
   

 

  
  

  ایران و ترکیه در مسایل منطقه يالگوهاي رفتار
   1 خانلو علی کاظم

  
  
  

  
  20/09/1399پذیرش نهایی:  تاریخ                    25/08/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
ها و مسائلی ویژه مواجه  های مختلف با بحران ومت در وضعیت جدید منطقه غرب آسیا، در حوزهمحور مقا

الله در لبنان و عرصه  شده است. در وضعیت کنونی موضوعاتی همانند جنگ داخلی یمن، وضعیت حزب
نـه ها و رژیم صهیونیستی، بحران سوریه و نیز بحث الحاق کرا سازی مناسبات میان عرب جهانی، عادی

باختری در اولویت مسائل درخور توجه بازیگران در محور مقاومت قرار دارد. با این حال جلب همیاری و 
های بحـران از  ای در مسیر راهبردهای کالن محور مقاومت نسبت به حوزه های منطقه همراه کردن قدرت

که همسایه اسـت، دارای  های بازیگری العاده برخوردار است. در این میان، ارزیابی ظرفیت اهمیتی فوق
تر از همه تـوان تأثیرگـذاری خـوبی در  سابقه همکاری با ایران است، دیپلماسی عمومی قوی دارد و مهم

های محور مقاومت منطقـی و ضـروری بـه نظـر  معادالت منطقه دارد، برای همراهی با منافع و سیاست
با محور مقاومت همراهی راهبردی داشـته  ای که ای به گونه رسد. وارد شدن آنکارا به معادالت منطقه می

  تواند در تغییر معادالت به نفع این محور تأثیرگذار باشد و موجب شکست مخالفان شود.   باشد، می
  

   واژگان کلیدی
  ترکیه، ایران، الگوی رقابت و همکاری، الگوی تنش و خصومت 

                                                                                                                                         
  سازان نور  مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه حوزه اوراسیا کارشناس. ١

 75ـ 106؛ صفحات 1399پاییز  ،83، پیاپی 3، شماره بیست و یکمسال  فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم،
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  مقدمه 

ن توجه سیاست خـارجی خـود را ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته، بر خالف گذشته که کانو
بیشتر بر غرب و پیوستن به اتحادیه اروپا معطوف کـرده بـود، بـه یکـی از بـازیگران اصـلی در 

گرای  ) حـزب اسـالم۲۰۰۰منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. در اوایل هزاره جدید میالدی (
باباجان  عدالت و توسعه به رهبری اشخاصی همچون عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و علی

در انتخابات پارلمانی موفقیتی بزرگ کسب کرد و ریاست دولت و مجلس را بر عهـده گرفـت. 
ورزی و حکمرانی در  تاز میدان سیاست م) به یکه۲۰۰۲( ۱۳۸۰های بعد از  این حزب در  سال

  ترکیه تبدیل شد و نقش اصلی را در مدیریت کشور بر عهده داشت. 
جی حــزب عــدالت و توســعه گــذار از دکتــرین نکتــه درخــور توجــه در سیاســت خــار

الملـل  غلو، استاد روابط بینوا گرایی به دکترین نگاه به شرق بود که بانی آن احمد داود غرب
بود. وی  با پیوستن به حزب عدالت و توسعه به سرعت مدارج   و تئوریسین سیاست خارجی

وزیر ترکیـه شـد. وی بـا  خستاوغلو ابتدا وزیر امور خارجه و سپس ن ترقی را طی کرد. داود
بر این امر انگشت گذاشت که ترکیه برای تبـدیل شـدن بـه » عمق استراتژیک«طرح دکترین 

یک قدرت جهانی نیازمند تعامل و بازی در میدان بازیگران شرقی به ویژه منطقه غرب آسـیا 
ژه را توجهی وی ۲۰۰۰و شمال آفریقاست. این تئوری موجب شده است آنکارا از اواسط دهه 

  به تحوالت منطقه غرب آسیا معطوف کند.
هر چند قبل از این دوران نیز ترکیه حضوری محدود در منطقه داشت، اما به هیچ وجه ایفـای 
نقش سابق قابل قیاس با سیاست خـارجی جدیـد آنکـارا بـا مـدیریت رجـب طیـب اردوغـان و 

ه معادالت سیاسـی غـرب آسـیا ای ب غلو نبود. ورود یک قدرت منطقهوا پردازی احمد داود تئوری
ای  های منطقـه که از توان نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک باالیی برخوردار است، برای سایر قدرت

  این مسئله را ایجاد کرد که چه تعاملی باید با این بازیگر جدید داشته باشند.
ید تقابـل در این میان، یکی از بازیگرانی که ناخواسته باید حوزه تعامل، همکاری یا شـا

کرد، جمهوری اسالمی ایران بود. به  های مختلف بحران تعریف می خود با ترکیه را در حوزه
 غـرب آسـیا و شـمال 

ِ
خصوص پس از آغاز موج بیداری اسالمی در برخی کشورهای عرب

ها و  م)، ایـن موضـوع بـه ضـرورتی بـزرگ بـرای استراتژیسـت۲۰۱۱( ۱۳۸۹آفریقا در سال 
  سیاست خارجی در تهران تبدیل شد. گیرندگان حوزه  تصمیم

ای و دو همسایه که مرز  واقعیت این است که ایران و ترکیه در مقام دو قدرت بزرگ منطقه
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اند.  ای با یکدیگر داشته های گذشته تا حدودی روابط حسنه زمینی با یکدیگر دارند، طی دهه
گیری  د، بلکه از زمـان شـکلتوان تنها به دوران معاصر تقلیل دا اما مناسبات دو طرف را نمی

های مختلف دو کشور روابطی پرفـراز و نشـیب  امپراتوری عثمانی تا کنون، همواره حکومت
اند. با این حال در عصر جدید در منطقـه غـرب آسـیا سـطحی گسـترده از  با یکدیگر داشته

با یکدیگر  ها توانند در این حوزه رسد دو کشور می ها و مسائل وجود دارد که به نظر می بحران
  تعامل کنند یا به طور خواسته یا ناخواسته منافع و اهدافی متفاوت را پی بگیرند. 

دهد که ترکیـه در مقـام  در این میان تمرکز بر مسائل موجود در حوزه محور مقاومت نشان می
ای داشـته  تواند به عنوان رقیب جمهوری اسالمی ایران تأثیرگـذاری ویـژه ای می یک قدرت منطقه

ها به طور ویژه فعال بوده و نقش ایفا کـرده اسـت. اکنـون  اشد هر چند این کشور در برخی حوزهب
در حوزه محور مقاومت مسائلی همچون بحران سوریه، جنگ یمن و ضرورت توقـف جنـگ در 

هـای  گروه  ها و رژیم صهیونیسـتی، تقویـت فعالیـت سازی مناسبات میان عرب این کشور، عادی
اللـه در حکومـت لبنـان و پرونـده  قاومت در کرانه باختری و نیز جایگـاه حزبوابسته به محور م

  امنیتی این گروه سیاسی، در سطحی کالن نیازمند رسیدگی و ورود است. 
هـای ترکیـه بـرای  پـیش رو ارزیـابی و یـافتن ظرفیت مقالهبا این اوصاف، مسئله اصلی 

ای مد نظر ایـران  های منطقه ه موضوعسنجی تسری آن ب های امنیتی با ایران و امکان همکاری
آیا امکان همکـاری امنیتـی «است. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که 

های مربـوط بـه محـور مقاومـت وجـود دارد؟ ایـن  ای میان ایران و ترکیـه در پرونـده منطقه
  » کند؟ همکاری چگونه امکان عملی شدن پیدا می

گیرد که نگاه دولتمردان ترک بـه جنـگ  این موضوع مورد بررسی قرار می در مقاله حاضر ابتدا
هـا و  سازی روابط عرب الله لبنان، کرانه باختری و تشکیالت خودگردان، توقف عادی یمن، حزب

رژیم صهیونیستی و سوریه چگونه است؟ آیا میان تهـران و آنکـارا در حـوزه ایـن مسـائل نقـاطی 
هـای ترکیــه در  توانـد از کـدام ظرفیت ردی وجــود دارد؟ ایـران میمشـترک از منـافع و نگـاه راهبـ

تواند وارد معامله سیاسی و بده و بسـتان بـا ترکیـه  برداری کند؟ آیا ایران می های مذکور بهره پرونده
  برداری کند یا خیر؟ تواند از ایفای نقش بازیگران ثالث بهره شود؟ آیا ایران می

  یان ایـران و ترکیـه و مناسـبات میـان دو کشـور نشـانها درباره امکان همکاری م بررسی
  توان به دو دیدگاه متعارض اشاره کرد: دهد که در این زمینه می می

پیمانی میان ایران و ترکیه در مقام اتحاد  براساس دیدگاه اول، امکان همکاری و ایجاد هم
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مکاری و تعامـل وجود ندارد، چون طی چند قرن گذشته دو کشور بیش از آنکه با یکدیگر ه
انـد. در ایـن میـان ترکیـه همـواره سیاسـتی  سازنده داشته باشند، درگیر جنـگ و تقابـل بوده

  های مختلفی علیه کشورمان انجام داده است. تهاجمی نسبت به ایران داشته و لشکرکشی
شده  ها، همچنان این تنش تاریخی نهادینه در ترکیه جدید، به عنوان بازمانده حکومت عثمانی

اند همکاری فراگیری با یکدیگر داشته باشـند. بـر اسـاس  گاه نتوانسته جود دارد و دو کشور هیچو
ها میان تهران و آنکارا در حوزه انرژی و انتقال نفت و گاز بوده اسـت،  این دیدگاه، اغلب همکاری

های امنیتی و سیاسـت خـارجی هـیچ حـوزه مشـترکی میـان دو طـرف کـه موجـب  اما در حوزه
  راهبردی شود، وجود ندارد. ترکیه و ایران در این حوزه رقیب یکدیگرند.همکاری 

معتقد است الزامات عصر جدید بر خالف گذشته، سیاسـت خـارجی را بـه  دیدگاه دوم
توان انتظار وجود همکاری راهبردی فراگیر  ای هوشمند تبدیل کرده است که در آن نمی حوزه

های سابق، دیگر هیچ دو کشوری  ی بر خالف دههمیان بازیگران مختلف را داشت. به عبارت
توانند در یک حوزه همکاری و تعامل فراگیر با یکدیگر داشته باشـند. در عصـر جدیـد،  نمی

های هر چنـد محـدود  همه بازیگران در پی آن هستند که به صورت هوشمند از همه فرصت
کنونی، ایران و ترکیـه نیـز  برای تعامل و همکاری با یکدیگر بهره بگیرند. در نتیجه در مقطع

ها در حوزه غرب آسـیا، سـطحی از  ها و پدیده رغم نگاه مختلف نسبت به بحران  توانند به می
  اشتراک دیدگاه و متعاقب آن همکاری را با یکدیگر داشته باشند.

در واقع دیدگاه دوم بر این باور است که گرچه ترکیه و ایران در موضوعات مذکور جهـت 
کنند، اما نباید از همکاری با ترکیه ناامید بود. اگر ایران بتوانـد بـازی  رکت میمخالف هم ح

سیاسی خوبی به نمایش بگذارد و نگاه صفر و یک به موضوعات نداشـته باشـد و بـه نـوعی 
ای داشته باشد. طرفـداران ایـن  تواند با ترکیه همکاری امنیتی منطقه معامله سیاسی کند، می

گرا همکاری کنـد، بـا هـیچ  ایران نتواند با حزب عدالت و توسعه اسالمگویند اگر  دیدگاه می
  تواند همکاری کند. جریان مسلط دیگری در ترکیه نیز نمی

  
  ادبیات نظری

در آنها از ابتدای قرن بیسـتم مدرن  های دولت سیاز زمان تأس هیترک یو جمهور رانیروابط ا
 
ً
 لیـبـه دلهستند و  یتجار یاصل یشرکا هیترک و رانیبوده است. ا زیآم صلح تا به امروز غالبا
. دو گـروه دارنـد گریکـدیبر  یادیمتقابل ز ریتأث ی،و قوم ی، روابط زبانییایمجاورت جغراف
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روند. البتـه در دوران  ترین عوامل پیونددهنده دو کشور به شمار می قومی آذری و کرد از مهم
صفوی را نباید فراموش کرد کـه  های دوران عثمانی و گیری دولت مدرن، تنش پیش از شکل

  های بزرگی انجامیده و موجب تغییراتی در مرزهای دو کشور شده بود. به جنگ
 هیـبـر سـفارت در تهـران، ترک  مرز مشترک دارند. عـالوه لومتریک ۵۶۰ هیدو کشور همسا این

بـا  نیـز هیترک در رانیا ی و کنسولیندگینما دفاتر و مشهد دارد. هی، ارومزیدر تبر ییها یسرکنسولگر
  درخور توجه است.  در استانبول، ترابزون و ارزروم ییاه یدر آنکارا و سرکنسولگر رتسفاداشتن 

های مختلف به  ایران و ترکیه  طی چند دهه متمادی، سطحی گسترده از روابط را در حوزه
حکومـت  هـای در سـال یبـا مطالعـه تحـوالت اجتمـاعانـد.  ویژه حوزه امنیتی برقرار کرده

 یی دسـتهـا بـه توافـقآن دوره د کـه دو کشـور رسـی ین نتیجهتوان به ا یم رضاخان در ایران
از ترکیه دیدار کرده و در نهایت پس از چند دور رایزنـی بـه  ۱۳۱۲ . رضاشاه در سالاند یافته

در اواخر  یمانپ این .دست یافت افغانستان و عراق یه،با ترک یراناهبردی ار یتیامن یمانعقد پ
دکتـر  یـه،خارجه ترک یروز ،رشدی آراس یقتوف به نام دکتر یهترک یندهتوسط نما ۱۳۱۶ خرداد

در  ،خارجـه افغانسـتان یـرمحمـدخان، وز یضف خارجه عراق و سردار یر، وزیلاالص یناج
  )۴۳۵: ۱۳۷۷(پسیان و معتضد،  یافت.سعدآباد شهرت  یمانکاخ سعدآباد بسته شد که به پ

 یمـانیپ هـم مشترِك  یاستس پایه بر یهو ترک یرانچه روابط اگر ۱۳۵۷تا  ۱۳۲۰های  سالدر 
خـورد.  یروابط به چشم مـ ینهم در ا هاییبنا نهاده شده بود، اما فراز و فرود یکابا غرب و آمر

 یهوجود داشت و ترک هایی یتینارضا یهترک قلمرو از یرانیهای ا یوننمونه در مورد عبور کام رایب
 یجـادا یمشـکالت و مـوانع یـهورود آنان بـه ترک یا هنگام یرانیی اها یونکام یتترانز ینهدر زم

در  یسـمرکت پان یشو گرا یالتشاه با توجه به تما یاسی، محمدرضادر بعد س ینکرد. همچن یم
 یـهمعتقـد بـود ترک بـه ترکیـه نداشـت و اعتمـادی  یران،ا نشین آذری مناطق خصوصدر  یه،ترک

 از سـوی ینگرش ینوجود چن رغم بهآن اعتماد کرد. اما ها به  که بتوان در بحران نیست کشوری
 مقطع دو کشور در یران،در امر تجارت با ا هایی یو کارشکن یهزمامداران آن عصر نسبت به ترک

  .و اقتصادی برداشتند یاسی، نظامیس یوندهایتوسعه پ یرابی یها ساله گام ۳۷
قـوی  علـت موقعیـتبـه  یرانو ا یهکروابط تر شد میتصور  یران،در ا یبه دنبال انقالب اسالم
و  یـریهمـان الگـوی درگ ،اما بـر خـالف انتظـار ،دچار رکود شود یهسکوالر و طرفدار غرب ترک

، مسائلی همچون ۱۳۵۷های بعد از  . در سالکرد یداادامه پ ،همکاری در روابط، همچون گذشته
ایران، مواجهـه متفـاوت ای  ک، مسئله هسته ک تهدید مشترک  کردها و نوع مواجهه با گروهک پ
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ورزی نسـبت بـه  ) و تـنش در سیاسـت۱۳۸۹( ۲۰۱۱های بعـد از  های عربی در سـال با انقالب
  اند.  ترین محورهای تعامل و تقابل دو طرف با یکدیگر بوده ، مهم۲۰۱۱سوریه پس از 

 به موضوعات  در مجموع دو کشور روابطی گسترده در حوزه
ً
های مختلف دارند که صرفا

های اخیر به علت بحران در سوریه، یمن، لیبی  شود. با این حال، در سال ی ختم نمیاقتصاد
و عراق، موضوعات امنیتی اهمیت و کارکرد بیشتری در روابط دو کشور یافته اسـت. در ایـن 

  های امنیتی در روابط ترکیه و ایران بوده است. میان موضوع کردها از دیرپاترین حوزه
انـد و نحـوه  دهی به روابط ترکیه با کشـورهای همسـایه بوده کردها همچنین عامل شکل

تعامل رهبران کشورها با این مسئله بر نوع پیوندهای آنکارا با آن کشـورها اثـر داشـته اسـت. 
 یروهایبا مسئله کردها مواجه شد و با اعزام ن تیدولت بلنت اجو ،۱۳۷۰  برای مثال در دهه

 ،کردسـتان گرانرهبر حزب کار ،ادن عبدالله اوجاالند  لیخواستار تحو هیبه مرز سور ینظام
قـرار داد.  ینظـام یریدو کشور را در آستانه درگ ،یدادن و  لیاز تحو هیشد. امتناع سور هیترک

در کاستن از تنش داشـت.  ینقش مهم نیطرف انیم یگر یانجیبا مایران دولت در این مقطع 
   .کرد ریا دستگر اوجاالن کایبا کمک آمر تیدر نها هیترک البته

 هیترک هدوجانب روابطهای پیونددهنده دو کشور باید گفت  طور کلی در خصوص حوزه به 
ی، جـوار ، احتـرام متقابـل و حسـن هـمیبر اساس اصول عدم مداخله در امور داخل رانیو ا

های اخیر نیـز دارای رونـدهای پـر  و به فراخور تحوالت سال است شرفتیدر حال پ همواره
سیاسـی و دیپلماتیـک  مراودات مسیراز  بوده است.  یب، اما همواره در حال توسعهفراز و نش

 
ِ
 یهـا مشترک در بخش یها ونیسیو کم ها یهمکارعالی  یمانند شورا ییکارهامتقابل و ساز

موضـوعات  بارهرد یاسیس یگوو گفت های باب گشودناند با  کردهتالش دو طرف مختلف، 
  را بهبود بخشند و گسترش دهند. ی، روابط خودا دوجانبه و منطقه

  
  رویکرد ترکیه به جنگ یمن

وجه رغبتی به همکاری با انصارالله یمـن   های آغاز بحران یمن، دولت ترکیه به هیچ در سال
عبداللـه  ،بدرالـدینعبدالملک سـیدم) دولت ترکیه ۲۰۱۵( ۱۳۹۳نداشت. حتی اوایل سال 

را در لیست تحریم خود قرار  ،ان انصاراللهتن از رهبر سه ی،و عبدالخالق حوث یمالحک یحیی
با این اوصاف، بعد .» خزانه مصادره شده است یاافراد در بانک  ینااموال «داد و اعالم کرد: 

از آغاز حمالت متجاوزانه ائتالف عربی به رهبری عربسـتان سـعودی بـه یمـن تـا حـدودی 
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  ایم.  شاهد تغییر نگرش ترکیه نسبت به تحوالت یمن بوده
، حمایـت کامـل خـود را از ۱۳۹۳یه همراه قطر از ابتدای جنگ داخلی یمن در سال ترک
ها  هادی و همچنین ائتالف عربستان برای جنگ یمن، اعالم کردند. اما با تشدید تنش دولت 

و   میان عربستان و قطر از یک سو و میان ترکیه و امارات از سوی دیگر، اکنون صـحنه روابـط
زدن بـه  رسد ترکیـه و قطـر بـا هـدف ضـربه  تی کرده است و به نظر میها در یمن تغییرا تنش

رسـانی بـه  زدن بـه امـارات (بـه نفـع ترکیـه) در حـال کمک عربستان (به نفع قطر) و ضربه 
جنگی در این کشور را   ها هستند تا عرصه موازنه نیروهای اخوانی و نیز تا حدود کمی حوثی

  علیه امارات و عربستان تغییر دهند.
رکیه تا به امروز نقش، دخالت یا حضور مستقیمی که مستند باشد در این جنگ نداشته ت

ها و تحلیلگـران قـرار نگرفتـه  است. موضع ترکیه در این جنگ هم چندان مورد توجه رسـانه
های اعالمی ترکیه  است. با این حال، این موازنه به سرعت در حال تغییر است. گویا سیاست

ا واقعیت اعمالی سیاست این کشور، متفاوت است. ناگفته نمانـد ایـن در مورد بحران یمن ب
ای بـا عربسـتان و امـارات  تغییر به مواضع فعلی اردوغان در محور منازعات امنیتـی منطقـه

ارتباط دارد؛ به این معنا که افزایش تنش میان ترکیه و عربستان و ورود امارات به تنش مستقیم 
ضور در رزمایش نظامی یونان و فرانسه که نمایش قدرت آشـکار ها در کنار یونان و ح با ترک

شدن چراغ سبزی بـرای  آفرینی بیشتر اردوغان و روشن  ساز نقش علیه ترکیه بوده است، زمینه
شدن او در بحران یمن با هدف تنبیه و مقابله با عربستان و امارات شده است. ترکیه این  فعال 

  ست:اقدام را به دو روش انجام داده ا
جود دارد که قطر برای فشار به عربستان از انصارالله حمایـت محـدود  نخست، اسنادی

ای به نقش ترکیـه بـه شـکل مسـتقیم نشـده  تسلیحاتی کرده است. در این اسناد گرچه اشاره
های اطالعاتی ترکیـه در  رسد قطر در پیوند اطالعاتی مستقیم با سازمان است، اما به نظر می

 با هدف ضـربه بـه  پشتیبانیحال پیگیری این 
ً
هاست. برخالف ترکیه که این اقدامات را غالبا

دهد، قطر به شکل مستقیم و در همکاری با ترکیه، ایـن اقـدامات را انجـام  امارات انجام می
توان منکر نقش متفـاوت ترکیـه در ایـن بحـران شـد کـه بـرخالف  دهد. با این حال نمی می

  بوده است. ۲۰۲۰ابتدای  تا ۲۰۱۵رویکرد این کشور در سال 
دوم، ترکیه با همکاری قطر در تالش است با جـذب نیروهـای حـزب االصـالح نزدیـک بـه 

المسلمین در یمن و تطمیع آنها، بـه انشـقاق در صـفوف نیروهـای هـادی منصـور کـه بـه  اخوان
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کشـور  نبـرد علیـه ایـن دو  عربستان و امارات نزدیک است، بپردازند و زمینه را برای تغییـر عرصـه
عربی فراهم کنند. در این میان نیروهای اخوانی نزدیک به صالح الجبـوانی مـورد حمایـت کامـل 

اند. ترکیه نیز بـه شـدت از آنهـا در خفـا حمایـت  تسلیحاتی و آموزشی و نیز مالی قطر قرار گرفته
ر از ای دیگـ کند. در مجموع حمایت از محور اخوانی در این نبرد و جنگ فرسایشی تنها قطعه می

  تر شده است. ای ـ قطری در این زمینه است که در حال حاضر  برجسته پازل همکاری ترکیه
قطر و ترکیه به دنبال موفقیت و تحکیم مواضع انصارالله در یمن نیستند. اگر سیاستی بـه 
نفع انصارالله را پی بگیرند، در راستای منافع این گروه یا محـور مقاومـت بـه رهبـری ایـران 

 آن را در خدمت به ایدئولوژی اخوان و مقابله با محور ضد اخـوانی  نمیقلمداد 
ً
کنند و صرفا

  کنند. عربستان، مصر و امارات تفسیر می
های بسیار برقـرار کـرد  انصارالله با ترکیه ارتباطهمچنین توجه به این مسئله ضروری است که 

نصـارلله و حـزب اصـالح ارتباطش با حزب اصالح یمن شـود و بـه اصـطالح میـان ا  تا واسطه
تر است تا به عربستان، امـا  گری کند؛ اما ترکیه این کار را نکرد. اخوان یمن به ترکیه نزدیک میانجی

کرد یا باید بـا  ترکیه در زمان حمالت عربستان به این دلیل که قدرت نداشت یا مصالح اقتضا نمی
  )١٣٩٩ییلماز،  رد. (ترکککرد، حزب اصالح را به عربستان واگذار  عربستان همکاری می

  
  الله رویکرد ترکیه به حزب

گویند و بیشـتر در ایـن زمینـه  الله لبنان سخن می مقامات دولت ترکیه به ندرت درباره حزب
کنون با صـراحت  بکر بوزداغ تنها مقام حزب عدالت و توسعه است که تا«کنند.  سکوت می

در  م)۲۰۱۳( ۱۳۹۱ در سـال او سـت.کـرده ا یریگ الله لبنـان موضـع حزب هیعل یو به تند
و هم به عنوان معـاون رهبـر حـزب، از قـدرت  ریوز که هم به عنوان معاون نخست یطیشرا

از بشـار  تیـحما علـتالله لبنان را بـه  حزب ،ینیکنفرانس د کیدر  ،دار بودربرخو یفراوان
را به  »طانیحزب الش«مورد خطاب قرار داد و صفت موهن  زیآم نیتوه یاسد با لحن و الفاظ

  )۱۳۹۹مرداد  ۱۹(خبرگزاری تسنیم،  .»کار برد
الله پیش از بحران سوریه، بازیگری مهم و درخور توجه برای ترکیه نبود. ترکیه با شـروع  حزب

هـای  الله در قالب جبهه مقاومت، به خصوص با پیروزی بحران در سوریه و نمایش قدرت حزب
طرفدار آنکارا در ادلب، به اهمیت این گروه پـی بـرد. های معارض و تروریست  آن در مقابل گروه

الله یا تنش و درگیری با آن را از منظر پیوندهای خود با ایران، بـه ویـژه  ترکیه هرگونه ارتباط با حزب
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  دانند.  الله لبنان را بازوی ایران در منطقه می ها حزب کند، زیرا ترک در بحران سوریه، بررسی می
به همین دلیـل  یست؛ن یرانو رژیم صهیونیستی کمتر از مردم ا یکااز آمر یهمردم ترکامروز تنفر 

حسـن نصـرالله را  یدس ـ هستند یکه انقالب ییآنها ،اهل سنت یانمدر سطح جامعه ترکیه ـ حتی 
 یجمهـور یبـرا نگـاه جامعـه ترکیـه یـنا .داننـد یسمبل مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی م

ضـد رژیـم صهیونیسـتی  یعه،شـ یـا یچه اهل سنت، چه علو ،ردمبرگ برنده است که م یاسالم
زمامـداران ؛ امـا سـته نیـزالله بودن  طرفدار حزب یهستند. ضد رژیم صهیونیستی بودن به معن

 ۱۰کم در  . دسـتکننـد یم یاسـیس ریبـردا بهرهفقط از این موضوع  و ندارند ینگاه ینچن یهترک
باشـند، از  یرگـذارمـردم تأث یگـاه خواسـتند در رأچـپ، هر یاچه راست  یه،احزاب ترک یرسال اخ

کـرد، همـه احـزاب  یـدابه قـدس انتقـال پ یوآو از تل یتختکه پا یاند. هنگام کرده یتقدس حما
  )۱۳۹۹(راشد،  کار مخالفت کردند. ینبا ا رقیب و مخالف دولت حاکم ترکیه

یه و لبنـان اللـه را در سـور ترکیه نیز مانند بسیاری از کشـورهای دشـمن، حضـور حزب
هـای  های ترکیـه از اخوانی داند؛ زیرا مانعی در مسیر حمایت برخالف منافع و آمال خود می
هـای زیـادی از درگیـری میـان نیروهـای نزدیـک بـه ترکیـه و  سوری و لبنانی است. گزارش

 ۵۰هـا حـدود  های اخیر وجود داشته است. در ایـن تنش الله در اطراف ادلب در سال حزب
اند.  شـده  اللـه کشـته الله یا نیروهای تحت حمایـت حزب غلب در نبرد با حزبسرباز ترک ا

الله شده اسـت. امـا آشـکار اسـت کـه  همین عامل موجب پیچیدگی رویکرد ترکیه به حزب
اللـه نـدارد و  ای (سوریه) تمایلی به پیوند و ارتبـاط بـا حزب ترین بحران منطقه ترکیه در مهم

  اندنش از ادلب است. ر  درصدد مقابله با آن و عقب
الله، با ایران به عنوان حامی اصلی این گروه نیـز در سـوریه  ترکیه حاضر نیست عالوه بر حزب

امنیتی، معتقد است که اهمیت ادلب بـرای ترکیـه   درگیر شود؛ اما روی گیالد، از تحلیلگران حوزه
شود؛ زیرا ترکیه به خـوبی از تواند باعث ایجاد تنش میان آنها  الله به آن می و نیز چشم طمع حزب

نبرد علیه محور اسد، ایـران،   داند که قادر به تغییر موازنه اهمیت سوریه برای ایران آگاه است و می
  الله نیست؛ بنابراین ناچار است دیپلماسی را بر جنگ ترجیح دهد. روسیه و حزب

 ،اللـه د کـه حزبنـکن القا مـی این کشوربه مردم های طرفدار دولت ترکیه  دولت و رسانه
 یبـا جمهـور یـدبا دانند یمدولتمداران ترکیه است. آنجا که  یرانا یاسالم یجمهور دستان
 یاسـالم یدر کنـار جمهـور یقـو یاللـه را اهرمـ ، حزبشوندپنجه در پنجه  یرانا یاسالم

گاهموضوع  ینشان از ایا یمحسن نصرالله و ت یدس .بینند می  یرگـذاریتأث یهسـتند کـه بـرا آ
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داشته  یههم به ترک نگاهی یمن ی،اسالم یجمهور یتضمن دفاع از مواضع و حقان یدبا ریشتب
مخالف  ۲۰۱۶یه ژوئ ۱۳۹۵/۱۵تیر  ۲۵ی حسن نصرالله در کودتا یدسبه همین دلیل باشند. 
موضـوع را  یـنحزب عدالت و توسعه بود. حزب عـدالت و توسـعه و مـردم هـم ا یفروپاش

  )۱۳۹۹(راشد،  دانند. یم
الله در سوریه، برخی معتقدند که این عضو محـور  اختالف منافع ترکیه و حزب براساس

برای برقراری موازنه با جبهـه مقاومـت رژیم صهیونیستی حفظ و توسعه ارتباطات با ترکیه با 
هـای مختلـف بـا رژیـم  هـای عمیـق در حوزه ؛ به این صورت که ترکیه با وجـود تنشاست

اللـه یـا نیروهـای  علیـه نیروهـای حزبخود با آن را نیتی صهیونیستی، روابط اطالعاتی و ام
برخی دیگر معتقدند کـه احتمـال دارد ترکیـه در کما اینکه  .استحفظ کرده نزدیک به ایران 

اللـه بـه  سازی روابط با اعراب است، بـه حزب با رژیم صهیونیستی که در حال عادیموازنه 
  دهنده توجه خواهد کرد.  موازنهعنوان نیرویی  

اللـه  بـا حزب یممستق یا رابطه یها به برقرار ترکدر این میان برخی کارشناسان معتقدند 
 زمـانی کـه آنهـا بـا ارزش اسـت. امـا تـا یامکـان بـرا یـنمند هستند و فراهم شدن ا عالقه

ابعاد آن د، نداشته باشوجود  یراه روشن قشهن ،نشود ینتدو زمینه ینادقیق در  یدستورالعمل
مورد انتظار آن  یجرابطه و نتا ینا یورود یرمس ،نشود یو کارشناس ییشناساالله  توسط حزب

(فیروزآبـادی،  .ارتباط ممکن است موجب خسران و خسارت شود ینا یبرقرار ،نشود یینتب
برقـراری رابطـه ترکیـه بـا بر همین اساس، ابتدا باید این سؤال را از خود پرسید کـه  )۱۳۹۹
  ت؟الله چه منفعتی خواهد داش حزب

به طور کلی، گرچه مقامات دولـت ترکیـه بـه اظهارنظرهـای مسـتقیم و شـفاف دربـاره 
گویند، امـا ارتبـاط نداشـتن میـان ایـن دو گویـای  پردازند و از آن سخن نمی الله نمی حزب

الله لبنان را نه تنها در سوریه، بلکه در خود  مواضع متفاوت آنها با یکدیگر است. ترکیه حزب
  بیند. منافع و اهداف خود میلبنان نیز مانع 

  
  ها و رژیم صهیونیستی سازی روابط عرب ترکیه و عادی

از نگاه ترکیه، رژیم صهیونیستی باید به مرزهای مورد توافق سازمان ملل ملزم شود. اردوغان 
دولـت  کیـ تر عیهرچـه سـر لیمسئله تنها در صورت تشـک نیحل و فصل ا«معتقد است: 

 »خواهـد بـود. ریپـذ امکان یقدس شرق یتختیبه پا ۱۹۶۷ال س یدر داخل مرزها ینیفلسط
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بر همین اسـاس، تـا زمـانی کـه رژیـم صهیونیسـتی بـه  )۲۴/۹/۲۰۱۹(خبرگزاری آناتولی، 
سازی روابط کشورهای اسالمی با آن مورد  مرزهای مورد توافق سازمان ملل بازنگردد، عادی

اسی با رژیم اشغالگر قدس ندارد، نکوهش ترکیه است. با اینکه دولت حاکم ترکیه روابط سی
دهنده رویکـرد  اما شاهد روابط اقتصادی و امنیتـی میـان ایـن دو بـازیگر هسـتیم کـه نشـان

  ها با رژیم صهیونیستی است. سازی روابط عرب عملگرایانه ترکیه در قبال عادی
ه خواهند که این کشور را درک کنند. در جلسات ب ها می ها پشت پرده از صهیونیست ترک

خواهند مـا هـم ماننـد ایـران باشـیم. برخـی فکـر  گویند مردم می های صهیونیست می البی
تواند  های اردوغان علیه رژیم صهیونیستی واقعی است. ... اردوغان نمی کنند که صحبت می

گیری کند، باید با ناتو قطع رابطه کند؛  مانند ایران موضع واقعی بگیرد. اگر مانند ایران موضع
ردانه غربیباید تحر

ُ
  هاست. یم شود؛ ... رژیم صهیونیستی د

 با بیشـتر کشـورهای 
ً
رژیم صهیونیستی هرگز از تالش برای ایجاد روابط مخفی (که غالبا

عربی برقرار کرده است) و روابط علنی (مصر، اردن و اینـک امـارات متحـده عربـی) بـرای 
. ایـن بـازی بـا هـدف دگردیسی در مناسبات سیاسی ـ امنیتی منطقه دست نخواهـد کشـید

انشقاق در جهان اسالم و تغییر در موضع ضد صهیونیستی کشورهای منطقه به موضـع ضـد 
  شود. آویو پیگیری می ای از سوی تل ایرانی و ضد ترکیه

با این حال ترکیه در تالش است به رهبری معنوی در جهان اسالم تبدیل شود تا منبع اصلی 
ای خاورمیانه باشد. در این پازل  در مجموعه امنیتی منطقهگیری الگوی نوین نظم امنیتی  شکل

لفظی (نه واقعی) با اشغالگری دولـت صهیونیسـتی   گرفتن اهرم مقابله دست  نوین، ترکیه با به 
و رژیـم های عربـی  دولتسازی روابط میان  گونه نمایش دهد که با اعالم عادی خواهد این می

اواسط رقراری رابطه رسمی میان امارات و اسرائیل در مخالف است. ترکیه پس از بصهیونیستی 
گـرفتن رفتـاری ریاکارانـه بـرای   )، اردوغان امارات را بـه پـیش۱۳۹۹(مرداد  ۲۰۲۰آگوست 
ای خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیسـتی مـتهم و اعـالم کـرد کـه در حـال  زدن نظم منطقه برهم

گوید:  ظبی است. اردوغان به صراحت میبررسی طرح قطع روابط دیپلماتیک میان آنکارا و ابو
  .» بخشند یکنند و هرگز نم یرا فراموش نم اکارانهیو وجدان مردم منطقه رفتار ر خیتار«

ها، ترکیه از یـک سـو بـه نفـع  با این حال، در مورد پیوند میان رژیم صهیونیستی و عرب
های عرب منطقه،  های خود برای نفوذ میان جوامع عربی و اسالمی به ضرر حکومت لفاظی

کند و از سوی دیگر، از این روابـط  برداری می خلیج فارس بهره  به خصوص کشورهای حوزه
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از دشمنان او را برد. ترکیه برای مقابله با ژنرال سیسی که  می استفادهزدن به مصر  برای ضربه 
گیرد تا مصـر،  آویو بهره می ها با تل ، از اهرم روابط عربداند میاصلی ترکیه در جهان اسالم 

اردن و امارات را در یک محور و عامل اصـلی خیانـت بـه جهـان اسـالم و آرمـان فلسـطین 
کنترل رفتار عربستان و بحرین در ایجـاد روابـط بـا رژیـم از سوی دیگر در پی معرفی کند. 

  صهیونیستی و در نتیجه اعمال فشار علیه آنهاست.
  

  یالت خودگردانرویکرد ترکیه به کرانه باختری و فعالیت تشک

روی های فلسطینی و مبارزه با رژیـم صهیونیسـتی  دیدگاه ترکیه درباره فلسطین، قدس، گروه
ها برداشـته شـود، قـدس  خواهـد فشـار از روی فلسـطینی است. ترکیه میچند اصل استوار 

برگـردد، دو  ۱۹۶۷پایتخت نشود، رژیم صهیونیستی طبق قطعنامه سازمان ملل به مرزهـای 
آمیز زندگی کنند. ... ترکیه براساس این دیـدگاه بـا  ل شوند و به صورت مسالمتکشور تشکی

های امنیتی، اقتصادی و تجاری، فرهنگـی و علمـی دارد. ترکیـه  رژیم صهیونیستی همکاری
ها را بـه رسـمیت  حل دو دولت ـ دو کشور اسـت تـا رژیـم اشـغالگر، فلسـطینی طرفدار راه

ها باشد و قسـمتی هـم بـه عنـوان پایتخـت  ونیستبشناسد؛ قسمتی از قدس در دست صهی
  )Butler, 14 August 2020( فلسطین باشد و محاصره هم برداشته شود.

 انیـم ۱۹۴۹صـلح موقـت پیمـان  ،۱۹۴۸در سال  رژیم صهیونیستیپس از جنگ استقالل 
 ،کـه بنـابر مفـاد آن دیو لبنـان بـه امضـا رسـ هیصهیونیستی و مصر، اردن، سور سیتأس تازهرژیم 
گرفـت. کنتـرل اردن قـرار  در یباختر  مشخص شد و کرانه نیفلسط و رژیم صهیونیستی یمرزها

آویو و حامیان آن بـا فلسـطین  های چالش مهم میان تل موضوع کرانه باختری همواره یکی از حوزه
هـای تشـکیالت  و کشورهای مسلمان بوده است. مواضع ترکیـه دربـاره کرانـه بـاختری و فعالیت

 ،هیـجمهـور ترک سیرئـ ،اردوغانفلسطین به ظاهر بر مبنای حمایت از هر دو آنهاست.  خودگردان
؛ به خصوص پـس از آنکـه نتانیـاهو هاست ینیمتعلق به فلسط یکرانه باختر کند همواره اعالم می

اعالم کرده بود اگر در انتخابات پیروز شود، این منطقه را بـه اشـغال درخواهـد آورد و بـه منـاطق 
  )Reuters, 8 Prril 2019( نیستی ملحق خواهد کرد.رژیم صهیو
 ۱۳۷۵که در سال  نیخودگردان فلسط التیتشکروابط مستقلی را با  هی، ترکنیبر ا  عالوه

. شـکل داده اسـتشـد،  سی) تأس۱۹۹۵( ۲) و ۱۹۹۳( ۱و اسل یها نامه در چارچوب توافق
کشـور در مجـامع  کیـعنـوان   شـدن بـه  شـناخته یابـر نیدولت فلسـط یها از تالش هیترک
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 یدر تـالش بـرا نیفعاالنـه از دولـت فلسـط هیـترک نهیزم نیکند. در ا یم تیحما یالملل نیب
 تیوضع ی، ارتقانیبر ا  کرد. عالوه تیحما م)۲۰۱۱( ۱۳۸۹  در سال ونسکویدر  تیعضو
قـاطع  تیـحما بـا ۱۳۹۱آذر  ۹ر در سازمان ملـل د »عضوریکشور ناظر غ کی«به  نیفلسط
بـه  نیشناختن فلسط تیدر به رسم ی، نقطه عطفهیمان ملل متحد، از جمله ترکساز یاعضا

  بوده است. کشور  کیعنوان 
ترکیه در موضوع کرانه باختری و نیز مسئله روابط با تشکیالت خودگردان فلسطینی، بیش 

فلسـطین بـه   برداری سیاسی از مسـئله های فلسطینیان باشد، در پی بهره از آنکه مدافع آرمان
منظـور  نفع آمال سیاسی خود در جهان اسـالم اسـت. ترکیـه از هرگونـه مـانور سیاسـی بـه 

آویو، تحقیر کشورهای عربی نزدیک به این رژیم و نفوذ در جهان عرب  نمایی تهدید تل بزرگ
های  ها در سیاسـت عنـوان حـق فلسـطینی  باختری به  گیرد. در نتیجه، موضوع کرانه بهره می

شود، اما در عمل ترکیه مواضع عملی و خاصـی در برخـورد بـا رژیـم  می اعالمی ترکیه بیان
صهیونیستی در این زمینه نداشته است. همچنین تقویت نیروهـای اخـوانی در ایـن منطقـه، 

  بخشی دیگر از اهداف آرمانی ترکیه در پیوند با موضوع فلسطین است.
صهیونیسـتی اسـت.  به طور کلی، ترکیه مخالف جنگ و درگیری میان فلسطین و رژیـم

ترکیه جزء اولین کشورهایی بوده که رژیم اشغالگر را به رسمیت شـناخته و هنـوز هـم از آن 
صرف نظر نکرده است. کسی که رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد، جنگ علیـه ایـن 

بیند کـه  کند. ترکیه منافع خود را در این می پذیرد و از چنین جنگی حمایت نمی رژیم را نمی
 )۱۳۹۹(تـرک ییلمـاز،  ها در آنجـا باشـند. هم کشوری یهودی در آنجا باشد، هم فلسطینی

آید مخالفت اردوغان بـا فعـال شـدن تشـکیالت  معنایی که از این دیدگاه ترکیه به دست می
  های مقاومت است. خودگردان فلسطین علیه رژیم صهیونیستی به سبک و روش گروه

  
  رویکرد ترکیه به سوریه

های داخلی در سوریه، زبـان بـه انتقـاد از بشـار اسـد گشـود.  رکیه پس از ناآرامیحکومت ت
م) در مورد جنگ سوریه گفته بود که برای مردم ۲۰۱۵( ۱۳۹۳رجب طیب اردوغان در سال 

هزار نفر بوده، غیرممکن است. ترکیه  ۳۵۰سوریه پذیرش دیکتاتوری که رهبر کشتار بیش از 
ایـن کشـور اسـت.   میلیون آواره ۳سوری و میزبان حدود  از کشورهای مهم حامی مخالفان

نظامی تهدید کرده بودند. انگیزه ترکیـه   سوریه را به مداخله، ۱۳۹۴ ترکیه و عربستان در سال
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  روشن بود چون به شدت نگران افزایش قدرت کردها در شمال شرقی سوریه بود. 
تقویت موضع نیروهای تحت  پس از بحران در سوریه، ترکیه همواره تالش کرده است با

هـایی از خـاک  حمایت خود، بستر را برای نفوذ بیشتر در سـوریه فـراهم آورد. ترکیـه بخش
سوریه نزدیک مرزهای خود را تحت کنترل خود درآورده است. همچنین عفـرین از منـاطق 

  کردنشین سوریه، به کنترل نیروهای رادیکال نزدیک به ترکیه درآمده است. 
دهـد. ابتـدا ایـن  راستا را نشـان می است ترکیه در قبال سوریه دو روند همدر مجموع سی

گیری مخالفان نزدیک به خود را در اولویت قرار داده بود، اما  اسد و قدرتبشار کشور حذف 
در سـوریه، نزدیکـی ترکیـه بـه روسـیه و ایـران و شکسـت بشار به تدریج با تقویت جایگاه 

یری کردها، این رویکرد تعـدیل یافـت. در واقـع، ترکیـه در گ مخالفان بشار اسد و نیز قدرت
هـای دیپلماتیـک، سیاسـی و حتـی  یافته خود درصدد است از طریق فعالیت رویکرد تعدیل

هـای  نظامی تضمین الزم را برای اعطای سهمی از قدرت به مخالفان و مشارکت همـه گروه
کردهای شورای ملی کرد)  ک و با حضور ک سیاسی (تا حدودی بدون کردهای نزدیک به پ

در ساختار سیاسی سوریه فراهم آورد و در عین حال به مبارزه با نیروهای سوریه دموکراتیک 
  ک ادامه دهد و آنها را تضعیف و منزوی کند. ک و کردهای نزدیک به پ

  
  جایگاه ویژه لیبی و شرق مدیترانه برای آنکارا

ه شدت توجه دستگاه سیاسـت خـارجی ترکیـه را هایی که در چند سال اخیر ب یکی دیگر از حوزه
جلب کرده، لیبی و حوزه شرق مدیترانه اسـت. حـزب عـدالت و توسـعه بـا بازگشـت بـه اصـول 

گرایی در پی آن است که در شمال آفریقا جایگاهی ویژه کسب کند؛ اما باید توجـه کـرد  نوعثمانی
  رسد.  ه چندان آسان به نظر نمیگذاری و کنش ترکیه در لیبی و شرق مدیتران اساس مسیر سیاست

دولـت وفـاق «از یک سو، این روزها لیبی به دو دولت تقسیم شده است: یکـی، بـه نـام 
 یـتتحت حماکه  طرابلس یتبا مرکزدر بخش غربی لیبی  »السراج یزفا« یاستبه ر »یمل

 بـا مرکزیـت دیگری، ارتش ملی لیبی، به رهبـری خلیفـه حفتـر شود و میسازمان ملل اداره 
از سـوی دیگـر،  .کنـد یرا دنبـال م کشـورو تسلط کامـل بـر  یتختکه تصرف پا» بنغازی«

کشورهای حوزه مدیترانه با همراهی اروپا و آمریکـا، بـه  شـدت مخـالف حضـور ترکیـه در 
  برداری از منابع انرژی به ویژه ذخایز گاز هستند.  مدیترانه به منظور بهره

از  ،مستقر در طـرابلس یبیل یشور دولت وفاق ملک یرباش آقا، وز یفتح ،۱۳۹۸آبان در 
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 ای یانیـهخبـر داد. بـاش آقـا در ب یهدولت مطبوعش و دولت ترک ینب یتینامه امن توافق یامضا
 یرقـانونیو مهـاجرت غ یسـمنامه مبارزه بـا ترور توافق ینداد که هدف از ا یحتوض یمطبوعات

کامـل منـاطق تحـت  یآزاد یاق برارا که دولت وف یتیجوانب امن ین، همها . عالوه براست
 ،نامـه توافـق ینا یدهد. پس از امضا یپوشش م ،دارد یازحفتر ن یفهژنرال خل یروهایکنترل ن

کـرده و او طـرح  یدرخواست کمـک نظـام یهاز ترک یبیاردوغان اعالم کرد که دولت وفاق ل
 یـروی. اعـزام نسـتا فرستاده یهبه پارلمان ترک یبو تصو یبررس یرا برا یبیبه ل یروارسال ن

 در دو طرف است. ینامضاشده ب یتیو امن ینظام ینامه جامع همکار از توافق یبخش ینظام
بـا طـرح  ،مخـالف یرأ ۱۸۴موافـق و  یرأ ۳۲۵بـا  ترکیه پارلمان۱۳۹۸دی  راستا در ینهم

موافقت کرد.  یبیبه ل ینظام یروهایارسال ن یبرا یه،جمهور ترک رئیس ان،اردوغ یبرجب ط
السـراج و  یزفـا یاز حکومت وفاق بـه رهبـر ینظام پشتیبانی یرو،ردوغان از ارسال نهدف ا
ژنـرال حفتـر  یروهایاست که در مقابل ن یبیل یتختپا ،مستقر در طرابلس ینمسلمال اخوان

شود  یم یبانیپشت روسیه و اردن عربی، متحده امارات ر،جنگند. ژنرال حفتر از طرف مص یم
کنتـرل خـود  درجفـرا را  ـ سرت یبه خصوص هالل مهم نفت یبیاز شرق ل یعیو مناطق وس

  )https://www.bbc.com/persian/world-featuresد. (ارد
شـامل  یاسـی،و س ینظـام ی،اقتصـاد یهـا از جنبـه یرغ یبی،و دولت وفاق ل یهنامه ترک توافق

اسـت. دولـت  ییبدر ل یهترکمهم اهداف  از یکی که شود یم یزدو کشور ن ینب یآب یمرزها یمترس
د تا بتوانـد از ند کیجاا یترانهخود در شرق مد یبرا یآب یمرز یک یوناندارد با دور زدن  یسع یهترک
دالر  یلیـاردم ۴۰سـاالنه  یـهدسـت آورد. ترکه بـ یمنطقه سهم ینا ینفت و گاز یمعظ های یرهذخ
، فـاتح و یاووز یاکتشاف و حفار یحال حاضر سه کشت در .کند یم ینههز یعیگاز طب یدخر یبرا
 .اکتشاف نفت و گـاز هسـتند یاتمشغول انجام عمل یبربروس در سواحل قبرس شمال یرالدینخ

خـود  یـترا تجاوز به حـق حاکم آن یه،اقدام ترک ینقبرس ضمن اعتراض به ا یونانیدولت بخش 
 خـود در سـواحل قبـرس چنـد یحفار های یحفاظت از کشت یبرا یهحال ترک یندانست. در هم

گذشـته  هدر ماه ژوئی» یلدب«ی که روزنامه آلمان یقبرس ارسال کرد. در حال یرا به بخش ترک پهپاد
 ینبـ یارع جنگ تمام یک وقوع از آلمان، صدراعظم ل،به نقل از منابع مطلع خبر داد که آنگال مرک

 ،واقـع اسـت یـهکـه در مجـاورت سـواحل ترک یزوکاسـتلور یونـانی یـرهجز یکنزد یونانو  یهترک
 ازاکتشاف نفـت و گـ یاتعمل یاجرا یبرا یهحادثه بعد از اقدامات ترک ین. ااست کرده ییرجلوگ

 یآبـ یمسواحل حر ینکه ا یدگو یم یوناندولت  .اتفاق افتاد یزوکاستلور هریزدر اطراف سواحل ج

https://www.bbc.com/persian/world-features
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 یونـاندولـت  یـزن یشترمنطقه را ندارد. پ یندر ا یاکتشاف یاتعمل یحق اجرا یهو ترک هستند یونان
 .خوانـد مشـروع یـررا غ آن یبـی،و ل یـهترک ینبـ یآبـ یمرزهـا یمنامـه ترسـ انتقاد از توافـقضمن 

)https://www.bbc.com/persian/world-features(  
در شمال و شرق  خود نفوذ تحکیم و ین، گسترشتأم یبی،در ل یهاز اهداف ترک یگرد یکی

و  یر،عمـر البشـ یـمرژ یکنـاربه دنبـال بر ،نفوذش در سودان یزمان با کاهش نسب هم یقاآفر
 یگـر،د یسودان است. از سـو یدجد یاسیدر صحنه س یاماراتـ  ینفوذ محور سعود یشافزا
 یر کشـورهادگسـترش نفـوذش  موجـب یقـادر شـمال آفر یبـیاست وجود ل یدوارام یهترک
معتقـد اسـت کـه  ینهمچنـ ترکیه. شود تونس الجزایر و ش،خصوص مراکبه  یبیجوار ل هم
 یجـهخواهد شـد و در نت یهو روس اش یا منطقه یباعث فشار بر رقبا یبیذش در لنفو یشافزا

  مستحکم خواهد کرد. یهدر عراق و سوررا  اش ینظام یتوضع
  

  الگوهای رفتاری در روابط ایران و ترکیه

انـد از: رقابـت  های امنیتی ایران و ترکیه عوامـل زیـادی تأثیرگذارنـد کـه عبارت در همکاری
مسـئله و  رانیـا هیعل کایآمر یها میتحربت در جهان اسالم، روابط اقتصادی، ای، رقا منطقه

  که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.کردها 

های مهـم خاورمیانـه هسـتند.  ایران و ترکیـه در کنـار عربسـتان از قـدرت ای: . رقابت منطقـه١
 امنیتی تمرکز دارد براساس این نوشتار که بر مؤلفه

ً
، ایران و ترکیه خود را گاه در مقام های غالبا

 در موقعیـت رقابـت می
ً
بـر   بیننـد. ایـن دو بـازیگر عـالوه همکاری به شکل محدود و غالبا

هـای  های سنتی قدرت مانند جمعیت، سرزمین، اقتصاد و قدرت نظـامی، دارای حوزه مؤلفه
، بـا توجـه بـه نوین قدرت نرم مانند دیپلماسی فرهنگی و ایدئولوژی هستند. همـین عوامـل

سـاز رقابـت میـان ایـن دو کشـور اسـت. در  های امنیتی مختلـف ایـن منطقـه، زمینه بحران
   شود. ها پرداخته می های بعدی به برخی از این رقابت بخش

 ۱۳۸۹ سـال انقالبـی منطقـه از تحـوالت آغـاز ابـه ایـن سـو و بـ ۲۰۱۰  از ابتدای دهه
 هیترک استی. تهران سسوریه و عراق رخ نمود میان ایران و ترکیه در ییها ، اصطکاک)۲۰۱۱(

 محصول جاه هیدر مورد سور
ً
 تیـنفـوذ و تقو کسـب یبـراآنکـارا  یعثمـانون یطلب را عمدتا

کند.  یم ریتفس ها ترکیه در دوران عثمانی  تحت سلطه یها نیدر سرزم هیطرفدار ترک یها یسن
کـرد] نـه  رییـتغ ۲۰۱۱ز سـال [پـس ا هیآنچه در سور«: ه بودگفت رانیا یمل تیمقام امن کی

https://www.bbc.com/persian/world-features
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 رانیـ، انیعالوه بر ا .»بود هیترک یها یطلب با آن، بلکه جاه رانیا روابطدولت بود و نه  تیماه
رونـد،  می هیبه سور هیاز خاک ترککه  یسلف های گروه نه تنها مانع داند که یآنکارا را مقصر م

  کند. یم یبانیپشت یو مال یکیآنها را از نظر لجست بلکهشود  ینم

طی چند دهه گذشـته روابـط اقتصـادی ایـران و ترکیـه رونـدی  هـا: . روابط اقتصادی و تأثیر تحریم٢
ایـران و  تجـارتسرعت گرفت. حجـم  ۲۰۰۰های بعد از  افزایشی داشت و به ویژه در سال

) ۲۰۰۵( ۱۳۸۳ دالر در سـال اردیـلیم ۴به  )۲۰۰۰( ۱۳۷۸ دالر در سال اردیلیم ۱از  ترکیه
حـدود  کرد کـه یوارد م رانیمتر مکعب گاز از ا اردیلیم ۱۰ساالنه حدود  هی. ترکتافی شیافزا
دالر در توسعه  اردیلیم ۱۲ کرد. قرار بود ترکیه نیاز داخلی این کشور را تأمین می درصد از ۳۰

ب یگاز دانیم ۲۴و  ۲۳، ۲۲ یفازها . که این اتفاق رخ نداد کند یگذار هیسرما یپارس جنو
هـر  میلیارد دالر رسیده بـود و ۱۰م) به ۲۰۱۰( ۱۳۸۸ایران و ترکیه در سال تجارت دوجانبه 

دالر  اردیـلیم ۲۰چندان دور بـه رقـم   نه  هندیدر آ دیرقم با نیکه ا بودنددو دولت اعالم کرده 
اکتبـر ( ۱۳۹۱مهـر  در ی،مـیمحمدرضـا رح ن،رایـجمهـور ا سیرئـوقت اول  معاون برسد.
به  کیو نزدافزایش یافته  هیو ترک رانیا نیب یمبادالت تجار که سرعت ه بوداعالم کرد )۲۰۱۲

  .دالر در سال است اردیلیم ۳۰به هدف  دنیرس
های اقتصادی میـان ایـران و ترکیـه، بـه ویـژه بعـد از آغـاز  روند افزایش سطح همکاری

، سرعت بیشـتری یافـت و دو کشـور بـه ایـن ۵+۱ای میان ایران و کشورهای  مذاکرات هسته
میلیارد دالر در سال برسانند. حتـی  ۱۰سیدند که حجم تجارت دوجانبه را به حدود توافق ر

رفت به پیوندی راهبردی و سودآور برای دو طرف بدل شود و قرار بود به سطح  این روابط می
که  رانیا هیمتحده عل االتیا حداکثری فشار میلیارد دالر برسد. با این حال کمپین ۳۰تا  ۲۰

جمهوری اسالمی ایران در  اینزوا یبرا یاسیس یها و تالش یاقتصاد یها میمتشکل از تحر
باری بر حجـم مناسـبات میـان ترکیـه و  های فاجعه المللی بود، آسیب ای و بین سطح منطقه

  ایران وارد کرد. 
باعـث شـد ش) ۱۳۹۷( ۲۰۱۸ در اواخـر سـال رانیا هیعل کایآمر ۀجانب کی یها تحریم

به  )۲۰۱۷( ۱۳۹۵ دالر در سال اردیلیم ۱۰٫۷از حدود  رانیا و هیحجم تجارت دوجانبه ترک
. بـر داشـته باشـد یدرصد ۵۰ م) برسد و کاهشی۲۰۱۹( ۱۳۹۷ دالر در سال اردیلیم ۵٫۶

تا سه  هیبه ترک رانیصادرات ا ن،تهرا ی، معادن و کشاورزعی، صنایاساس گزارش اتاق بازرگان
 ۲۰۱۹ســال  یو طــ یبعـد یهــا ه، امــا در سـه ماهــدرخــور توجـه بــود ۲۰۱۸ماهـه ســوم 
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تـوان بـا  یکـاهش را مـ نیـا. طور مداوم در حال کاهش اسـت  ، صادرات آن بهش)۱۳۹۷(
 دیـپـس از تمد رانیـاز ا یتنف یها در مورد کاهش واردات نفت خام و فرآورده هیترک میتصم
 مـرتبط دانسـت. بـا اینکـه ،متحده االتیا های این کشور از تحریم ژهیو یها تیمعاف نشدن

هـا کسـب کـرده اسـت.  ترکیه مخالف تحریم ایران بوده، اما منافع سرشـاری از ایـن تحریم
ــ ــهروندان ا یاریبس ــیاز ش ــتغالت ترک یران ــالک و مس ــش ام ــدر بخ ــال  هی  ۲۰۱۹در س
واحـد امـالک  ۵۴۳۲ها بودند که  یپس از عراق تیمل نیدوم انیرانیکردند. ا یگذار هیسرما
 هیشرکت در ترک ۹۷۸بودند که سال گذشته  یکسان نیاول یرانیکردند. شهروندان ا یداریخر
  اندازی کردند. راه

بـا  دتوان میایران ناگفته نماند در زمان تحریم، ترکیه یکی از بهترین کشورهایی است که 
. اهمیت ترکیه در این زمینه به حدی دها بکاه و از فشار تحریمکرده آن رابطه اقتصادی برقرار 
توانیم استناد کنیم، زیرا ژئوپلیتیک بقیه  در تحریم جز به ترکیه نمی«است که برخی معتقدند 

  )۱۳۹۹آبادی،  (دولت »دهد. ای را نمی کشورهای همسایه اجازه برقراری چنین رابطه
  

  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۴روندهای تجاری و تراز روابط تجاری ترکیه با ایران از 
  1394  1395  1396  1397  

  31/2  40/2  25/3  96/4  صادرات
  29/3  90/6  50/7  70/4  واردات
  60/5  30/9  76/10  70/9  ارزش
  -98/0  -54/4  -24/4  30/0  تراز

  
آید، روابط تجاری ترکیـه بـا ایـران بـه تـدریج تحـت تـأثیر  که از جدول فوق بر می چنان

ها قرار گرفته و به سمت طراز تجاری منفی نیـل کـرده اسـت. هرچنـد ترکیـه  مستقیم تحریم
اردات انرژی از ایران را داشته، اما با روندهای آتی، به خصوص تحـوالت همواره بیشترین و

ترین سـطح  دهد، اکنـون دو کشـور در پـایین نوین که از کاهش شدید این صادرات خبر می
  تجارت خارجی خود قرار دارند. 

توان اظهار داشت در عصر جدید، سیاست و امنیت از مقوله اقتصـادی و  در مجموع می
ای یـا  پـذیر نیسـتند. اینکـه دو کشـور در سـطح منطقـه فنی و تجاری تفکیکهای  همکاری

ای مواجه باشند، اما از نظـر اقتصـادی سـطحی  های فزاینده المللی از نظر امنیتی با تنش بین
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نمایـد. واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه  ای محال می گسترده از مناسبات را داشته باشند، پدیده
میان دو کشور بر مناسبت امنیتی میـان آنهـا نیـز   گستردهحجم مناسبات اقتصادی و تجاری 

های اقتصادی میان ایران و ترکیـه، بـه  تأثیرگذار خواهد بود؛ چنان که افزایش سطح همکاری
  ویژه طی دو دهه گذشته، بر مناسبات امنیتی دو کشور تأثیر ایجابی بر جای گذاشته است. 

زها، دو طرف اقـدامات مثبتـی در زمینـه طی سالیان اخیر شاهدیم که در حوزه امنیت مر
ایران و ترکیه در پرونـده  ۲۰۱۱های بعد از  اند. هر چند در سال مقابله با تروریسم انجام داده

اند، امـا بـه  تحوالت منطقه، به ویژه در عرصه بحران سوریه، اختالف موضع ملموسی داشته
تهران و آنکارا همـواره تـالش دلیل گرایش دو طرف به افزایش مناسبات اقتصادی، سیاسیون 

جانبه سران ایران، ترکیه و روسیه  های سه  اند در قالب مذاکراتی همچون آستانه و نشست کرده
  سطحی از همکاری و هماهنگی را داشته باشند.

  
  ه کردهادرقابت و همکاری در پرون

ایـران از موضوع کردها به دالیـل زیـر از مسـائل مهـم میـان ایـران و ترکیـه اسـت: ترکیـه و 
نظامی کرد در اقلـیم کردسـتان عـراق احسـاس  های شبه تهدیدهای ناشی از مواجهه با گروه

کردها گاه منافع راهبردی امنیتی، اقتصادی و نیز سیاسی ترکیه و ایـران را دوم، کنند.  خطر می
  کنند ) تهدید می۲۰۱۷مانند کنترل کرکوک از سوی کردها تا سال  (

. دانـد آن را تروریست هم نمی ، اماای ندارد رابطه گران کردستان ترکیهحزب کاربا اگرچه ایران 
ک  ک کـه بـه پ نشین عـراق مناطق ایزدی گروهی از کردهایهم اکنون نیروهای حشد الشعبی با 

دانـد.  کنند. ترکیه این مسئله را تهدیدی علیه خود می سنجار را به طور مشترک کنترل می نزدیکند،
 ۱۳۹۵به استقالل و برگزاری رفراندوم در سـال  ی عراقایران از تمایل کردها در عین حال، ترکیه و

م)، احساس خطر و تالش کردند با برقراری پیونـد اطالعـاتی ـ امنیتـی میـان فرمانـدهان ۲۰۱۷(
  مانع تجزیه عراق شوند.نظامی خود، 

ص با جلب شود، به خصو تر می تدریج پررنگ نقش کردها در پیوند میان ترکیه و ایران به 
شدن نقش کردهـا در سـوریه و  های اخیر، برجسته  شدن توجه جهانی به مسئله کرد در سال

تنها منافع ترکیه را با خطر مواجه کردنـد بلکـه بـه تهدیـدی علیـه  حمایت آمریکا از آنها، نه 
اند. در عین حال، تمایل کردها در اقلیم برای گسترش نفوذ خود، که  حکومت اسد بدل شده

توانـد بسترسـاز  م) انجامیـد، می۲۰۱۷( ۱۳۹۵مکاری ایران و ترکیه علیه آنها در سـال به ه
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  پیوندهای میان دو طرف برای مواجهه با کردها باشد.
  کرد. بیان محور مهم توان در هفت  را میای  رویکرد ترکیه و ایران در سطح منطقه

تـوان در  ان و ترکیـه را می. اولین سطح در تحلیل وضعیت کنونی مناسبات امنیتـی میـان ایـر١
جمهوری ترکیه، نسبت به حوزه رهبری مذهبی در جهان اسالم مورد  نگاه متفاوت اردوغان، رئیس

ارزیابی قرار داد. واقعیت امر این است که اردوغان در مقام یک رهبر سیاسـی در مسـلک فکـری 
به عنوان تهدیـد » و پارسیامپراتوری شیعه «های گذشته بارها از واژه  المسلمینی، طی سال اخوان

کـه داعـش را  ٢٠١٤کم از  و اردوغـان دسـت یـهترک«برای منطقه یاد کرده است. در همین راسـتا 
. آنهـا پـروژه یدندرسـ یبنـد به طور قطع به جمع یرانا یاسالم یکردند، نسبت به جمهور یجادا

او بـه مـا  یمدوغان و تـکه ار ی. نگاهضربه بزنند یرانا یاسالم یجمهورتا به زدند  یدداعش را کل
 یکشــور یــرانا یاســالم یاســت کــه جمهــور یــنا یــاد،دارنــد، بــا درجــات خلــوص کــم و ز

است و  یستادها یهدر مقابل ترک یهمانند عراق و سور یا مهم منطقه یها گراست و در پرونده مذهب
مصـالحش  ینکـهاقدام خواهد کرد، مگـر ا یهمنافع ترک یهعل یا کند، در هر منطقه یداپ یاگر فرصت

   )١٨: ١٣٩٩(بیگدلی،  ».کند یهمکار یهاقتضا کند که با ترک
. در سطحی دیگر، سیاست خارجی در ترکیه، برخالف ایران، به شـدت همگراسـت. ٢

کس حـق نـدارد  یکی از آخرین مصوبات شورای عالی امنیت ملی ترکیه این است که هـیچ
باره پهپادها صحبت کند. مصاحبه درباره تولیدات نظامی مصاحبه کند یا کسی حق ندارد در

اند. با کانالیزه کردن، عناصر قدرت را خنثی کردند. ترکیه بـه شـدت  ها را ممنوع کرده نظامی
دهد کارد به استخوان برسد. ترکیه در سیاست خارجی، چه خـوب  عملگراست و اجازه نمی

ن اسـت مـا بـه برد؛ در حالی که ممکـ ، کار خود را پیش میمختلفهای  یا چه بد، با روش
لحاظ غرور سیاسی یا از نظر منطقی آن را نپذیریم. عملگرایی منطـق سیاسـت خـارجی در 

گیرد. به  های ملموس را به کار می ترکیه است و کار به لحظه آخر نسپردن و تغییر جهت دادن
کار و  ترکیست، محافظه گرا، پان دین، خوب، بد، اسالم همین علت اردوغان فردی متدین، بی

که همـه چیـز در آن متکی است ای  ها را دارد، زیرا به جامعه دیکال است. همه این ویژگیرا
آورد. اگـر الزم باشـد در جـایی   گیـرد کـه جامعـه بـه آن فشـار مـی جامعه است. رنگـی می

کرد. این  هایی است که درباره فضای مجازی منتشر می شود. نمونه آن توییت کار می محافظه
کنـد تـا  توسعه است. اگر الزم باشد در جایی کردها را سـرکوب میماهیت حزب عدالت و 

کند کـه بـه  ها کارهایی می زمان با همه این اتفاق ترکیسم را با خود همراه کند. هم جریان پان
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  )٢٥: ١٣٩٩نژاد،  (سعادت گراهاست. نفع اسالم
را . یکی دیگر از مسائل مهم در خوانش وضعیت کنونی سیاست خارجی دولت ترکیـه ٣
» محور بـودن ماهیت«و نه » ظاهرمحور«یا » محور تاکتیک«توان در ماهیت به اصطالح  می

ها این است که  مشکل بزرگ ترک«سیاست خارجی این کشور مورد بررسی قرار داد. در واقع 
 تحوالت نظام بین

ِ
الملل  با ماهیت سیاست خارجی آشنایی چندانی ندارند. آنها تنها به شکل

کنند، نه ماهیت و محتوای آن؛ بـه همـین دلیـل نظـام سیاسـت  برداری می بهرهتوجه و از آن 
جایی را از  جایی اسـت. برخـی ایـن تغییـر و جابـه خارجی ترکیه مدام در حال تغییر و جابـه

دانند، در حالی کـه ایـن  هوشمندی یا از قابلیت عملگرایانه بودن سیاست خارجی ترکیه می
هـا در همـه تحـوالت  که ناشی از عدم شناخت اسـت. ترکگردد، بل مسئله به ماهیت برنمی

 زمانی که عجله می
ً
بهـره  افتند و از ماهیت اتفاقـات پشـت پـرده بی  کنند در تله گیر می غالبا
مانند. این ضعف، فرصتی برای ایران اسـت تـا از آن در راسـتای هـدایت ترکیـه اسـتفاده  می

اعتمـاد آن به  یرشک دارد و د ایرانبه  یارساست که ب یمهم یها از کشور یکی یهترککند... . 
 یـرانبه رفتار ا ،ناخواسته یاخواسته  یه،ترک یمل یتامن پذیر یبنقاط آسدر عین حال . کند یم

زود بـه  یلـیخ کننـد، یروز رصـد م را شـبانه یمل یتامن یدگره خورده است. چون نقاط تهد
خـود  یاند از ابزارهـا ها خواسـته ترککه  ییرند. هر جاب یم یمنطقه پ یندر ا ایران یرفتارها

  )٢٦: ١٣٩٩آبادی،  (دولت .اند متحمل شده ینیسنگ یها شکست ،ننداستفاده ک
توان در ارتباط با کنشـگری بسـیار فعـال سیاسـت  . واقعیت دیگر در برهه کنونی را می۴

انسـته برای مثال در لیبی حرکتی کرده و توهای مختلف ارزیابی کرد.  خارجی ترکیه در زمینه
ک عمـل  ک است حداقلی از جامعه جهانی را با خود همراه کنـد. در شـمال عـراق علیـه پ

کند بدون اینکه حاکمیت مرکزی عراق و بارزانی توان پاسخگویی داشته باشند. در شمال  می
کنـد.  برگـزار می  دهد و کالس الخط خود را اشاعه می سوریه، در مناطق عفرین و اعزاز رسم

انداز مثبـت اقتصـادی  ی خود در دریای مدیترانه شرقی هم فعال است و چشمدر حوزه انرژ
اند و اقتصاد همه کشورها زمین خورده اسـت. بـا  دارد. امروز همه کشورها درگیر کرونا شده

انداز مثبت اقتصادی  اینکه ترکیه هم تحت تأثیر کرونا بوده، اما اردوغان در تالش است چشم
. اردوغان با اقداماتی که انجام داد، دست برتر را نسـبت بـه ایـران دهد را به مردم خود نشان 

  )۸: ۱۳۹۹(بازدار،  دارد.
دو کشـور  یـادو نفـر، دو گـروه . در مقطع کنونی توجه به این مسئله ضروری است که ۵
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در  یـادشـمن مشـترک دارنـد،  یادارند،  یازن یکدیگربه  یاکه  کنند یم یبا هم همکار یزمان
 هـایی یزهانگ ینچنـ یـرانو ا یهترک یانم یاکنند. آ یهمکار خواهند یم یمتعال یاهداف یراستا

صلح در « یاصل یاستدر جهت س یگرد یست ون یشسال پ یستکشور ب یهترک؟ وجود دارد
و از آن فاصـله  کند یکرده بود، حرکت نم ریزی یکه آتاتورک آن را پ» داخل، صلح در جهان

کـرده  ییـرتغ یـهترک های یاسـتغان و تحوالت منطقـه، سکار آمدن اردو یگرفته است. با رو
ژاکـوپن  هـای یکالئ یـاارتـدوکس  هـای یکبـا الئ ها یمـذهب یـدئولوژیک،. از نظـر اتاس

غرب را  یارهایها و مع گرا بودند، ارزش غرب یارارتدوکس بس های یکدارند. الئ ییها تفاوت
 یمـذهب هـای یکامـا الئ سـتند؛دان یمحکـوم م رببا غ یمد نظر داشتند و خود را به همراه

 یو حتـ یاسـیس ی،اقتصـاد ی،نظـام ی،و روابـط تجـار یمبا غرب باشـ توانیم یم گویند یم
سابقه دارد و  یهمسئله در ترک ین. ایممحکوم به تمدن غرب باش یداما نبا یم،برقرار کن یفرهنگ

ر مردم در حال با فشا یهشروع شده باشد. در واقع ترکم) ۲۰۰۲( ۱۳۸۳که از  یستن گونه ینا
 یسع یافتند،به مرور زمان هر جا که فرصت  یک،سو بود. آنها با حفظ نظام الئ ینحرکت به ا

و  یبلکـه فاصـله منفعتـ ی،و اصـول یدتیالبته نه آن فاصله عق یرند؛کردند از غرب فاصله بگ
، هم بـه کنند ارنگه دارند، هم با منطقه ارتباط برقر ی. هم خواستند مردم را راضیستیپراگمات
اروپا وارد شوند، هم با ناتو بمانند،  یهادامه دهند، هم به اتحاد ها یخود با غرب های یهمکار

و غرب ادامه دهند و هم با جهان اسالم ارتبـاط داشـته  یکاخود با آمر یهم به روابط اقتصاد
ک یاپشت دولت اردوغان  یدئولوژیا یکباشند.  قـرار دارد. آنهـا هـر زمـان  تیپـار حـزب آ
 یستادگیا یناما ا یستادند؛قدرت به دست آوردند در مقابل غرب ا یکم یاکردند  یدافرصت پ

 یانفعـال های یریگ و موضع یگرد یهو بر اساس منافع است. ترک یبلکه منفعت یست،ن یاساس
و  مریکـاهم به آ کند، یم یهمکاربا ایران است. هم  یاوقات تهاجم یبرخ و حتی در ندارد

 یسـت، هـم ادعـاا، هم در مقابل جهان اسالم عضـو نـاتو دهد می ینظام های یگاهغرب پا
ها در   خواسـته یـنکم اهـل تسـنن را دارد. ا دست یاجهان اسالم  یرهبر یو حت ییگرا اسالم

  )۱۶: ۱۳۹۹(ترک ییلماز،  .است یها منطق ترک یدظاهر متناقض و متضاد است، اما از د
 یگـرد یـرانبه ا یهترک یازنن نکته اشاره کرد که توان به ای . در تحلیل وضعیت موجود می۶

 یلیاردم ۲۵از  یگراست. د یافتهکاهش  یاربس یهو ترک یرانا ی. روابط تجاریستمانند سابق ن
 یلیـاردم ۵بلکه حجم مبادالت بـه حـدود  شود، یزده نم یحرف یدالر حجم مبادالت تجار

 شـده هـای اعمال یمو تحر یا منطقـه های یریاست. با توجه به کرونا و درگ یافتهدالر کاهش 
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 از ترک یران. اگر اخرد ینفت نم کشورماناز  یگر، دیرانا یهعل
ً
 یـهپول نداشـته باشـد، متقـابال

 یـنرا گرفتـه اسـت. بـا ا یـهقاچاق کـاال از ترک یجلو یتا حدود یراننخواهد کرد. ا یدیخر
 توانند میکمتر  ها یرانیکشور کم شده است و ا یآمده منابع ارز یشپ یرانا یکه برا یتیوضع
  (همان) شود. یکمتر م یرانبه ا یهترک یکنند و وابستگ یدخر یهاز ترک
. در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران در چنـد حـوزه نگـاهی ویـژه بـه ترکیـه دارد: ۷

جانبه ایاالت متحده آمریکـا، بـه هـیچ وجـه قصـد  های یک نخست، ایران با توجه به تحریم
صادی و به ویژه صادرات گاز ایران به ترکیـه قطـع شـود. در حقیقـت، در ندارد مناسبات اقت

حوزه صادرات و مبادالت تجاری، ایران امیدوار است که ترکیه همچنان به مناسبات خود بـا 
  کشورمان ادامه دهد. 

دوم، ایران بیش از آنکه ترکیه را در نقش یک دشمن یا رقیـب راهبـردی بـزرگ ارزیـابی کنـد، 
کاری و حتی ایجاد اشتراکات راهبردی در حوزه سیاست خـارجی بـا آنکـارا رغبـت بیشتر به هم

داند؛ از این رو هنوز حاضـر  دارد. با این حال، ترکیه رویکرد سیاست خارجی ایران را تهاجمی می
را به رسمیت بشناسد. در مقابل ایـران   نشده است جایگاه و قدرت راهبردی ایران در سطح منطقه

های مختلف بحران در منطقه، منافع و نقش ویژه ترکیـه  ها و کانون است در حوزه به آسانی حاضر
  را به رسمیت بشناسد و حتی وارد همکاری و تعامل گسترده با این کشور شود. 

سوم، در وضعیت جاری، ایران در منطقه غرب آسیا توان زیادی در حوزه نفوذ فرهنگی و 
حت حمایت ایران در کشورهای عراق، سوریه، لبنان و های نیابتی ت دیپلماسی نرم دارد. گروه

های  فلسطین اشغالی واقعیت میدانی هسـتند کـه از چشـم نـاظران سیاسـی و استراتژیسـت
اند. بر خالف ایران، سیاست خارجی ترکیـه در منطقـه  سیاست خارجی ترکیه مغفول نمانده

ها طی چنـد  ا این حال ترکتا کنون بیشتر از طریق مداخله نظامی مستقیم پیش رفته است؛ ب
ایجاد کنند. نماد بـارز هم برای خود ای  های نیابتی منطقه گروهدرصدد برآمدند تا سال اخیر 

الحمایه ترکیه در سوریه مشاهده کـرد کـه از  های تروریستی تحت توان در گروه این امر را می
نکته توجه کرد که نفوذ ترکیه، بر گیرد. اما باید به این  آنها به عنوان ابزاری در لیبی نیز بهره می

گرایانـه  پایه نفوذ نرم و دیپلماسی فرهنگی نیست، بلکه بیشتر در قالب نـوعی همکـاری واقع
  تواند با فروپاشی مواجه شود.  مبتنی بر منطق برد و باخت است که در آینده نه چندان دور می
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  ـ عبری اتحاد امنیتی در تقابل با جبهه عربی

ـ عبـری یعنـی  رت رسیدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، ایجاد بلوک اتحاد عربیبعد از به قد
همکاری امنیتی، سیاسی و نظامی کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی در دستور کـار قـرار 

گاه به صورت رسـمی و علنـی از چنـین اتحـادی رونمـایی نشـد، امـا  گرفت. هر چند هیچ
سـازی  حاد شکل گرفته است و نمـاد بـارز آن عادیدهد این ات می  های میدانی نشان واقعیت

  بوده است.  ١٣٩٩آویو در مرداد و شهریور  روابط امارات متحد عربی و بحرین با تل
اساس این سناریو بر این مبناست که اکنون ائتالف عربی ـ عبری نه تنها برای ایران، بلکه 

مر در آینده نزدیک ممکن اسـت آید و همین ا برای آنکارا نیز یک رقیب و دشمن به شمار می
موجب همکاری فزاینده و حتی اتحاد امنیتی راهبردی میان ایران و ترکیـه شـود. عربسـتان و 
امارات در مقام دو رقیب اصلی ترکیه در منطقه هستند و تهران نیز همـین مشـکل را بـا ایـن 

بازیگران ایسـتادگی کشورها دارد؛ در نتیجه بر اساس این سناریو، دو طرف باید در برابر این 
بستان است کـه بـه عنـوان  تر از سناریوی بده کنند. با این حال محوریت این سناریو، اخص

بستان وجود دارد، اما مسئله ایـن اسـت  اولین سناریو طرح شد. در این سناریو نیز قاعده بده
  که بنیان همکاری بر مبنای اتحاد مشترک در برابر جبهه عربی قابل تعریف است. 

ـ عبـری  های ایجاد ناتوی عربی و ائتالف عربی  که برای اولین بار زمزمه  ١٣٩٥ر سال د
شد، تصور غالب این بود که ایران کانون اصلی و یگانه هدف این اتحاد است. اما بـا  مطرح 

اسـت. عربسـتان، را نیز دربرگرفته ای رقم خورد که اکنون ترکیه  گونه گذشت زمان، شرایط به
المسلیمن در غـرب آسـیا و  در سطحی گسترده با هر گونه افزایش نفوذ اخوان امارات و مصر

شمال آفریقا مخالف هستند؛ در حالی که اردوغان مروج اصلی تفکر اخوانی در سیاسـت و 
  حکمرانی منطقه است.

قطر و لیبی بـه شـدت حمایـت اخوانی  یا شبهاردوغان در مقطع کنونی از دولت اخوانی 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و محمد بن زاید، ولیعهـد  در حالی کهکند  می

ای بزرگ  امارات، به شدت مخالف این دو حکومت هستند و به نوعی اکنون رقابت و دشمنی
هـای  میان طرفین ایجاد شده است. در سطحی دیگر، رژیم صهیونیستی نیـز بـه دلیـل کنش

ت به معامله قرن، الحـاق کرانـه بـاختری و نیـز ترکیه در دریای مدیترانه و مواضع آنکارا نسب
المقدس، به شدت با آنکارا دچار اختالف شـده اسـت. در نتیجـه بـا  انتقال پایتخت به بیت

اند. در مجموع از نگاه ایـن  همراهی مصر، عربستان و امارات اکنون در برابر ترکیه قرار گرفته
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مقطع کنونی این ظرفیت را دارند کـه بـا شده، ترکیه و ایران در  سناریو، به علت دالیل مطرح
  ـ عبری وارد نوعی شراکت شوند. یکدیگر علیه ائتالف عبری

  
  سال آینده ٢٠-١٠راهکار و راهبرد بلندمدت: 

تـرین  انداز مطلوب برای سیاسـت خـارجی هـر بـازیگری، مهم بدون تردید در ترسیم چشم
ریزی راهبـردی بـرای  امـهسناریو در سطح بلندمدت است. طـرح سـناریوی بلندمـدت، برن
های خود را مدیریت کند.  سیاست خارجی یک کشور است تا در آینده مسیر منافع و خواسته

رسد ایران بایـد سـه راهبـرد اساسـی را پـیش  در همین راستا، در سطح بلندمدت به نظر می
ی های مشـترک همکـار اند از: امنیتی کردن تهدیدهای مشترک، ایجاد حوزه بگیرد که عبارت
  .ناپذیری تنیدگی اقتصادی در مسیر جدایی امنیتی و درهم

هـا و  های جمهـوری اسـالمی ایـران نیـاز دارنـد بحران در مرحله ابتـدایی استراتژیسـت
های حساس برای ترکیه را در مسیر امنیتی کردن و معرفی به عنوان تهدید مشترک ارائـه  حوزه

 یـا »عـادی سیاسـت« حـوزه از ها پدیـدهبه معنـای خـروج  کردن امنیتیکنند. در این زمینه 
 یـک کـردن یتیثبت امن یبرااست.  امنیتی  حوزه به آنها کردن وارد و »عمومی های سیاست«

 ابژهینی ع یدهایتهد یابیبه ارز یازیعمل، ن
ً
بلکه  نیست، ،اند را به خطر انداخته ای که واقعا

مشـترک از  یبه برداشت یمها بتوانآن یلهتا به وس یماز روندها داشته باش یالزم است درک درست
 ینـد. فرایـابیمدسـت  نگیـزد،برارا  یجمع د و واکـنش دسـتهوقلمداد ش یدتهد تواند یآنچه م

کـه گفتـار ت. در این میـان آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت اس یگفتار یکنش کردن، یتی امن
  اجرایی شود. و عمل یتشده خود در حکم واقع کارگرفته به

کننـد، فراینـد  ای تعریف می در مکتب کپنهاگ امنیت منطقه ١بری بوزانکه ویور و   چنان 
امنیتی کردن سه مرحله اساسی دارد که ضروری است در مناسبات راهبـردی ایـران و ترکیـه 

. ایجاد  ٣. اقدام اضطراری و فوری؛ ٢. شناسایی تهدیدهای اساسی؛  ١مورد توجه قرار گیرد: 
با نقض قوانین. امنیتی کـردن نیازمنـد درک تهدیـد اصـلی، تأثیر بر روابط بین واحد بناشده 

شده برای پاسخ به تهدیدها، توانایی متقاعـد کـردن  کردن قوانین وضع توانایی و قدرت معلق 
  دیگران از احساس خطر و نیاز به نقض قوانین برای بقاست.

های سیاست خارجی کشـور بـا پـیش گـرفتن  در این سطح ضروری است استراتژیست

                                                                                                                                         
1. Weaver and Barry Bozan 
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ریزی و راهبردی منطقی و منسجم، به وزارت خارجـه ترکیـه و شـخص رجـب طیـب  امهبرن
های تهدید مشترکی برای جمهوری اسالمی ایران و ترکیه وجود  اردوغان نشان دهند که حوزه

دارد. در ادامه ضروری است رغبت و گرایش مثبت ایران به آنکارا نشان داده شود که حاضـر 
زمینه مقابله و رفع این تهدیدهاست. در مجموع باید به ترکیـه و به همکاری با این کشور در 

حاکمان سیاسی این کشور القا شود که ممکن است بقا و امنیت ملی دو کشور در بلندمدت 
  تهدید شود. در نتیجه ضروری است همکاری دائم در حوزه امنیت میان طرفین برقرار شود. 

د توجه کرد همکـاری امنیتـی و اتحـاد راهبـردی در ادامه این رویکرد، در سطح بلندمدت بای
  امنیتی نه تنها میان ایران و ترکیه، حتی میان دو متحد در دوران جنگ نیز ممکن نیست. 

های تهدید به هیچ وجه بدین معنا نیست که ایـران و ترکیـه در  بنابراین امنیتی کردن حوزه
اشند، بلکه مسـئله ایـن اسـت کـه ها با یکدیگر اشتراک موضع داشته ب ها و بحران همه حوزه
  یا به عبارت بهتر، تعریف کرد. » برساخت«های مشترک امنیتی را میان دو طرف  باید حوزه

 تقربرای نمونه، 
ً
، م)٢٠٠٣( ١٣٨١ در یکـاسال بعـد از اشـغال عـراق توسـط آمر یک یبا

 یلسـاتج یهمصر و ترک یه،اردن، سور یت،عربستان، کو یران،ا یعنیعراق  یههمسا یکشورها
 یکـاشـده بـود. آمر جـادای  در منطقه یدجد یمکارهآغاز  یبرا یدواریام یکبرگزار کردند. 
بودنـد،  یکـاکـه تحـت فشـار آمر ورهاییرو کشـ یـنجلسات بود؛ از ا ینا یمخالف برگزار

سازمان  یکا،کشور برگزار شود، از آمر ینکه قرار بود در ا یا در جلسه یهکردند. ترک یکارشنک
عـراق در  یگانکه از ابتدا قرار بود فقط همسـا یدعوت کرد؛ در حال یزاروپا ن یهدملل و اتحا

 یمخود را تحکـ های یهمکار و ها یتو در کنار مسئله عراق، فعال یابندجلسات حضور  ینا
  انجام دهد. یدر مقابل غرب کار یدکه نبا کرد یاحساس م یهحال ترک ین. با اکنند

یم کردستان عراق به رهبـری مسـعود بـارزانی طـی همچنین در وضعیتی که حکومت اقل
پرسی استقالل بود، این حوزه مشترک از تهدید امنیتی میـان  در پی برگزاری همه ٢٠١٧سال 

ای همانند مسئله کردهـا،  های گذشته همواره مسئله دو کشور تعریف شد. هر چند طی دهه
رار داده، اما ضروری است این دو کشور ایران و ترکیه را در موضعی مشترک در حوزه امنیت ق

ها در بلندمدت گسترش پیدا کنند. برای نمونه مسـئله فلسـطین یـا حضـور آمریکـا در  حوزه
های سیاست خارجی  توانند از سوی استراتژیست منطقه غرب آسیا موضوعاتی هستند که می

  بازتعریف شوند. این مسـائل در نـوع خـود متعلـق بـ
ً
ه زمـان دو کشور ایران و ترکیه مجددا

  شوند.  های راهبردی  بازتعریف می بلندمدت هستند و در قالب هماهنگی
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همچنین در سطح بلندمدت باید توجه کرد که امروز در کنار امنیـت و سیاسـت، مؤلفـه 
تواند عاملی برای همکـاری و اشـتراک موضـع کشـورها بـا یکـدیگر در ابعـاد  اقتصادی می

هـای امنیـت و سیاسـت خـارجی بـه  در حوزهمختلف باشد. دو یا چند کشور ممکن است 
تنیدگی اقتصادی میـان  ها و درهم شدت رویکرد متمایز با یکدیگر داشته باشند، اما همکاری

  ساز همکاری مشترک در سطح امنیتی باشد.  آنها ممکن است زمینه
توجه به این مسئله ضروری است که سیاستمداران ترک همواره نگاهی اقتصـادمحور بـه 

هـای عمیـق سیاسـی، همـواره منفعـت  ارجی داشته و حتی با وجـود بـروز تنشسیاست خ
کید قرار داده اند. نماد بارز این امر را  اقتصادی را به عنوان عاملی برای تداوم مناسبات مورد تأ

مورد ارزیابی قـرار  ٢٠٠٠توان در مناسبات میان ترکیه و رژیم صهیونیستی در اواخر دهه  می
هـای  و حملـه ایـن رژیـم بـه کشـتی حامـل کمک» مرمـره«ع بحـران داد که با وجـود وقـو

آویو بـه سـرعت مناسـبات دو  تنیدگی اقتصادی آنکارا و تل هم دوستانه ترکیه به غزه، در انسان
  طرف را به سمت کاهش تنش سوق داد. 

های اقتصـادی ایـران  در همین زمینه توجه به این مسئله ضروری است که استراتژیسـت
هایی راهبردی تعریف کنند که بـه نـوعی بـرای  اری تجاری و فنی با ترکیه حوزهباید در همک

آنکارا مکمل بودن و ضـرورت وابسـتگی اقتصـادی دو کشـور بـه یکـدیگر را تـداعی کنـد. 
ـرک 

َ
همچنین باید به سمت عقـد قراردادهـای اقتصـادی بلندمـدت بـا ترکیـه رفـت، زیـرا ت

  )٢٧: ١٣٩٩آبادی،  (دولت بود. قراردادهای بلندمدت برای ترکیه سخت خواهد
واقعیت این است که در این حوزه، ایران رقبای سرسختی همانند آمریکـا، اتحادیـه اروپـا، 

رو دارد کـه همگـی بـه همکـاری اقتصـادی و ورود بـه تعامـل تجـاری  روسیه و چین را پیش 
قالل انـرژی از راهبردی با این کشور رغبت دارند. در وضعیت کنونی نیز که ترکیه در مسیر است

های جدیـد  هایی برای حوزه ریزی دارد، ضروری است برنامه جمهوری اسالمی ایران گام برمی
همکاری اقتصادی میان تهران و آنکارا انجام گیرد. ناگفته نماند این مسئله در وضـعیت بعـد از 

  د.پایان کرونا باید به شدت مورد توجه مقامات سیاسی جمهوری اسالمی ایران قرار گیر
هـای  تـوان ایجـاد حوزه انداز مطلوب بـرای ایـران در بلندمـدت را می در مجموع، چشم

همکاری امنیتی مشترک میان دو کشور در سطحی راهبردی و کالن ارزیابی کرد تـا موجـب 
تعامل مشترک در باب مسائل امنیتی منطقه شود. رسیدن به این نقطه از همکاری میان ترکیه 

ست، امـا نبایـد ایـن دشـواری را بهانـه قـرار داد و در ایـن مسـیر گـام و ایران بسیار دشوار ا



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 3
یپ، 

اپ
 ی

83،
 

پاییز 
1399

  
 

 

 102  

هـای مشـترک تهدیـد میـان طـرفین از نظـر گفتـاری و ذهنـی، در  برنداشت. تعریـف حوزه
تواند از یک سو، تقویت مناسبات سیاسی دو طرف و از سوی دیگر، حتـی  در  بلندمدت می

  راه داشته باشد. مقاطع خاص، همکاری مشترک عملیاتی در میدان را هم
  

  ساله   ١٠-٥مدت:  راهکار و راهبرد میان

های قدرت میدانی ترکیـه در منطقـه و نـوع تعامـل ایـن  مدت توجه به واقعیت در سطح میان
 ٥مدت  ریزی میان رسد. در حقیقت برای برنامه کشور با کشورهای غربی ضروری به نظر می

نظـر تعامـل بـا متحـدان راهبـردی خـود طـی  ساله با ترکیه، باید دانست این کشور از ١٠تا 
های گذشته چه وضعیتی داشته و از نظر تأثیرگذاری بر معادالت منطقه غـرب آسـیا نیـز  دهه

  این کشورها در چه جایگاهی هستند. 
را از دسـت  یـهترک خواهنـد یو غـرب نم یکـاآمرنکته مهم در مقطع کنونی این است که 

و... غـرب  یفرهنگـ ی،نظـام یاسـی،س یررب و تحت تأثهنوز هم در اردوگاه غ یهبدهند. ترک
کشور را بـه  ینکه ا یدوارندام ها یدارد، غرب یهکه ترک یمتفاوت های یریگ رغم موضع  است. به

در  یتحـوالتایجـاد  یـا یـهدر داخل ترک یانتخاباتبا برگزاری  از این روقبل برگردانند؛ شرایط 
تواننـد  هرچند آنهـا بـه راحتـی نمی .ال انتقام هستندبه دنب ،آن در یهترکو گرفتار کردن  منطقه

اردوغان دسـت آنهـا را خوانـده  یراندارند ز یا اما چاره کنند،اردوغان را تحمل  یها انحراف
در دسـت اردوغـان  یشـگیهم یها از حربـه ایران یکـی. داند یآنها را م یها است و ضعف

از غرب فاصـله  یهباز است. هر چه ترک یهترک ه رویب یشههمبرای  یزن یرانا های وازهاست. در
  (همان) .است یرانبه نفع ا یرد،بگ

باید توجه کرد در مقطع کنونی، ترکیه همواره به دنبال اثبات این نکتـه اسـت کـه روابـط 
تنگاتنگی با ایران ندارد؛ به همین دلیل رابطه با جمهوری اسالمی را تنها در محور اقتصـادی 

بـا ایـران،   داند رابطه ئولوژیک و مسائل دیگر. ترکیه به خوبی میبرد نه در محور اید پیش می
خواهـد داشـت. بررسـی هزینـه ـ فایـده در   جز در محور اقتصادی، برای این کشور هزینـه

  سیاست خارجی ترکیه بسیار مهم است.
مدت مطلـوب بـرای جمهـوری اسـالمی ایـران را  میان با توجه به این سه مسئله، راهبرد

های ترکی و حتی ورود بـه  گری در رسانه سه سطح مطرح کرد: اول، ایران با البیتوان در  می
تواند زمینه انفصال و گرایش به جدایی جامعه ترکیـه  مذاکره مستقیم با سیاستمداران ترک می
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 جدایی ترکیه از اروپا و آمریکا به معنای نزدیک شـدن 
ً
از غرب را تقویت کند. هر چند لزوما

ایران نیست، اما هر چه این جدایی بیشتر باشد، زمینه بـرای کلیـد زدن  به جمهوری اسالمی
  سطحی جدید از مناسبات راهبردی میان تهران و آنکارا تقویت خواهد شد. 

کم تا زمان باقی ماندن رجب طیب اردوغان در منصـب  دوم، ایران باید تالش کند دست
آنکارا با کشورهای عربی، بـه های میان  از تنش ١م)٢٠٢٣( ١٤٠١جمهوری در سال  ریاست

  جمهوری اسالمی ایران، بر مبنای منطق نظریـهرا ببرد.   ویژه عربستان و امارات، نهایت بهره
 بـر حـوزه  های امنیتی، در سـطح روابـط و سیاسـت خـارجی منطقـه مجموعه

ً
ای کـه غالبـا

ا در رویکـرد خلیج فارس اتکا دارد، توانسته است الگوهایی از دوستی و دشمنی ر  زیرمنطقه
 ۱۳۸۱هـای اخیـر بـه خصـوص پـس از  اش در ده تقابلی خود، برای نیـل بـه منـافع نسـبی

تواند نقـش دوسـتی را  م) تا به امروز شکل دهد. بر اساس همین قاعده نیز ترکیه می۲۰۰۳(
ایفا کند و در بحث تضاد با کشوهای عربی در نقش متحد ایران ظاهر شـود. در ایـن زمینـه 

  های عالیق به یکدیگر از اهمیتی درخور توجه برخوردار است. زهنزدیک کردن حو
مدت ضروری اسـت در تعامـل و نگـاه ترکیـه بـه محـور مقاومـت نـوعی  سوم، در میان

اش در  بازنگری اتفاق بیفتد. مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده ایـران و نیروهـای نیـابتی
های خود نشان داده است نسبت بـه  ریگی منطقه است. در حقیقت، اردوغان بارها در موضع

محور مقاومت و هالل شیعی موضعی مخالف دارد و ایران را به تالش برای ایجاد امپرتوری 
ای و  ـ پارسی در منطقه متهم کرده است. در این سطح ضروری اسـت راهبـرد رسـانه شیعی

کیه ایجاد شود. فرهنگی مدونی برای تأثیرگذاری بر نگاه غالب نسبت به محور مقاومت در تر
وگوی مستقیم پیرامون همکاری مشترک و محتمل با محـور مقاومـت  همچنین ورود به گفت
  رسد.  امری منطقی به نظر می

  
  سال آینده ٥-٢راهکار و راهبرد کوتاه مدت: 

توان بر اساس منطق  مدت، راهبرد مطلوب برای جمهوری اسالمی ایران را می در سطح کوتاه
ارائه کـرد. در مقطـع کنـونی، ایـران و ترکیـه در » ها ش و افزایش تعاملهای تن کاهش حوزه«

، حداقلی از همکاری و اشتراک موضع را دارند. در حقیقت، آنکـارا  های بحران منطقه کانون

                                                                                                                                         
رد رجب طیب اردوغان  ٢٠٢٣له ضروری است که در ئالبته توجه به این مس .١

ُ
و ایران باید بـرای  وجود دارداحتمال ب

  .تعامل داشته باشد ٢٠٠٢بعد از های  سال دیگر با شخص اول سیاست ترکیه طی سال ٥
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 آنکـارا  رویکرد ایران در سوریه، عراق، یمن و حتی مسئله فلسطین را تهاجمی می
ً
داند. اخیرا

های خـود در   داعیهو حتی کند  متهم میک  ک با پبه همکاری  رابا حساسیت بیشتری ایران 
ترمیم خط لوله انتقال گاز پـارس جنـوبی بـرای واردات عدم این زمینه را به عدم بازسازی و 

  است. مرتبط کرده گاز از ایران 
به مدت چند ماه خط لوله منفجرشده پارس جنوبی را ترمیم  ١٣٩٩فروردین  ١٢ترکیه از 

متهم  حزب کارگران کردستانرست در زمانی بود که آنکارا تهران را به حمایت از این دنکرد. 
. عالوه بر این، در سطح بحران ادلب نیز مواضع مخالف ایـران و ترکیـه بـه حـداکثر کرد می

ممکن رسیده است. در چنین وضعیتی، به هیچ وجه امتیاز دادن به ترکیـه یـا حتـی ورود بـه 
تواند ترکیـه را در مسـیر  اند نتیجه مثبتی همراه داشته باشد و نه میتو وگوی فراگیر نه می گفت

ها قرار دهد. بنابراین سیاست منطقی برای ایـران در ایـن مقطـع ارتقـای سـطح  کاهش تنش
  روابط به صورت نرم و تدریجی است. 

ای ارتقای سطح روابط بـه شـکل فـوری اسـتفاده  توان از راهبرد دومرحله با این حال می
ها از سطوح نرم برای رسـیدن بـه سـطوح  نخست، ارتقای کیفی، یعنی شروع همکاریکرد: 

مدِت مقطعـی شـروع  برد و کوتاه سخت؛ دوم، ارتقای کمی؛ باید از موضوعات کوچِک میان
واقعیت این است کـه در مقطـع  )٢٥: ١٣٩٩آذر،  (سعادت کرد و به مسائل راهبردی رسید.

بردی میان ترکیـه و ایـران مطـرح نیسـت و آنچـه دو کنونی، به هیچ وجه بحث همکاری راه
های  هـا و ایجـاد زمینـه توانند به آن توجه کننـد، کـاهش تنش طرف در تعامل با یکدیگر می

  مشترک همکاری محدود است. 
در این زمینه، وارد کردن ترکیه به بحران یمن، حمایت از ترکیه در بحران لیبـی در مقابـل 

و حتی مدارای نسبی بـا ترکیـه در بحـران ادلـب، راهبردهـایی کشورهای عربستان و امارات 
  کنند. تقویت  میان ترکیه و ایران را  ها مدت ممکن است زمینه همکاری هستند که در کوتاه

  
  ساله ٢-١راهکار تاکتیکی: 

مدت کـه همگـی  مدت و کوتاه شده در سه سطح بلندمدت، میان عالوه بر راهکارهای مطرح
ردی کالن در سطح سیاست خارجی هستند، توجه به سناریوی تاکتیک یا نیازمند اتخاذ راهب

یران در برابر ترکیه، ا رسد. در سطح تاکتیکی، راهکار مطلوب مقطعی نیز ضروری به نظر می
  است. » حفظ وضع موجود و سیاست صبر و انتظار«سیاست 
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ات در در شرایط کنونی یعنی در حالت حداقلی تا زمـان مشـخص شـدن نتیجـه انتخابـ
)، به هیچ وجه تغییر در رویکرد ١٣٩٩آبان  ١٣( ٢٠٢٠ایاالت متحده آمریکا در سوم نوامبر 

رسـد. خواسـته یـا  دیگر منطقی به نظر نمیفعاالن سیاست خارجی نسبت به ترکیه و کلیت 
تـا  ١ناخواسته روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، بر مناسبات آتی میان ترکیه و ایران در 

  گذارد.  بر جای میچیزی آینده تأثیرات  سال ٢
پیروزی جو بایدن و احتمال بازگشت آمریکا به برجام و مذاکرات با تهران، به طور حتم با 
از پیش تقویت  رو برای همکاری و تعامل میان ایران و ترکیه بیش های پیش  ها و فرصت زمینه

سیاسـت صـبر و انتظـار در برابـر  خواهد شد.  اما نکته درخور توجه این است که ایران باید
دسـتی و رغبـت  ترکیه را پیش بگیرد و در انتظار ارسال سیگنال مثبِت آنکارا باقی بماند. پیش

؛ بنـابراین ای نخواهـد داشـت تـأثیر سـازندهشدید ایران به افزایش سطح همکاری بـا ترکیـه 
نرم، راهبـرد انتظـار وگو و ورود به تعامل با ترکیه در سطح قدرت  منطقی است که برای گفت
  یک ساله پیش گرفته شود. 
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، قابـل ١٣٩٨آبـان  ٢٣،»هیو ترک کایترامپ و اردوغان در بهبود روابط آمر ینقش دامادها یاافش«ـ خبرگزاری تابناک، 
  https://www.tabnak.ir/fa/news/937170 دسترس در:
  سی فارسی، قابل دسترس در:  بی ، بی»ترکیه در لیبی به دنبال چیست؟«ـ والی، کاظم، 
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