كلي، دين اسالم     .  اند  اند با ناديده گرفتن دين در روابط، بر ساير عوامل تاكيد نموده    كار بوده

تواند همواره در ايجاد، حفظ و تداوم روابط دو كشور نقش داشته باشد، امـا ايـن تمـام مـاجرا                   مي
تواند روابط دو كشور      هاي اخير، مي   ويژه در سال شود، به نخواهد بود و تلقي و قرائتي كه از دين مي

گـيري جمهـوري اسـالمي در ايـران،           در حقيقت از اولين روزهاي شكل     .  الشعاع قرار دهد    را تحت
به بـاور تعـدادي از تحليلگـران، ماهيـت ويـژه مذهبـي              .  اند  مقامات ترك نگاه مثبتي بدان نداشته

  5 .دهد حكومت ايران امكان به تفاهم رسيدن با نظام دموكراتيك و سكوالر تركيه را تقليل مي
سردي پيـش بـبرد،       تواند روابط ميان ايران و تركيه را به  عبارتي ديگر، يكي از عواملي كه مي به

سـابقه تاريخـي    .  وجـود دارد    )2 (و تركيه   )1 (نوع پنداشتي است كه از دين در ساختار سياسي ايران      
گذشته از آن، اين مهم به وضـوح طـي          .  به وضوح نمايانگر آن است  )  عثماني(روابط ايران و تركيه 

هـاي    هاي سكوالريستي و گـام  هاي اخير به اثبات رسيده است؛ بدين معنا كه هر زمان ويژگي دهه
تــر بــوده، بــه كاســتي روابــط بــا ايــران كــه پنداشــتي            عملــي در جهــت آن در تركيــه پررنــگ      

رابطه دين و مذهب با بـسياري از مـسايل          .  غيرسكوالريستي بر آن حاكم است، منتهي شده است
مذهب در تركيـه طـي سـاليان گذشـته          .  روز، سؤاالت بسياري را در اين زمينه موجب شده است 

در اين راسـتا روشـنفكراني ازجملـه سـعيد نورسـي و             .  بيشتر نمود خصوصي و فردي يافته است     
اي   اهللا گولن  و سياستمداراني ماننـد رجـب طيـب اردوغـان و عبـداهللا گـل نقـش برجـسته                 فتح

وي بـر   .  كـار گـيرد     اي ندارد كه دولت، شريعت و قوانين اسالمي را به اهللا گولن عالقه فتح.  اند داشته
كند كه بيشتر قوانين و احكام اسالم درباره زندگي شخصي انسانهاست و فقط        اين مساله اشاره مي

حزب عدالت و توسعه نيز پـس از      6 .شود بخش كوچكي از آنها به حكومت و كشورداري مرتبط مي
رو و يا به تعبيري ليبرال حمايت كرده اسـت، بنـابراين، فرديـت        گيري همواره از اسالم ميانه قدرت

پنداشت غيرسكوالر از دين در ايران، مبتني بر اعتقاد به واليت فقيه، اعتقاد به امتزاج ديـن و سياسـت، اعتقـاد بـه اسـتخراج قواعـد               .  1 
 . هاي ديني و اعتقاد به حضور نخبگان ديني بر مصادر سياسي است اجتماعي و اقتصادي از آموزه

هاي ديني از حوزه زندگي سياسي،    پنداشت سكوالر از دين در تركيه، اعتقاد به محدود نمودن دين در حوزه فردي و شخصي، جدايي آموزه.  2 
 . هاي مدني و اعتقاد به حضور نخبگان غيرديني بر مصادر سياسي است اعتقاد به استخراج قواعد اجتماعي، اقتصادي و سياسي از آموزه
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يافتن دين در تركيه و قرائت ليبرال از اسالم هيچ تناقضي ميـان مـسلمان بـودن و تحـت لـواي                   
تواند   ترين چالشي است كه ايران نمي       لذا اين موضوع مهم .  بيند سيستم سياسي سكوالر بودن نمي

هـاي احتمالـي      گرايي حزب عدالت و توسـعه و دولـت     در روابط خود با تركيه از برگ دين و اسالم
 . گرا در آينده استفاده نمايد اسالم

 مساله فلسطين و روابط تركيه با اسراييل. 3 

عنوان كشور به رسميت شناخت، اما با توجـه        گيري اسراييل اين رژيم را به تركيه پس از شكل
اي را بـا ايـن رژيـم          به اصل مداخله نكردن در منازعات منطقه، روابط چندان مستحكم و گسترده   

هـاي صـدام، آگـاهي از        خواهي ، وجود عراق با زياده1979 وقوع انقالب ايران در سال .  برقرار ننمود
هاي سـوريه در برابـر اسـتان          تغييرات جهان در پي لرزش و فروريزي ديوارهاي كرملين، سياست       

هايي بود كه تركيه را بر آن داشت روز بـه           و غيره بخشي از واقعيت.  ك.  ك.  هاتاي و حمايت از پ
اي كه وقتي روابط ميـان دو كـشور           تر شود، به گونه   روز در بيست سال گذشته به اسراييل نزديك

به نقطه اوج خود رسيده بود، تل آويو و آنكارا را به اين اجماع رساند تا براي          1990 در اواسط دهه 
روابط تركيه    7 .هاي راهبردي ـ امنيتي بيشتري آورند   هاي همسايگانش به همكاري كنترل سياست

با توجه به برخي تحوالت در نقطه اوج خود قرار داشـت كـه ايـن رونـد          1990 و اسراييل در دهه 
آوري نظامـي     تركيـه هنـوز در پـي دسـتيابي بـه فـن              8 .هاي اخير در حال كاهش است طي سال

رژيم اسراييل و تركيه در زمينه توليد تجهيزات نظامي، تبـادل اطالعـات، آمـوزش           .  اسراييل است
مشترك، تبادل كاركنان نظامي جهت نظارت بر تمرينات نظامي، توليد هواپيماهاي بدون خلبـان،    

هاي جنگي بـه بنـادر يكـديگر همكـاري         سازي هواپيماهاي تركيه در اسراييل و ورود ناوگان بهينه
شك در مقابل منافع و امنيـت ملـي ايـران قـرار داشـت                 ادامه چنين وضعيتي بي   9 .نزديكي دارند

ها در قدرت، روابط تركيـه و ايـران وضـعيت             ويژه اينكه در اين دوران با سر كار بودن كماليست   به
ادامه اين روند به معناي گسترش روابط با اسراييل و تقليل روابط بـا ايـران كـه         .  مساعدي نداشت

 )1 شكل . (ترين وضعيت در نقش اسراييل در روابط ايران و تركيه باشد تواند نامناسب مي
ترين اصول    ي    از نگاه تركيه، حفظ موازنه دقيق در برخورد با مساله فلسطين و اسراييل از بنياد     
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دستگاه سياست خارجي اين كشور است كه حزب عدالت و توسعه با زيركي ايـن سياسـت را جامـه         
رسد كه از جنس سـنت ديپلماسـي     گري تركيه در اين زمينه نيز به نظر مي ميانجي.  پوشاند عمل مي

هاي خود در جهان اسالم را بـه غـرب نمايانـده و از ايـن                   هاي حل و فصل  ترك است؛ يعني ظرفيت
ـانجي       10 اند،  طريق غرب را به معامله با خود كشانده   ـاع ارزشـمندي بـراي          و از اين لحاظ مي گـري مت

  .آيد زني و معامله براي پيشبرد هرچه بهتر اهداف سياست خارجي اين كشور به حساب مي چانه
رويكردهاي انتقادي مقامات حزب عدالت و توسعه به اسـراييل نـيز اصـلي مهـم در سياسـت           

اقدامات متعدد انتقادي رهبران فعلي تركيه با حمايت داخلي      .  آيد خارجي اين حزب به حساب مي
يكي از آخرين نقاط عطف در روابط تركيه و اسراييل موضوع       .  گيري نيز مواجه گرديده است چشم

هاي كـاروان آزادي بـود كـه پـس از اعـالم              گر قدس به كشتي حمله نيروهاي نظامي رژيم اشغال
. كشته شدن نه نفر از اتباع تركيه در جريان اين حمله، با واكنش شديد مقامات ترك همـراه شـد        

ادامه اتخاذ چنين رويكردهاي انتقادي به اسراييل سبب كاهش سطح روابط سياسـي و راهـبردي        
تواند در نهايت به اين امر منتهي گردد كه راكد ماندن روابـط بديـن         اين امر مي.  گردد دوجانبه مي

آلود كنوني باعث كهنه شدن اختالفات شده و با گذشـت زمـان روابـط دو         شكل و در فضاي تنش
ولي نكته قابل تأمل و كليدي آن است كه روابط اقتـصادي تركيـه و     .  طرف را متاثر خواهد ساخت

عبارتي، حتي زماني كـه      به.  اسراييل هيچ همبستگي معناداري با روابط سياسي ـ ديپلماتيك ندارد
كرد، روابط اقتصادي دو      انتقادات تند سران حزب عدالت و توسعه لبه تيزش را متوجه اسراييل مي   

رسد عامـل اقتـصادي،      بنابراين به نظر مي.  گير مواجه بوده است طرف در سطح باال و با رشد چشم
الـشعاع قـرار دهـد و سـران تركيـه             روابط سياسي ـ ديپلماتيك دو طرف را در حال و آينده تحت 

 . هاي سياسي ننمايند منافع اقتصادي اين كشور را فداي مصلحت
در حالي دولـت اردوغـان بـا حمـاس          .  در روابط تركيه با حماس نيز نكات ظريفي نهفته است

تواند حضور مؤثرتر تركيه در نوار غـزه را تقويـت             كند كه معتقد است حماس مي  ارتباط برقرار مي
ها معتقدند مذاكرات ميان فلسطين و اسراييل و صلح ميـان آنهـا     كند، اين در حالي است كه ترك

نخبگان سياسي تركيه و در رأس آنها احمـد   11 .بخشد عنوان بازيگري مشروع معنا مي به حماس به
داود اوغلو به دنبال متقاعد كردن حماس براي بازگشت به آتش بس در قبال شكـستن محاصـره            
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در .  بدين منظور وي دو بار خالد مشعل را در سـوريه مالقـات نمـود      .  غزه از سوي اسراييل هستند
المللي را آغاز كـرده اسـت،       گري ميان حماس و ديگر بازيگران بين واقع، تركيه يك فرآيند ميانجي

در حالي كه تماس منظم خود با تشكيالت خودگردان فلسطين و رييس آن، محمـود عبـاس، را                
  12 .نيز حفظ كرده است
هيچ   هاي تركيه در قبال اسراييل، بايد اين نتيجه را گرفت كه مقامات ترك به        با درك سياست

از نظـر   .  عنوان حاضر نيستند روابط اقتـصادي و راهـبردي خـود بـا اسـراييل را از دسـت دهنـد                  
تواند آنها را در رسيدن به مطـامع اقتـصادي خـود          هاي سياسي گوناگون تركيه، اسراييل مي طيف

ياري رساند و از نظر حزب عدالت و توسعه به طور خاص، روابط با اسـراييل بايـد طـوري ترتيـب             
هاي منطقه برانگيخته نشود و براي رسيدن بـه ايـن مهـم اگـر الزم              داده شود كه حساسيت ملت

اين نـوع رابطـه تركيـه بـا اسـراييل،          .  ترتيب داده شود »جنگ زرگري«باشد هرچند وقت يكبار، 
 )2 شكل . (آورد وضعيت نامطمئني را براي ايران در روابط خود با تركيه به وجود مي

انداز نزديكي روابط تركيه و اسراييل چهار سناريو        از نظر بشير عبدالفتاح، به طور كلي در چشم
 :وجود دارد

اگر اسراييل گامي جدي در راستاي از سرگيري مذاكرات صلح با فلسطين بـردارد، در ايـن       .  1 
صــورت يكــي از داليــل اصــلي خــشم مردمــي كــه عامــل دوري از اســراييل در تركيــه اســت،                 

 شود؛ مي برداشته
گري تركيه به نزديكي اسراييل بـه تركيـه          احياي مذاكرات بين سوريه و اسراييل با ميانجي.  2 

 كند؛ كمك مي
اي، باعـث نزديكـي تركيـه بـه اسـراييل تحـت               موفقيت ايران در دستيابي به سالح هسته    .  3 

 شود؛ و حمايت آمريكا مي
  13 .باز شدن درهاي اروپا به روي تركيه براي دستيابي اين كشور به رؤياي ديرينه خود. 4 

. كنـد   اين در حالي است كه مواضع ايران وضعيت روشـني را در برابـر اسـراييل ترسـيم مـي                  
ويـژه    هاي ايران پس از انقالب، به       هاي تمامي دولت   مخالفت و ضديت با اسراييل در محور سياست

سـتيزي حتـي      نـژاد،  اسـراييل      بر اساس اظهارات محمـود احمـدي    .  نژاد، بوده است دولت احمدي
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ستيزي در اولويت اول سياست خارجي جمهوري اسالمي قرار دارد؛ چـرا كـه او بـا         نسبت به غرب
آمريكا حاضر به مذاكره و معامله هست، ولي بر نابودي و محو اسـراييل از نقـشه جغرافيـا تاكيـد                    

گيري جمهوري اسالمي ايران همـواره        چنين سياستي در مقابل اسراييل از زمان شكل   14 .ورزد مي
ها و ضداسراييل     طور طبيعي با كشورهايي كه مدافع حقوق فلسطيني     وجود داشته است و ايران به

. اين مساله در روابـط بـا تركيـه نـيز صـدق خواهـد كـرد             . اي خواهد داشت هستند، روابط حسنه
انتقادات صريح اردوغان بسيار مورد توجه مقامات ايران قرار گرفت و اميد مـضاعفي بـراي مقابلـه               

قطع روابط تركيه با اسراييل     .  ها ايجاد نمود    ها با رژيم صهيونيستي و دفاع از حقوق فلسطيني  ترك
و داشتن روابط حسنه با ايران، بهترين حالت از ترسيم نقش اسـراييل در روابـط ايـران و تركيـه                     

 ) 3 شكل . (خواهد بود

 استقرار سپر دفاع موشكي ناتو در خاك تركيه. 4 

هاي راداري در     تركيه اعالم نموده با استقرار آن بخش از سپر دفاع موشكي كه مربوط به بحث   
شود دولت اردوغـان در     اين امر موجب مي.  خاك تركيه است، موافق است و آن را اجرا خواهد كرد

پاسخگويي به انتظارات داخلي و هماهنگي با غرب، با رنجش خاطر و ايجاد كدورت در روابطش با         
رابطه با ايران هرچند راهبردي و درازمدت است و هـر      .  همسايه با اهميتي چون ايران مواجه گردد

هاي اخير را بـه دليـل مواضـع تركيـه در              دو طرف نيز بر اهميت تداوم آن واقفند، شايد بتوان ماه  
هاي پيمان    قبال حوادث سوريه و موافقت اين كشور با استقرار سپر دفاع موشكي در قالب سياست   

دليلـي نـدارد ايـران از       «اند كـه      ها اعالم كرده  ترك.  ناتو، بدترين دوره در ارتباطات دو كشور ناميد
اين سـامانه اصـوالً يـك سيـستم راداري         .  استقرار اين سامانه در خاك تركيه احساس نگراني كند

در واقع، تركيه سعي دارد ايران را متقاعد سـازد كـه سـامانه               »  .هشداردهنده و كامالً دفاعي است
تنهـا مقامـات ايـران        دفاع موشكي ناتو جنبه دفاعي دارد و تهديدي عليه منافع ايران نيست، اما نه    

. داننـد   بلكه بسياري از مقامات غربي سامانه مذكور را عاملي بـراي افـزايش فـشار بـر ايـران مـي                     
استقرار سپر دفاع موشكي آمريكـا      «:  تركيه گفته است    حريتاش با روزنامه   كيسينجر در مصاحبه

ايـران معتقـد      15 ».كنـد   اي مـي    در تركيه، ايران را وادار به پذيرش نظرات غرب در موضوع هـسته   
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جـوار را     اين سامانه موجبات نگراني جمهوري اسالمي ايران و بـسياري از كـشورهاي هـم         «:  است
اي را در شرايط فعلي كـه منطقـه شـاهد تحـوالت               ايران ايجاد چنين سامانه   .  وجود آورده است به

بيند و معتقـد اسـت تركيـه بايـد بـراي ايـن موضـوع توجيـه الزم را داشـته                       است، ضروري نمي
ايران در راسـتاي    «:  پرست، سخنگوي دستگاه ديپلماسي ايران، معتقد است  رامين مهمان16 ».باشد

سياست اصولي تاكيد بر خلع سالح و اجتناب از رويكردهاي نظامي، هرگونه اقدامي كه منجـر بـه       
هاي تسليحاتي در سطح جهـان و منطقـه           المللي و در نتيجه ايجاد رقابت    نظامي شدن فضاي بين

بر همين اسـاس    ...  كند داند و آن را تقبيح مي المللي مي شود را به زيان جامعه جهاني و امنيت بين
از كشورهاي دوست و همسايه خود انتظار داريم هوشياري بيـشتري بـه خـرج داده و بـا درنظـر                 

آفريـني كـه قطعـاً        هـاي تنـش     ساز پيشبرد چنيـن سياسـت      گرفتن مصالح امنيتي منطقه، زمينه
 17 ».اي در بر خواهد داشت، نباشند پيامدهاي پيچيده

به هر ترتيب استقرار سپر دفاعي موشكي در خاك تركيه تاثير مستقيمي بر امنيـت و منافـع              
 . ضمن اينكه روابط دو كشور ايران و تركيه را بسيار تحت تاثير خواهد داد) 4 شكل (ايران دارد، 

 اي ايران و تبليغات غرب برنامه هسته. 5 

اي ايـران بحـث       ، در ارتباط با برنامـه هـسته     2010 در سند راهبرد امنيت ملي تركيه در سال 
تركيه بر اساس نگرش نوين     .  حمايت از مذاكرات مربوط به حل ديپلماتيك اين مساله مطرح است 

سياست خارجي خود، تمايل دارد بازيگري باشد كه توان حل و فصل مـسايل را داشـته و نقـشي           
گري ميان ايران     دار شود؛ هرچند اين نقش هنوز به تركيه واگذار نشده، اما ميانجي      كليدي را عهده

و غرب براي تركيه در راستاي سياست خارجي فعال طراحي شده از سوي اردوغـان و داود اوغلـو          
كنـد كـه در       اي ايران اهداف گوناگوني را دنبال مي        گري در پرونده هسته   تركيه با ميانجي 18 .است

تواند در مـسايل و     اي است كه مي عنوان يك بازيگر فرامنطقه مجموع به دنبال افزايش وزن خود به
حضور تركيه در كنار برزيل در ايران در اين چـارچوب قابـل           .  المللي نقش ايفا كند هاي بين بحران

در مقابل، بعضي از نخبگان تركيه حضور رهـبران ايـن كـشور در نشـست تهـران و            .  ارزيابي است
عنوان يك رسوايي براي اين كشور ارزيابي كردند؛ به طـوري كـه يكـي از             نامه را به امضاي موافقت
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» آور  لحظـه شـرم   «نامـه را      هاي سطح باالي تركيه در مالقاتي در واشنگتن، آن موافقـت    ديپلمات

 19 .شود براي آنكارا دانست كه باعث آسيب ديدن تصوير تركيه مي
اي ايران در شرايط حاضر تـاثير مثبـتي بـر روابـط دو             آميز هسته حمايت تركيه از برنامه صلح

هـاى اخـير و تبـادل         هـاى مختلـف در سـال        گسترش روابط ايران و تركيه در عرصه      .  كشور دارد 
هاى ايفـاى ايـن نقـش را بـراى تركيـه در موضـوع                 رتبه، زمينه  ها و ديدارهاى مقامات عالي هيات
در كنار اين موضوع، ديدگاه مثبـت مقامـات و بخـشي از          .  اى در نزد ايران فراهم كرده است هسته

افكار عمومى مردم ايران نسبت به دولت فعلى در تركيه نيز در ايجاد اين فـضا بـسيار مؤثـر بـوده           
است، با اين حال، واقعيت غيرقابل كتمان آن است كـه نظاميـان و حـتي تعـدادي از سياسـيون                 

بـراي هميـن هـم      .  داننـد   اي را تهديدي عليه امنيت و منافع ايـن كـشور مـي          تركيه، ايران هسته
المللي نبايـد تنهـا بـر مـسير         بسياري در درون تركيه معتقدند دولت اردوغان نيز مانند جامعه بين

يعني مسير ديپلماتيك در    »  مسير دوگانه «اي ايران اصرار كند، بلكه بايد از    حل ديپلماتيك هسته
طور كلي بايد اذعان داشت كه در صـورت    به 20 .ها و فشار عليه ايران حمايت كند كنار مسير تحريم

هرگونه تحول در ساختار سياسي تركيه امكـان تغيـير موضـع ايـن كـشور در خـصوص پرونـده                    
 . دهد اي ايران وجود دارد كه روابط دو كشور را تحت تاثير قرار مي هسته

 سياست خارجي چندوجهي تركيه. 6   

ضمن اشاره به موقعيـت جغرافيايـي       عمق استراتژيك   احمد داود اوغلو در كتاب خود با عنوان 
هـاي تـاريخي اسـت،        عنوان تنها كشوري كه داراي تجربه     كند تركيه به فرهنگي منطقه، تاكيد مي

وي اين اقدام را هم براي آينده منطقه و هم بـه جهـت حفـظ           .  بايد ابتكار عمل را در دست بگيرد
وي معتقد است تركيه به دليل اينكه در ميان تعـدادي   .  داند تماميت ارضي تركيه حايز اهميت مي

هاي ژئوپليتيك مانند خاورميانه، جهان اسالم، غرب و آسياي مركـزي قـرار دارد، تنهـا در           از حوزه
هـا و همـه همـسايگان         اي ظهور كند كه با همه حوزه       عنوان يك قدرت منطقه تواند به صورتي مي

ترين مواردي كه در سياست خارجي       شايد در نگاه نخست يكي از مهم 21 .روابط خوبي داشته باشد
تركيه به نفع ايران خواهد بود، سياست خارجي چندوجهي تركيه است، ولي بـه بـاور نگارنـدگان،        
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هـا و     سـاز تنـش     توانـد سـبب     اين امتياز در كوتاه مدت به نفع ايران خواهد بود و در بلندمدت مي    
واقعيت آن است زمـاني كـه در دوران نظـام دوقطـبي جمهـوري              .  اختالفاتي بين دو كشور گردد

ريزي نمود كـه      شد، اين كشور روابط مستحكمي را با غرب پي    تركيه ذيل اردوگاه غرب تعريف مي
با روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، نيازهاي نامحدود سران حـزب بـراي        .  چنان ادامه دارد هم

هـاي    پيش بردن و توسعه تركيه به جلو، آنها را متقاعد كرد كه با حفظ كـارت غـرب بايـد كـارت        
ريـزي سياسـت در       ها را به پي     اين دليل بود كه ترك .  جديدي در ساير مناطق دنيا به دست آورند

خطرتريـن    محور، كـم  بعدي غرب شايد تركيه با سياست خارجي تك.  شرق دور نيز متمايل ساخت
شد؛ زيرا تركيه خواه ناخواه روابط مستحكم سياسي ـ راهبردي و نظامي ـ        براي ايران محسوب مي

تر بود كه تركيـه ميـل        امنيتي را با غرب طي ساليان ايجاد نموده و براي دولتمردان ايران مشخص
گرايانه تركيه كنوني بـه نظـر معـضلي بـراي           از ديدگاهي واقع.  اي دارد به چه نوع سياست خارجي

گرايانـه منـافع و سـود در نظـام            سياست خارجي ايران در آينده خواهد بود؛ زيرا در ديدگاه واقـع        
معنـاي از دسـت دادن        الملل عدد ثابتي است و كسب سود بيشتر براي يك واحد سياسي بـه         بين

ويژه در خصوص     اين مساله به  .  الملل است همان ميزان سود براي ساير واحدهاي سياسي نظام بين
 ) 6 و  5 هاي  شكل. (ايران و تركيه در مناطق مختلف جهان تحقق يافته است

دولت تركيه همواره اهداف غربي خود را در قياس با اهـداف خـود در حـوزه جهـان اسـالم و            
پنداشته و نيز با توجه به اينكـه ايـن دولـت در جهـان اسـالم،                    تر مي   تر و اساسي خاورميانه جدي

گونه كه تاكنون بوده، اهداف اقتصادي و نزديك و در جهان غرب اهداف اساسـي و دور              حداقل آن
كوشـد    گـراي تـرك مـي       گرفته، به سهولت قابل تصور است كه اين بار نيز دولت اسـالم         را پي مي

همچون گذشته، مزايايي از جهان اسالم به دست آورد و آن را خرج اهدافي كند كـه از ديربـاز در         
گرايش بسيار ديرينه در روابط     (جسته است؛ نيل به روابط برابر با آمريكا     ارتباطات خود با غرب مي
، استفاده از مزاياي متعدد دوستي با دولت اسراييل و پيونـد راهـبردي و                )دوجانبه تركيه با آمريكا
اي بـراي     و ايجاد كاتاليزور از طريق افزايش وزن خود در مناسبات منطقه         22 هويتي با اروپاي غربي

هـاي اخـير درصـدد برآمـده اسـت در تحـوالت               بنابراين تركيه در سال   .  پيوستن به اتحاديه اروپا   
سـال  «را در سياست خارجي خود،   2007 ها سال  تري ايفا كند و حتي ترك خاورميانه نقش فعال
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در واقع پس از حوادث قبرس و تحريم غرب عليـه تركيـه، آنكـارا در                 .  نام نهاده بودند»  خاورميانه
اي خود تجديدنظر نموده و توجه بيشتري بـه كـشورهاي عـرب و منطقـه          هاي خاورميانه سياست

ويژه كشورهاي عربي بـه   از طرفي بايد اذعان نمود كه نزديكي كشورهاي منطقه به.  خاورميانه نمود
استيون كينزر در كتـاب خـود بـا         .  اي اين كشور مؤثر بوده است    هاي منطقه تركيه نيز در سياست

هنگـامي كـه      2002 در سال   «:  معتقد است ايران، تركيه و آينده آمريكا    :  از سرگيري روابطعنوان 
آيـا تركيـه    :  رو شـد    سـاز روبـه     به قدرت رسيد، با يك تصميم سرنوشت      »  حزب عدالت و توسعه  «

بايستي به نيروهاي آمريكا اجازه استفاده از خاك كشورش را جهت حملـه بـه عـراق مـي داد يـا             
خير؟ در حالي كه دولت تركيه بر سر اين مساله ترديد داشت، پارلمان تركيـه كـه اكثريـت آن را            

نتايج ايـن پاسـخ منفـي بـه         .  داد، به آمريكا پاسخ منفي داد       تشكيل مي »  حزب عدالت و توسعه«
سرعت بر تركيه آشكار گشت و بعد از خشم و نفرت جامعه جهاني از حمله آمريكا و متحدانش به        
عراق، و نتايج فاجعه بار آن، تركيه از سوي جامعه جهاني به دليل عدم مـشاركت در ايـن جنـگ                

اين امر موجب محبوبيت تركيه نزد كشورهاي عربي و آسـياي مركـزي              .  مورد حمايت قرار گرفت
  23 ».هاي آن كشورها براي تبادل اقتصادي به روي تركيه گشوده شد گشت و دروازه

عالوه بر اين، مقامات تركيه هر از چندگاهي توجه مردم و افكار عمومـي را بـه دوره عثمانـي                  
گونـه    ايـن .  گوينـد   سازند و از شكوفايي و اقتدار تاريخي تركيه در آن دوره سـخن مـي     معطوف مي

اظهارات در ميان ناظران سياسي، گمانه تمايل تركيه براي ايفاي نقـش رهـبري جهـان اسـالم را            
هايي جهت ايفـاي چنيـن نقـشي          نبايد از نظر دور داشت كه اين كشور از ظرفيت .  كند تقويت مي

برخوردار است؛ زيرا داراي سابقه تمدني چندصد ساله است كه دايره شمول آن بيشتر كـشورهاي       
ها همواره دوران عثماني را از افتخارات خـود      ترك.  گيرد خاورميانه، اروپا و شمال آفريقا را در بر مي

از طرفي، ايـران رفتارهـاي        24 .دانند هاي متمادي مي دانسته و خود را پرچمدار اسالم در طول قرن
متناقض سران ترك را سخت بتواند تحليل كند؛ دولتمردان ايران روزي بايـد شـاهد انتقـاد تنـد                   
اردوغان از پرز باشند در حالي كه ببينند روابط اقتصادي تركيه و اسراييل در سـطح بـااليي قـرار               
دارد؛ دولتمردان ايران روزي خوشحال از روابط گرم تركيه و سوريه هستند و پيش از پايان يافتـن     
اين خوشحالي بايد شاهد همراهي تركيه با مخالفان اسد و انتقاد تند سران تركيه از اسـد باشـند؛            



83 

 

 

  1391، سال نوزدهم، شماره اول، بهارفصلنامه مطالعات خاورميانه

هاي يكجانبه آمريكا و حمايت ايـن كـشور از           روزي مسرور از انتقادات دولتمردان ترك به سياست
اسراييل و روزي مطلع از توافق تركيه و آمريكا بر سر مساله استقرار سپر دفاع موشـكي در خـاك          

گرايانه حزب عدالت و توسعه و ديگـر روز      تركيه؛ روزي دولتمردان ايران شادمان از شعارهاي اسالم
واقعيت تلخ اين اسـت كـه       .  ناخرسند از پيوستن تركيه به نيروهاي ناتو براي حمله به ليبي و غيره  

 .   نقص و مدللي در برابر چنين تناقضاتي ارايه دهد تواند تحليلي ثابت، بي هيچ كشوري نمي
عـراق،  (به طور كلي به نظر نگارندگان، سياست خارجي چند وجهي تركيه در چند نقطـه     

بيشتر از ساير نقـاط بـا منـافع ايـران           )  شوراي همكاري خليج فارس و آسياي مركزي و قفقاز  
هاي تركيه در اين نقاط و تداخل آن با منافـع           در ذيل به بررسي سياست.  كند تداخل پيدا مي
 .پردازيم ملي ايران مي

هاي آمريكايي از اين كشور نـيز چالـشي در روابـط              انداز خروج نيرو آينده عراق با چشم:  عراق
ثبـات    ها منـافعي در آينـده بـي         يك از اين كشور    با وجود اينكه هيچ.  رود شمار مي ايران و تركيه به

. عراق ندارند، هريك تمايل دارند آينده عراق هماهنگ با چارچوبي باشـد كـه مـد نظـر آنهاسـت                
دهد، تركيـه     درحالي كه ايران يك كشور با حكومت شيعه و بدون وابستگي به غرب را ترجيح مي       

. دنبال دولتي ائتالفي در عراق است كه در آن نمايندگان سني مذهب نيز حضور داشـته باشـند        به
داشـت تركيـه بـه شـمال و              هايي همچون چشم    در حقيقت روابط تركيه و عراق تحت تاثير مؤلفه

امروز .  هاي دجله و فرات و مساله كردهاست        خيز عراق، اختالف بر سر آب رودخانه هاي نفت استان
هاي خود با كشورهاي غربي، از فرصـت     در تركيه حزب عدالت و توسعه در ضمن افزايش همكاري

هاي نفوذ خـود را در     به دست آمده بعد از حذف رژيم بعثي در عراق نهايت استفاده را نموده و پايه
عراق برخالف ساير كشورهاي منطقه خاورميانه، از نظر اكثر احزاب          . نمايد اين كشور مستحكم مي

خواه خلق در مسايل خاورميانـه        اي دارد؛ براي نمونه حزب جمهوري    اپوزيسيون تركيه جايگاه ويژه
دهد و در ارتباط با عراق؛ تروريسم، مسايل شمال عراق، كركـوك و            اولويت اول را به عراق قرار مي

  25 .هاي عراق در كانون توجه اين حزب قرار دارد دفاع از حقوق تركمن
هـاي    زمان بـا رشـد و گـسترش همكـاري          با توجه به تحوالت عراق پس از حمله آمريكا و هم

اقتصادي تركيه و ايران، هر دو در بسط نفوذ سياسي و اقتصادي خود در عراق، با يكـديگر رقابـت           
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، تنها  2003 تا همين چند سال پيش، نفوذ اقتصادي تركيه پس از حمله آمريكا در سال      .  كنند مي
اي بودنـد،    هاي خارجي در كردستان عراق، تركيه درصد از شركت 55 شد؛  به شمال عراق ختم مي

، شـركت ملـي نفـت و گـاز          2010 در سـال   .  اما پس از آن به تدريج اين نفوذ رو به گسترش نهاد
موفق به انعقاد قراردادي كالن شد و گسترش منابع گازي سيبا در جنوب عراق را در دست         تركيه

وزيـر    ، نوري المالكي، نخست 2010 در اكتبر سال ).  يكي از مناطق كليدي تحت نفوذ ايران(گرفت 
هاي كالني را بـراي    ها معاهدات و قرارداد عراق، هم به تركيه و هم به ايران سفر كرد و بنابر گزارش

هاي خود به     گذاري در كشورش پيشنهاد كرد تا از اين طريق حمايت اين دو را براي تالش    سرمايه
 . منظور تشكيل حكومت جديد در عراق جلب كند

هـاي    هـاي شـمال عـراق و حمايـت          سياست تركيه در عراق، كه شامل روابط گسترده با كرد      
شود، به منظور ايجاد ثبات الزم براي انجـام تجـارت مطلـوب،                سياسي بسيار از حكومت عراق مي

ها را در مـورد بـه وجـود         اين رويكرد نيز نگراني. دهد خوبي از يك رويكرد تجارت محور خبر مي به
در كنفرانسي كـه در       »توو    اليوت هن «.  سازد  ميان تركيه و ايران، منتفي مي  »اتحاد محور«آمدن 

تركيه خواهان آن است كه خاورميانه را به لحـاظ اقتـصادي    «:  مورد ايران برگزار شد، اذعان داشت
بـه طـور كلـي بـه بـاور بـسياري از             26 ».به استانبول وابسته سازد، اما ايران چنين رويكردي ندارد      

توانـد در روابـط ايـران و تركيـه            پژوهشگران، آينده عراق پس از خروج نيروهاي آمريكـايي، مـي           
در حالي كه ايران از وجود يك دولت شيعي در عراق و قطع حضور غـرب در ايـن        .  تاثيرگذار باشد

پذيري بيشتر در اين كـشور بـا حكومـتي بـا تـوان و                 دنبال نقش   كند، تركيه به   كشور حمايت مي
به اين ترتيب مـساله عـراق در روابـط ايـران و تركيـه،             27 .باشد ها مي جايگاهي مناسب براي سني

اقتصاد پوياي تركيه زمينه را براي تاثيرگذاري تركيه در ايـن           .  مسئله تاثيرگذار و تاثيرپذيري است
گويـا  .  كنـد   كشور فراهم كرده است، در حالي كه ايران بيشتر از نفوذ سياسي خـود اسـتفاده مـي           

رود كه در آن تركيه ميزان تاثيرگذاري بيـشتري بـر تحـوالت               وضعيت حاضر به سمتي پيش مي 
 )7 شكل . (كند و ايران نيز تاثيرگذاري فعلي خود را حفظ خواهد كرد عراق پيدا مي
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 كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس. 6 ـ2 
ها پس از فروپاشي امپراتوري عثماني بـا خـصومت متقابـل بـه يكـديگر نگـاه                    ها و عرب ترك

كردند، عالوه بر اين جغرافياي تركيه نقش مهمي در افزايش مشكالت ميان همسايگان عربش         مي
خاطـر    در دوران پس از سقوط شوروي، اهميـت راهـبردي خاورميانـه بـه          .  در شرق و جنوب دارد

اي، در دنيا بيشتر شده و تركيه مجبور شده است همسايگان عـربش را بـا روشـي        ثباتي منطقه بي
گردد كـه تركيـه جدايـي        اين سياست آنكارا در حالي مطرح مي.  اعتنايي دفاعي بنگرد بيشتر از بي

هاي عربي كه از نظر تركيه وضع موجود اعراب وضعيت قابـل قبولـي         مستمر ميان مجموعه كشور
 . گردد اي تركيه محسوب مي هاي منطقه عنوان يكي از اصول سياست است، به

اي   هـاي منطقـه     تواند به نهادها و سـاخت   كنند كه تركيه مي نظران استدالل مي برخي صاحب
هاي كشورهاي شوراي همكاري خليـج فـارس و همچنيـن در ايجـاد سـازوكارهاي                  توسعه دولت

ايـن  .  هاي بالقوه و كاهش معضل امنيـتي در خليـج فـارس كمـك كنـد                  نهادي براي حل بحران  
هاي مربـوط بـه       تواند به تركيه نيز كه داراي اقتصاد قوي و منافع سياسي با همه طرف     موضوع مي

بر اين اساس تركيه يك خـيز جـدي بـراي نزديكـي بـه               28 .امنيت خليج فارس است، كمك كند
عربستان و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس برداشته و سياست حزب عدالت و توسعه در ايـن     

بنـابراين، در كنـار تحـوالت       .  اي پويا و پيشگيرانه است    زمينه مبتني بر اصل اتخاذ سياست منطقه
ممكن .  هاي اخير اشاره كرد     اخير بايد به روابط ويژه تركيه با كشورهاي حوزه خليج فارس در سال  

هـاي آنكـارا نـسبت بـه روابـط            هاي اصطكاك بين ايران و تركيه، تـالش        است يكي ديگر از منبع
اي   هاي هـسته    اين كشورها از ترس ايران با قابليت .  تر با اعراب كشورهاي خليج فارس باشد نزديك

به اين ترتيب از نظر اين كشورها، همكاري راهـبردي در حـال رشـد         .  شوند تر مي به تركيه نزديك
بين تركيه و آنها ممكن است به ايجاد توازن ميان قدرت ايـران و قـدرت آنـان در خليـج فـارس                   

 2008 ها، وضعيت تركيه در خليج فارس به طور رسمي در سال      در راستاي اين تالش.  كمك كند
بر اساس يك يادداشت تفاهم امنيت امضا شده ميان اين كشور و كشورهاي خليج فارس سـاخته          

عنوان اولين دولتي كه شريك راهبردي شوراي همكاري خليـج فـارس        در اين سند، تركيه به.  شد
امروز روابط تركيه و شوراي همكـاري خليـج فـارس ماهيتـي          29 .رسميت شناخته شد باشد، به مي
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كننده دارد كه بخشي از آن به دليل مشكالتي است كه اين كشورها در محيط فوري خـود            دلگرم
  30 .رو هستند با آن روبه

در سوي ديگر، بخشي از روابط ايران با كشورهاي حـوزه خليـج فـارس تحـت تـاثير حـضور                  
در واقع ايـاالت متحـده بـه منظـور اتمـام           .  پررنگ نظامي ـ امنيتي اياالت متحده در منطقه است

هاي اخير بر يـك راهـبرد حـضور         هاي ناتمام خود در خاورميانه، از اين به بعد نيز مانند سال پروژه
پرهزينه و پرمخاطره مستقيم و فزاينده در خليج فارس و به حمايت و ائتالف با برخي كـشورهاي         

روابط تركيـه بـا كـشورهاي شـوراي همكـاري            31 .شوراي همكاري خليج فارس متكي خواهد بود
خليج فارس از آن لحاظ در بلندمدت به ضرر ايران خواهد بود كـه وضـعيت سـود و منـافع را در              

در اين حالت نزديكـي هرچـه بيـشتر تركيـه بـه          .  منطقه خليج فارس عددي ثابت در نظر بگيريم
كشورهاي حوزه خليج فارس، ضمن اينكه اين كشور را در محيـط امنيـتي مـستقيم ايـران قـرار              

دهد، سود از دست رفته در روابط ايران و كشورهاي اين منطقه را نيز در پي خواهـد داشـت و        مي
 . تاثير منفي بر امنيت ملي ايران دارد

 آسياي مركزي و قفقاز. 6 ـ3 

بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقالل كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، تركيـه از         
هاي ژئواكونوميك و ژئوكالچر خود و ايران از مزيت قرابت جغرافيايي براي گسترش روابط بـا   مزيت

گـيري رقابـت ميـان دو كـشور در ايـن             اين امر باعث شكل.  كشورهاي اين منطقه استفاده كردند
هـاي    تركيه يكي از اولين كشورهايي بود كه بالفاصله پس از اعالم استقالل جمهـوري  .  منطقه شد

هاي جديد ترك زبان منطقه، روابط ديپلماتيك برقرار كـرد   با دولت 1991 آسياي مركزي در سال 
دنبـال و بـا     »  كمك بـه كـشورهاي بـرادر      «و آشكارا راهبرد نفوذ فرهنگي و اقتصادي را از طريق     

عنوان شريك راهـبردي آمريكـا        هاي تازه استقالل يافته و غرب، خود را به       گري بين دولت ميانجي
و ارايـه الگـوي       تركيـسم   تركيه به دنبال گسترش سياسـت پـان      .  در اين منطقه مطرح كرده است

ايــن برداشــت در ميــان      1990 در دهــه   .  حكومــت ســكوالر خــود در ايــن منطقــه بــوده اســت       
سياستمداران ترك وجود داشت كه براي پذيرفته شدن در اتحاديـه اروپـا بايـد تركيـه سياسـت                   
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اي را در پيش گيرد و بر اين اساس تركيه به سمت خاورميانـه و       مبتني بر بازيگر مهم چند منطقه
وزير وقـت تركيـه،      سليمان دميرل، نخست 1992 در فوريه  32 .آسياي مركزي و قفقاز حركت نمود

كـه از دريـاي     »  جهـان تركـي بـسيار بـزرگ       «با اطمينان اعالم كرد كه با فروپاشي شوروي يك    
هـاي    اما چنين موضوعي تـب سـال    33 آدرياتيك تا ديوار بزرگ چين امتداد دارد، ظاهر شده است،

در حقيقت نداشتن توانايي الزم براي پاسخگويي به نيازهـاي اساسـي           .  ابتدايي خود را ازدست داد
  34 .ها موجب ناكامي تركيه در منطقه شد اين جمهوري

با وجود اين، اياالت متحده آمريكا همواره تركيه را مورد تشويق قرار داده است تـا روابطـش را     
تركيه در زمينـه    .  با آسياي مركزي آن هم در چارچوب مشتركات نژادي و زبان و ديني فعال كند      

پيمـان    آمريكا هم. گذاري كرد سرمايه» هاي تركي فرهنگ متقابل لهجه«پروژه فرهنگي موسوم به 
خواست كه تركيـه      آتالنتيكي خود؛ تركيه را براي برداشتن اين گام تشويق و ترغيب كرد؛ زيرا مي      

قبل از اينكه جمهوري اسالمي يا اعراب يا هر نقش ديگر بتواند نقش خود را ايفا كنـد، تركيـه در              
  35 .قدم باشد برداشتن اين گام پيش

دنبال منافع اقتصادي بوده، با       در سوي مقابل، ايران در منطقه آسياي مركزي و قفقاز بيشتر به   
اهـداف اقتـصادي ايـران بـه        .  هايي در جهت نفوذ فرهنگي نيز برداشته شده است        وجودي كه گام

. شكل دستيابي به بازارهايي براي صادرات غيرنفتي در آسياي مركزي بيـشتر دنبـال شـده اسـت       
 :دنبال انجام اهداف زير در آسياي مركزي است طور كلي در عرصه اقتصادي ايران به به

 ويژه شبكه ريلي آن؛ هاي آن، به گسترش زيرساخت ●
به دست آوردن نفوذ سياسي و اقتـصادي در آسـياي مركـزي بـزرگ از طريـق سـازمان                       ●

 ؛)ECO(همكاري اقتصادي 
  36 .به دست آوردن سهم از كسب و كار توسعه و صادرات نفت و گاز خزر ●

هـا بـر منافـع        اين تاكيد بر منافع اقتصادي در آسياي مركزي براي ايران و تاكيد بيشتر تـرك    
گردد تا دو بازيگـر       باعث مي)  هاي پانتركيسم به جاي تاكيد بر سياست(اقتصادي در همين منطقه 

هاي سياسي در ايـن      در آينده رقابت اقتصادي بيشتري داشته باشند كه امكان تسري آن به رقابت
هـاي    يابد كه با توجه به حمايـت       اين موضوع از آن جهت بيشتر اهميت مي.  منطقه نيز وجود دارد
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آمريكا از تركيه در اين منطقه، در صورت تاثير ساير عوامل ياد شده بر روابط ايران و تركيه، رقابت         
 . هاي راهبردي را دارد اقتصادي در اين منطقه پتانسيل تبديل شدن به خصومت

 گيري نتيجه

اي   و تحوالت منطقه    2010 تا    2002 هاي   مجموعه تحوالت داخلي در ايران و تركيه بين سال
) تنش در روابط  (ها، سبب گرديده است روابط دو كشور از نقطه منفي        المللي در همين سال و بين

البته تا رسـيدن بـه نقطـه مطلـوب          .  ارتقا يابد )  اعتماد دوجانبه (عبور كند و به سطح نقطه مثبت      
گيري منافع ناشي از      با آغاز موج تحوالت جهان عرب و با توجه به پي.  فاصله زيادي بايد طي گردد

تركيـه ازجملـه    .  تحوالت توسط ايران و تركيه، روابط دو كشور بـسيار تحـت تـاثير قـرار گرفـت                  
از يـك سـو، الگـوي       .  نمايـد   بازيگراني است كه نقش پررنگي در تحوالت اخـير منطقـه ايفـا مـي          

عنـوان    ، بـه  )هاي حـزب عـدالت و توسـعه         ها و موفقيت    ويژه مبتني بر تجربه    به(دموكراسي تركيه 
الگويي موفق در تلفيق اسالم و دموكراسي در بخش قابل توجهي از افكار عمومي و نخبگان جهان      

گري، به افـزايش قـدرت و        گيري تركيه از ابزار ميانجي عرب مطرح شده كه اين امر به موازات بهره
اين مساله ادامه فرآيندي است كـه پـس از روي           .  اي تركيه كمك شاياني نموده است   نفوذ منطقه

تركيه در جهان امـروز عـرب بـسيار       شك تصوير بي. كار آمدن حزب عدالت و توسعه آغاز شده بود
 . تر از تصوير اين كشور پس از جنگ جهاني اول است مطلوب

اين موضوع در كنار حافظه تاريخي از روابط ايران و تركيه كه همواره پر از رقابت و تنش بـوده   
دهد كه دو كشور به دنبال تبديل شدن به قدرت اول منطقه هستند كه بـا توجـه        است، نشان مي

بـر ايـن اسـاس      .  گيري ميان دو بازيگر وجـود دارد      گرايي تركيه، امكان فاصله به سياست نوعثماني
تـرين ايـن      عواملي در آينده احتمال دارد كه روابط دو كشور را بسيار تحت تاثير قرار دهد كه مهم   

ويـژه تحـوالت سـوريه،        ارايه الگويي خاص اسالم، تحوالت اخير جهان عرب و به :  عوامل عبارتند از
مساله فلسطين و روابط تركيه با اسراييل، استقرار سپر دفاع موشكي ناتو در خاك تركيه، مـسايل           

 . اي ايران و تبليغات غرب و سياست خارجي چندوجهي تركيه هسته
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نيز با در نظر گرفتن موقعيـت خـاص ژئوپليتيكـي و        
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. تـري در منطقـه باشـد        الملل بايد به دنبال ايفاي نقش هرچه فعال  اش در نظام بين ژئواستراتژيكي
اي را در     حافظه تاريخي در اين رابطه به وضوح نشان مي دهد كه ايران هر زمان راهبرد منفعالنـه          

رفـت از ايـن منفعـل بـودن، درك            الزمه بـرون .  باري را رقم زده است پيش گرفته، سرانجام تاسف
جمهوري اسالمي ايران با واكاوي     .  باشد بينانه از تحوالت صورت گرفته در منطقه مي صحيح و واقع

تواند روابط در سطح مطلوب فعلي خود را با اين كـشور   و تبيين جايگاه فعلي تركيه در منطقه، مي
هاي منطقه در خصوص مسايلي چون برنامـه    حفظ نموده و با جلوگيري از حساسيت بيشتر دولت

هاي الزم براي ايفاي نقش بيشتر در منطقـه را            اي و ارايه الگوي اسالم انقالبي و غيره زمينه   هسته
الملل و زيرسيستم خاورميانه بر ايـران     هايي كه ساختار نظام بين با توجه به محدوديت. ايجاد نمايد
از )  مبتني بـر جلـب اعتمـاد بـازيگران منطقـه          (تر    نمايد، انتظار سياست خارجي فعال     تحميل مي

تنهـا    رود؛ در حـالي كـه تركيـه نـه           گذاري ايران مي نخبگان سياسي دستگاه ديپلماسي و سياست
رو ندارد، بلكه با توجه به حركـت ايـن كـشور در جهـت نيازهـا و                     هايي را پيش   چنين محدوديت
 . برد الملل، از امتيازات حمايتي آن نيز بهره مي انتظارات نظام بين
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