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مقدمه
ایران و ترکیه دو کشور مهم غیرعرب منطقه میباشند که از سال  9361برای تبدیل شدن
به هژمونی منطقه ای و کنترل جغرافیای خاورمیانه در رقابت و همکاری به سر بردهاند و در
طی تاریخ ،هر دو طرف مقدورات متعدد و مشابهی جهت نیل به این بلند پروازی داشتهاند .هر
چند در طی حدود  000سال هیچ جنگی بین دو طرف اتفاق نیفتاده ولی روابط آنها رو به
تکامل هم نبوده و دو کشور بهعنوان وارثان امپراطوریهای قدرتمند تاریخی و پرجمعیتترین
کشورهای منطقه ،تاریخی از «همکاری توأم با رقابت» سپری کردهاند.
علیرغم اینکه دورههای تاریخی مثل حکومت رضا شاه در ایران و آتاتورك در ترکیه ،دورههای
اتفاق نظر در سیاست خارجی دو کشور بود ولی این اتفاق نظرها مانع از بی اعتمادی طرفین نشده و
تفاهمهای این چنینی معموالً ناشی از ساختار قدرت در نظام بینالملل ،الزامات خارجی مثل ائتالف
در برابر کمونسیم و یا قرار گرفتن در بلوك غرب در طی جنگ سرد بوده است .انعقاد پیمان بغداد
در سال  9111و بعدها پیمان سنتو 9و همچنین پیمان عمران منطقهای 2در سال  9130معلول
چنین شرایطی بودهاند.
از زمان وقوع انقالب اسالمی در ایران ،نوع دولت حاکم در ترکیه از متغیرهای مهم اثرگذار
بر روابط طرفین بوده است .بطوریکه هر وقت دولتی اسالم گرا یا منعطف نسبت به مذهب در
ترکیه به قدرت رسیده ،ارتباط طرفین به حد مطلوب رسیده است و این متغیر ،عاملی پایدار در
گسترش روابط دو طرف بوده است .بهعبارتی ،در طی دو دهه گذشته فرض بر این بوده که هر
وقت دولتی اسالم گرا به جای دولتهای سکوالر در ترکیه به قدرت برسد شاهد گسترش روابط
این کشور با ایران خواهیم بود .اما با روی کار آمدن دولت اسالمگرای عدالت و توسعه ،این
فرضیه تا حدی زیادی مخدوش گردید .چون در عین حالی که دولتی اسالمگرا بدون ائتالف با
سایر احزاب و با قدرت تمام در ترکیه به قدرت رسید ،ولی روابط آنها با ایران ،آنچنان بهتر از
عصر حکومت داری سکوالرها نشد.
در یک دهه گذشته روابط دو کشور چند وجهی و پیچیده بوده بطوریکه طیفی از
پژوهشها از آن به گسترش بی سابقه روابط یاد میکنند و در جهت مقابل ،عدهای از
پژوهشگران از آن به احیای مجدد رقابت و تعارض یاد میکنند که زمینههای تاریخی داشته
)1- Central Treaty Organization (CENTO
2- RCD
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است .به این خاطر الزم است در بررسی روابط دو کشور در عصر زمامداری حزب عدالت و
توسعه ،از منظرهای متفاوتی به موضوع نگاه کنیم که نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت .لذا
با وجود بهبود روابط دو کشور از سال  ،2002طرح مباحثی همچون «تحکیم کامل روابط»
نادرست میباشد.
از نکات جالب توجه روابط دو کشور این بوده که در عین حالی که روابط اقتصادی و تجاری
به باالترین سطح خود در تاریخ روابط طرفین رسیده و چشمانداز خوشبینانهای هم برای آن
ترسیم میشود ولی در حوزهها ی سیاسی و بین المللی رقابت و اختالف نظر هم به حد بی
سابقهای رسیده است .حتی برخی از پژوهشگران ،تنش و رقابت بین دو طرف را یادآور تنش
بین آنها در قرن  91میدانند (.)Cagapaty, 2011
حال سئوال این است که ایران و ترکیه در عصر زمامداری حزب عدالت و توسعه به چه
دلیل و در چه زمینههایی دچار رقابت و تعارض شدهاند؟ این فرض به آزمون گذاشته میشود
که وجود عوامل بنیادین واگرا در روابط دو کشور و پایبندی حزب عدالت و توسعه به اصول
کمالیسم سبب شده که دو کشور در جهتگیریهای کالن سیاست خارجی ،تالش برای تبدیل
شدن به هژمون منطقهای ،تالش برای ایفای نقش رهبری در جهان اسالم و مدیریت مساله
فلسطین و همچنین تحوالت جهان عرب دچار رقابت و تعارض شوند .نوع تعامل و رابطه دو
کشور در طی دورههای تاریخی ،عالوه بر اینکه از مقتضیات زمانی متاثر بوده ،تا حد زیادی هم
از عوامل بنیادینی تاثیر گرفته که این عوامل فارغ ار نوع دولتهایی که در راس قدرت بودهاند،
روبط آنها را تحت تاثیر قرار داده و آن را مستعد بروز رقابت نموده است .برای مثال ،در یک
دهه گذشته هر چند نوع نگرش حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی ،بر شکلگیری روابط
دو جانبه تاثر گذاشته ولی این متغیر تام نبوده بلکه عاملی است که در کنار سایر عوامل
بنیادین ،جهتگیری خارجی این کشور و نوع تعامل آن با ایران را شکل میدهد.
گفتار اول :رابطه تاریخی دو کشور و عوامل بنیادین واگرا
تا قرن  20تعامل بین ایران و ترکیه در قامت دو رقیب عثمانی/فاارس و شیعه/سانی تعریاف
می شد .این دو همسایه و امپراطوری بزرگ از زمانی که در رقابت برای تصاحب رهباری جهاان
اسالم بودند ،در رقابت پنهانی به سر بردهاند .چنین رابطه سنتی با پایاان یاافتن جناگ جهاانی
اول و استقرار جمهوری جدید در ترکیه و سلسله پهلوی در ایران تغییار یافات .ترکیاه باا کناار
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گذاشتن میراث امپراطوری عثمانی ،جاه طلبی مذهبی و منطقهای را ترك کرده و ملی گرایی را
در سیاست خارجی خود برگزید .هدف اصلی ،مدرن سازی و غربی کردن جمهوری جدیاد باود.
لذا حفظ یک رابطه خاوب باا همساایگان ،هادف اولویات دار در سیاسات خاارجی آنکاارا شاد
(.)Gundogan, 2003: 1
در سال  9191با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،مهمترین متغیر موثر بر روابط دو کشور
شکل گرفت و به تبع آن ،نقش و اهمیت ایران بهعنوان یکی از پایههای قدرت منطقهای اهمیت
مضاعفی یافت .سنتاً ،چنین اهمیتی به مؤلفههای قدرت این کشور بر میگردد که بیشتر در
ویژگیها  ،هویت ژئوپلتیکی ،عنصر شیعی ،قدرت سخت افزاری و ماهیت فرهنگی و مذهبی آن
متمرکز است .در طرف مقابل ،ترکیه به عنوان یک قدرت میانی در سیستم جهانی ،در منطقه
خود به عنوان یک بازیگر کلیدی بوده که امکان دستیابی به موقعیت رهبری منطقه را داشته
ولی برای رسیدن به این موقعیت همیشه با رقیب جدی بنام ایران مواجه بوده است .دو کشور
تاریخ طوالنی از تداخل نقش و رقابتی سنگین در ایفای چنین نقشهایی پشت سر گذاشتهاند و
این تعارضات ریشه در عوامل بنیادین داشته که نقش واگرا در روابط دو همسایه به ظاهر همسو
ایفا کردهاند .در طی دو دهه گذشته بهدلیل توسعه نسبتاً موازی دو کشور ،تداخل نقشها پر
رنگ تر شدهاند.
جهت گیری سیاست خارجی ،نظام اقتصادی و هویت فرهنگی و دینی دو کشور سه عامل
مهم و بنیادین واگرا در روابط دو کشور بودهاند که انتظار نمی رود این عوامل در آینده نزدیک
دچار تغییر شوند .گسترش روابط با غرب در هشت دهه گذشته ،اصلی تغییر ناپذیر در سیاست
خارجی ترکیه بوده در حالی که از سال  ،9191مبارزه و مقابله با غرب با همان شدت ،ارزش
محوری و تغییر ناپذیر در سیاست خارجی ایران بوده است .ایران به بهرهگیری از ژئوپلتیک
شیعه ،مروج رویکردهای شیعی در منطقه بوده در حالی که ترکیه با داشتن اکثریت سنی ،در
برابر رویکرد مذهبی ایران قرار گرفته است.
مرکز ثقل تعارضات و اختالفات ایران و ترکیه ریشه در هویتهای متعارض و متفاوت دو
طرف دارد بطوریکه در طی سالیان متمادی این دو قدرت منطقهای در دو تقسیمبندی
متفاوت هویتی قرار گرفتهاند که برخی زمینههای آن عبارتند از :ترك و فارس ،شیعه و سنی،
جامعه دینی و سکوالر ،غرب گرایی و غرب ستیزی .هر چند تعارض ایدئولوژیکی بطور مشخص
بعد از وقوع انقالب اسالمی در ایران و صدور انقالب شیعی مطرح گردید ولی از لحاظ تاریخی،
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اختالف دیدگاه طرفین به زمان حکومت صفویان در ایران بر میگردد که امپراطوری ایران مروج
شیعهگری در برابر امپراطوری عثمانی مروج سنی گرایی قرار گرفت.
ترکیه اوالً با داشتن اکثریت جمعیت سنی ،دارای یک نظام لیبرالی است؛ اماا ایاران انقالبای
دارای یک دولت مذهبی بااندیشه شیعی است .ثانیاً ،هر دو طارف بخااطر تفااوتهاای تااریخی،
جغرافیایی و دالیل مادی ،خودشان را یک قدرت منطقهای -اگر جهانی نباشند – میدانناد کاه
این مسئله خودش ممکن است به گساترش رقابات و حتای تضااد باین دو طارف منجار شاود
( .)Guzansky & Lindenstrauss, 2011: 2یا اینکه تفاوتهای سااختاری متعادد ،ماانع اصالی
همگرایی دو کشور بودهاند بهعنوان مثال رژیمهای سیاسی آنها بیانگر دو مدل حکومتی متفاوت
در منطقه میباشاد .هار چناد بلناد پاروازیهاا ی انقالبای ایاران تاا حادی تعادیل شاده ولای
ایدئولوژیهای انقالب اسالمی همچناان بار سیاساتهاای داخلای و خاارجی آن سالطه دارناد.
حکومت ایران تمایل دارد ابزارهاای کنترلای خاود را بار بخاشهاای اقتصاادی حفاظ کارده و
بخشها ی سیاسی و اجتماعی را تحات کنتارل داشاته باشاد .بارخالف ایاران انقالبای ،چاه در
حوزههای سیاسی و چه در حوزهها ی اقتصاادی ترکیاه ،یاک رژیام سیاسای ساکوالر ،لیبارال و
طرفدار غرب حاکم است .بنابراین ساختارهای غیار لیبرالای اقتصاادی ایاران ماانع از گساترش
روابط اقتصادی طرفین شده اسات .دو کشاور دارای جهاان بینایهاای متفااوت باوده و رواباط
استراتژیک خود را بر مبنای مدلهای ساختاری متمایز شکل دادهاند که ماانع از تحکایم رواباط
دو جانبه شده است .در نتیجه آنها تحوالت منطقه ای را بر مبنای رویکردهای متفااوت منطقاه
ای ارزیابی می کنند .لذا با وجود همگراییهای ظاهری بین ایران و ترکیه ،در زیربنا بر روی پاره
ای مسائل و یا در مورد چگونگی مقابله با آنهاا اخاتالف نظار دارناد ( .)Sinkaya, 2012: 150از
لحاظ تاریخی ،مهمترین ویژگی روابط دو کشور دورههای کوتاه مدت روابط حسنه باوده کاه باا
دورههای بلند مدت رقابت از بین رفته است (.)Jenkins, 2012: 12
گفتار دوم :قدرتیابی حزب عدالت و توسعه و زمینههای احیای رقابت و تعارض در
روابط دو کشور
در سال  ،2002کسب رأس هرم قدرت توسط اسالم گرایان نوگرا و تالش آنها برای برقراری
توازن بین غرب و شرق در سیاست خارجی آنکارا و صفر کردن مشکالت با همسایگان ،به ای ن
انتظارات دامن زد که روابط دو کشور ایران و ترکیه با فاصلهگیری از رقابتها و ناهماهنگیهای
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گذشته ،در موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی به تفاهم ملموس دست یابد .این طیف از
اسالم گرایان با باز تعریف نگاه ایدئولوژیک حزب رفاه از یک طرف و با آشتی ضمنی با اصول
سنتی کمالیسم از طرف دیگر ،اصول نوینی برای سیاست خارجی خود تعریف کرده و با
بکارگیری ادبیات نو در سیاست خارجی ،راه جدیدی نسبت به همسایگان در پیش گرفتند و
رویکرد آنها در سالهای اولیه حکومتداری باعث شد که حتی در محافل علمی و پژوهشی،
عده ای از امکان شکلگیری «همکاریهای استراتژیک» سخن بگویند.
از یک جهت ،این پیش بینیها محقق شد و روابط تهران  -آنکارا در دوران حزب عدالت و
توسعه به باالترین سطح خود در چند دهه گذشته رسید .حوزههای اقتصادی ،انرژی و برخی
مسائل دو جانبه مصداق چنین همکاری بودهاند .در کل ،روابط اقتصادی دو کشور مستقل از
رقابتهای سیاسی رشد کرده و به باالترین حد خود رسیده است .تجارت بین طرفین در 90
سال گذشته حدود  20برابر شده و ارزش مالی آن از حدود  9میلیارد دالر در سال  2000به
 90/31میلیارد دالر در سال  93 ،2090میلیارد دالر در سال  2099و  29میلیارد دالر در سال
 2092رسید که این رقم  0/29درصد کل تجارت خارجی ترکیه میباشد.
ولی این موضوع فقط یک بعد از روابط دو جانبه را نشان می دهد .واقعیت این است که در
طی یک دهه گذشته رابطه آنکارا با تهران ،علیرغم گسترش در حوزههای اقتصادی و تجاری،
در زمینههای دیگر به سمت رقابت و تعارض پیش رفته که در زمان سکوالرها هم سابقه نداشته
و در حوزههایی که با تداخل نقش مواجه بودهاند ،رقابت سنگینی را پشت سر گذاشتهاند که
مهمترین آن عبارتند از:
الف) تفاوت در استراتژیهای کالن سیاست خارجی
در یک سده گذشته ،غربگرایی اصل تغییر ناپذیر در نگاه تركها بوده است .اگر آمریکا،
اسرائیل و اروپا را مصادیق عینی قدرتهای غربی فرض کنیم ،ترکیه بر عکس ایران ،نگرش
همگرایانه نسبت به آنها داشته و روابط نزدیک با آنها برقرار نموده است .ترکیه با آمریکا چنان
روابط مس تحکمی برقرار کرده که در محافل علمی از آن به «روابط استراتژیک» یاد میشود .در
خصوص اسرائیل ،هر چند حزب عدالت و توسعه با در پیش گرفتن رویه ای نوین ،در رویکرد
سنتی این کشور تجدید نظر کرده و در الفاظ و ادبیات دیپلماتیک اسرائیل را تحت فشار قرار
داده ولی در عین حال ،روابط گسترده نظامی و امنیتی دو کشور که نمود عینی آن موافقتنامه
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امنیتی  9113است ،تداوم دارد .چرا که هنوز نظامیان ،نهادهای نظامی و امنیتی ترکیه را در
اختیار داشته و روابط واقعی ترکیه و اسرائیل را آنها مدیریت میکنند.
روابط اسرائیل و ترکیه کامالً متاثر از اختالف قدرت در داخل ترکیه بوده است .در یک طرف
نظامیان قرار دارند که آنها طرفدار تداوم همکاریهای دو طارف هساتند .بارای آنهاا توافقناماه
همکاری امنیتی سال  9113و همچنین بادنبال آن ،توافقاات همکااریهاای صانایع دفااعی از
اهمیت فراوان و غیرقابل انکار برخوردار است ( .)Hale, 2009: 147-8ماراد مرجاان ،9ساخنگوی
حزب عدالت و توسعه پس از پیروزی حزب او در نوامبر  2002گفت :دلیل عدم تغییار سیاسات
خارجی ترکیه نسبت به اسرائیل در دوران حکومت این حزب این است که سیاست خاارجی ماا
متکی به حزب نیست بلکه منافع ملی می باشد .تا زمانیکاه ارتبااط باین دو کشاور ساودمندی
متقابل داشته باشد ،هیچ دلیلی برای قطع روابط وجود ندارد (.)Gruen, 2004: 445
اتحادیه اروپا بهعنوان شاخص دیگری مسیر تعالی و پیشرفت ترکیه (حتی در نگرش
دولتمردان حزب عدالت و توسعه) تلقی میشود و برای عضویت در آن از هیچ تالشی چشم
پوشی نکردهاند  .در دوران حکومت داری حزب عدالت و توسعه هر چند گسترش روابط با شرق
و منطقه خاورمیانه در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت ،ولی مناسبات ترکیه با غرب
بسیار پایدار و ریشهدار تر از روابط آن با کشورهای منطقه بوده است.
در واقع نگاه دو کشور به قدرتهای جهانی و غربی کامالً متفاوت بوده است .ایران با اتخاذ
«سیاستهای انقالبی» ،خود را در جبهه مقابل غرب بخصوص آمریکا و صهیونیزم قرار داده
است و خاورمیانه به جبهه رویارویی آمریکا و ایران تبدیل شده است .برخالف استراتژی
«مقابله» ایران با غرب ،ترکیه روابط خود را با آمریکا تثبیت کرده و اتحاد با آمریکا مهمترین
رکن در سیاست خارجی آنکارا میباشد و تفاوت بین رویکردهای ترکیه و غرب نشان از تعارض
«استراتژیک» یا مواجهه نیست بلکه ناشی از تأثیر سیاستهای غرب بر منافع ترکیه میباشد
( .)Sinkaya, 2012: 150در حالی که مواجهه ایران با غرب کامالً استراتژیک و بنیادی بوده و
هیچ انعطافی در این زمینه حداقل در میان مدت متصور نیست.
در سالهای نخست زمامداری اسالم گرایاان ناوگرا ،رابطاه باا غارب و آمریکاا بخصاوص در
جریان حمله آمریکا به عراق با ابهام مواجه شد و به تبع تجارب تاریخی ،این سائوال در محافال
1- Murad Marjan
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علمی مطرح شد که آیا در شرایط جدید روابط ترکیه با غرب و آمریکا به سمت واگرایی خواهاد
بود؟ زمانی این سوال از رییس جمهور ترکیه ،عبداله گل پرسیده شد که ایشاان اینگوناه پاساخ
داد« :جهت گیریهای یک کشور بوسیله ارزشهای آن کشاور ناه رواباط آن تعیاین مایشاود.
مهمترین موضوع این است که در کدام جهاتگیاری ،ارزشهاای ترکیاه توساعه ماییاباد .ایان
ارزشها عبارتناد از ارزشهاای دموکراتیاک ،احتارام باه قاانون ،براباری زن و مارد ،لیبرالیسام
اقتصادی و غیره .اینها به وضوح نشان میدهند که ترکیاه در کادام جهات حرکات مایکناد»
( .)Karacasulu & Karakir, 2011: 113لذا خیلی زود روشن شد که دولتمردان حزب عدالت و
توسعه بیشتر از گذشته به تحکیم روابط خود با غرب میپردازند و تنش مقطعی در روابط ترکیه
و آمریکا در سال  2006به زودی به فراموشی سپرده شد و طرفین به روابط استراتژیک گذشاته
برگشتند.
هر چند بروز رویکردهای جدید در سیاست خارجی ترکیه انکارناپذیر است ولی ترکیه در
حال رویگردانی از غرب نیست .بلکه در تالش برای بازتعریف و پیکربندی سیاست خارجی
جدیدی است که بتواند پاسخگوی مطالبات فزاینده جامعه دموکراتیک و در هماهنگی با
واقعیتهای نظام چند قطبی باشد ( .)Kanat, 2010: 205-6روابط ترکیه -آمریکا متکی بر
بنیانهای قوی ژئوپلتیکی ،زمینههای قوی تاریخی و چارچوبهای نهادینه شده است .از منظر
ژئوپلتیک ،این رابطه تقریباً حامل تمام ویژگیهای رابطه بین یک ابر قدرت قارهای با یک کشور
مرکزی که دارای مطلوب ترین موقعیت ژئوپلتیکی در منطقه اوراسیا-آفریقا است ،میباشد.
اتحاد استراتژیک بین دو کشور با شروع جنگ سرد حاصل شده و بر مبنای بنیانهای
جغرافیایی و تاریخی تقویت گردید .در دهه  9110بهدلیل تغییرات اساسی در نظام بینالملل،
این روابط استراتژیک باید مجدداً تحکیم و تثبیت میشد .اگر ما سیاست بینالملل و منازعات
نظامی بعد از جنگ سرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میبینیم که شرایط خاص ،از جمله
خالءهای استراتژیک در مناطق فوق باعث نزدیکی دو طرف میشود(.)Davutgul, 2008: 89
پس میتوان گفت که در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه ،گرایش به غرب کمتر نشده
بلکه ابعاد واقع بینانهتری به خود یافته است.
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ب) تالش طرفین برای ایفای نقش رهبری در جهان اسالم و ارائه الگوی توسعه
تعارض مهم دیگر در سیاستهای دو کشور در یک دهه گذشته ،تالش طرفین برای کسب
رهبری در جهان اسالم بوده است .دو کشور با پتانسیلهای متعدد تأثیر گذاری در جهان اسالم،
بدنبال تثبیت جایگاه خود با عنوان قدرت بزرگ در منطقه و جهان اسالم هستند .ایران به
دنبال رسیدن به رهبری جهان اسالم برای تشکیل امت واحده میباشد و ژئوپلتیک شیعه و
تاثیرگذاری عمیق بر شیعیان خاورمیانه مهمترین عاملی است که جمهوری اسالمی ایران از آن
بهعنوان سالح در منطقه استفاده میکند .با توجه به گستره جغرافیایی جمعیت شیعه از
پاکستان تا لبنان که در برخی از کشورها از اکثریت برخوردارند ،باعث شده شرایط برای
دستیابی ایران به موقعیت برتر منطقهای از هر زمان دیگری مناسبتر باشد ( Cetinsaya,
.)2007: 162-163
پژوهشی در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک آمریکا نشان میدهد که منطقه
2
خاورمیانه شاهد تغییر محسوس توازن بین شیعه و سنی میباشد .نکاش 9از دانشگاه براندیس
میگوید « :هر چند موفقیت انقالب ایرانیان عاملی برای تحریک و تشویق فعالیت سیاسی
شیعیان شد ،ولی سقوط صدام و افزایش محبوبیت حزب اهلل فرصت جدیدی برای اعراب شیعه
بوجود آورده که آنها در سایه چنین فرصتی توانستهاند به نمایندگی ملتهای خود انتخاب
شوند .لذا شرایط فوق ،فرصت جدیدی برای رشد اسالم شیعی بوجود آورده و ایران به عنوان
بزرگترین کشور شیعی نقش برجسته ای در این رشد بازی خواهد کرد (.)Seo, 2011: 37
مسلماً ایران از شاخصها ی قدرتی متعددی برای برخورداری از چنین قابلیتی برخوردار
میباشد از آن جمله می توان به ژئوپلتیک شیعه ،قرابت فرهنگی ،قومی و تمدنی با برخی از
ملتها ی منطقه اشاره کرد که تأثیرگذاری انقالب ایران در سال  9191ناشی از چنین
شاخصهایی بوده است .افزایش قدرت منطقهای ایران به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم
میتواند به تحدید قدرت منطقهای تركها منجر شود.
در طرف مقابل ،عالوه بر اینکه ترکیه هم همانند ایران دارای قابلیتهای تاریخی فرهنگی و
هویتی کسب رهبری جهان اسالم بوده ،دولتمردان حزب عدالت و توسعه در یک دهه گذشته
تحرکات زیادی انجام دادهاند تا با بهرهگیری از موفقیتهای این کشور و با استفاده از «قدرت
1- Nakash
2- Brandeis University
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نرم» خود که در یک دهه گذشته بسیار بر روی آن مانور دادهاند ،افکار عمومی جهان اسالم را
به سوی خود جلب کنند.
در کل باید گفت که ترکیه در یک دهه گذشته در سایه انجام اصالحات داخلی ،قدرت یابی
سیاسی و اقتصادی و موفقیت دولتمردان حزب عدالت و توسعه در ارائه تصویر جدید از اسالم
سیاسی ،منجر به ارائه مدلی از همزیستی اسالم و دموکراسی شده و آنها این مساله را ابزاری
برای تبدیل ترکیه به عنوان مدل قرار دادهاند .تجربه آنها باعث شد که در منطقه ،یک گروه
اسالمی میانه رو بتواند در مسائل سیاسی بطور قانونی وارد شود بدون اینکه اهداف محافظه
کارانه خود را از دست بدهد .لذا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تاثیر مثبتی بر نقش و
جایگاه ترکیه در منطقه داشت .آنها با بهره گیری از عناصر مختلف ایدئولوژی حزب تمایل دارند
نقش ترویج دهنده دموکراسی در جهان اسالم را ایفا کرده و شرق و غرب را بیشتر به هم
نزدیک کنند .سیاست ایفای نقش رهبری در دموکراسی سازی ،ترکیه را در یک موقعیت
استراتژیک قرار داده تا روابط خود را با آمریکا و ا روپا شکل داده و نقش برتر را در تغییر و
تحوالت جهان عرب داشته باشد ( .)Benli Altunisik, 2008: 74گفته میشود که از زمان
جنگ جهانی اول ،تصویر ترکیه در میان جهان عرب و طرفداری از آن در بهترین شرایط قرار
دارد ( .)Emrullah, 2009در مدت کوتاهی بعد از اعزام ناو ترکیه به غزه ،طبق یک نظرسنجی
انجام شده در تعدادی از کشورهای مسلمان ،رجب طیب اردوغان با حمایت  20درصد پاسخ
دهندگان ،به عنوان محبوب ترین رهبر جهان اسالم انتخاب شد(.)Shebley, 2010
موضعگیری و عملکرد دولت ترکیه در سالهای اخیر نشان می دهد که رهبران این کشور در
ت الش برای رهبری جهان اسالم و در حال ارائه مدلی جایگزین از اسالم سیاسی هستند که با
برداشت جمهوری اسالمی ایران از اسالم متفاوت است .آنکارا به دنبال آن است که عظمت
گذشته امپراتوری عثمانی را در ترکیبی نو و با چارچوبی جدید بازتعریف کند تا مناسبات ترکیه
با کشورهای اسالمی تحکیم یافته و موقعیت این کشور نزد افکار عمومی جهان اسالم مطلوب
جلوه کند ( .)Kiffer, 2011: 5عملکرد حزب عدالت و توسعه در یک دهه گذشته به خصوص در
برقراری ارتباط بین اسالم و دموکراسی و پیوند ارزشهای غربی و اسالم باعث ارائه چهره نوینی
از اسالم شده که نه تنها کشورهای غربی بلکه بسیاری از جوامع اسالمی از آن استقبال کردهاند.
با ارائه چنین مدلی از اسالم ،آمریکا تمایل دارد مدل ترکیه را به عنوان مدل معقول اسالم
گرایی ترویج دهد .بعد از سقوط مبارك در مصر ،گروه اخوان المسلمین اعالم کرد که مدل
00
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دموکراسی ترکیه می تواند در مصر هم اجرا شود در حالی که ایران مدل متفاوتی ارائه کرده که
باعث مبارزه برای نفوذ هر چه بیشتر در آینده مصر شده است.
فارس برایزات 9از مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن معتقد است« :کشورهای اسالمی
ترکیه را مدل موفقی از تلفیق سنت و مدرنیته میبینند و ملتهای عربی این کشور را نمادی از
جامعه مدرن و دموکراسی میبینند که الهام بخش آنها در انجام اصالحات دموکراتیک است.
چنین جایگاهی نشان می دهد که اگر آنها در این راه موفق شوند میتوانند شریک خوبی برای
اتحادیه اروپا باشند (.)Hakim, 2005
ج) تالش طرفین برای ایفای نقش برتر منطقهای
روابط دو کشور روایت پیچیده ای بوده است .در سطح سیاسی اعتمادسازی بوجود آمده ولی
هنوز به نتایج قطعی نرسیده است .رهبران ایران از این طرف در پی گسترش روابط دوستانه با
ترکیه بوده و از طرف دیگر ،نگران نقش ترکیه در حوزههای مشترك همسایگی بود ه و آن را به
دیده شک و تردید مینگرد .بخصوص که نقش تركها به عنوان وزنه تعادل نفوذ ایران در عراق
یکی از این نگرانیهاست .نقشی که نمایندگان جامعه سنی عراق نه در خفا بلکه به وضوح از آن
استقبال میکنند ( .)Perthes, 2010: 3امروز این هدف برای ترکیه بسیار مهم است که موقعیت
خود را هر چه بیشتر در خاورمیانه تثبیت کند (.)Davutoglu, 2008: 81
از مصادیق گسترش نقش و نفوذ ترکیه در منطقه میتوان به امضای پیمان راهبردی
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی این کشور با شورای همکاری خلیج فارس در سال  2002اشاره
کرد .یکی از پیامدهای آشکار این پیمان ،تالش اعضای شورای همکاری صلح برای ایجاد توازن
با قدرت ایران با استفاده از وزن بازیگری ترکیه میباشد .هرچند جمهوری اسالمی ایران در
قبال این تحرکات خویشتنداری کرده ولی اثر چنین رفتارهایی بر نقش و بازیگری ایران در
منطقه غیر قابل انکار میباشد.در یک دهه گذشته ترکیه در ارائه چهره قدرت بینالمللی از
کشور ،گامهای بلندی برداشته است  .آنها با تلفیق هوشمندانه مقدورات ژئوپلتیکی با قابلیتهای
ژئوکالچر ،تعریف جدیدی از توان این کشور و چشماندازهای آن ارائه کردهاند که نتیجه آن قائل

1 - Fares Braizat
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شدن نقش جهانی برای خود در مسائل سیاسی بین الملل شده است .یک سر مداخله تركها
در مسائل منطقه نشان از تالش آنها در ایفای نقش برتر در تحوالت منطقه دارد.
در طرف مقابل ،ویژگیهای ساخت قدرت و سیاست در جمهوری اسالمی ایاران باه گوناهای
است که حضور فعال ایران را در مسائل منطقهای اجتناب ناپاذیر مایکناد .تحاوالت سیاسای -
امنیتی بعد از حوادث  99سپتامبر ،بر پایههای قدرت و نفوذ ایران در منطقه افزوده است و ایان
کشور خواهان حضور فعال و نقش بیشاتر در مساائل منطقاهای مایباشاد (.)Barzegar, 2010
آینده عراق و احتمال تجزیه آن در پی آشوبهای داخلی میتواند مشکالت دیگری در روابط دو
کشور به وجود بیاورد  .ترکیه مشتاق به قدرت رسایدن اقلیات سانی ماذهب در عاراق باوده در
حالی کاه ایاران باه دنباال تقویات گروههاای شایعه و فاصالهگیاری آنهاا از اعاراب مایباشاد
(.)Guzansky & Lindenstrauss, 2011: 4-5
به اعتقاد کارشناسان سیاسی ،ترکیه بهعنوان یک الگو در خاورمیانه از طرف کشورهای غربی
و آمریکا مورد حمایت است .این کشور به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه،
نمونه ای از یک کشور اسالمی است که به لحاظ گرایشات دینی ،سیستمی میانه رو دارد که با
لیبرال دموکراسی غربی سازگار است ( .)Cetinsaya, 2007: 165حزب عدالت و توسعه اسالم را
تبدیل به یک سکویی برای پیشبرد هدف خود مبنی بر رسیدن به رهبری منطقه کرده است .در
منطقه خاورمیانه ،ایدئولوژی به قدمت ناسیونالیسم سابقه داشته است .حزب عدالت و توسعه از
اسالم بهعنوان یک ابزار و نشانه ،میان سه ملیت بزرگ ترکی ،عربی و ایرانی استفاده میکند.
این حزب برای افزایش موفقیت خود در جهان اسالم ،خود را درگیر مساله حماس کرده و
برخالف دیگر کشورها ،به این گروه مشروعیت بخشید ( .)Bengio, 2009: 45با وجود اینکه در
طی یک دهه گذشته دو طرف سعی داشته به نقش برتر منطقهای دست یابند و علیرغم وجود
زمینههای تاریخی ،هویتی و سیاسی رقابت بین آنها ،این دو کشور بهدلیل الزامات خاص
تاریخی سعی کردهاند در برابر طرف مقابل خویشتنداری کرده و اختالفات را مدیریت کنند.
د) تالش ترکیه برای مدیریت مساله فلسطین و تصاحب نقش ایران
از دیگر تمایزات مهم بین رویکردهای دو کشور در ده سال گذشته ،تفاوت در نوع نگرش به
مهمترین موضوع جهان اسالم یعنی موضوع فلسطین بوده است .از سال  9191با وقوع انقالب
اسالمی ،ایران محور مبارزه با اسرائیل در حمایت از حقوق فلسطین شد اما با اتخاذ رویکرد
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جدید از طرف دولتمردان حزب عدالت و توسعه در حمایت از فلسطین و بهرهبرداری مناسب از
فضای رسانهای ،ترکیه گوی سبقت را از ایران گرفته و در کمتر از یک سال توانست در جهان
اسالم ،این کشور را حامی درجه نخست فلسطین جلوه دهد ،بطوریکه جایگاه این کشور در
میان افکار عمومی عربی هم ارتقاء چشمگیری داشته است.
هر چند نگرش دو کشور نسبت به مساله فلسطین و جنگ آنها با اسرائیل در  2090به
نهایت اشتراك رسید ولی همچنان تفاوت آنها چشمگیر است .ترکیه اسرائیل را بهعنوان کشور
مشروع میشناسد که روابط دیپلماتیک رسمی با آن داشته و در طی درگیریهای دیپلماتیک
یک دهه اخیر ،افت خاصی در روابط آنها بوجود نیامده است .از طرف دیگر ،بخش مهم روابط
ترکیه و اسرائیل مربوط به همکاریهای نظامی و اطالعاتی می باشد که از زمان امضای موافقت
نامه امنیتی  9113حالت رسمی به خود گرفت ،این همکاریها کماکان به قوت سابق باقی است
و کنترل ایران از اهداف کالن اسرائیل در این همکاریهای حساس میباشد .در حالی که ایران
اساساً منکر مشروعیت و موجودیت اسرائیل بوده و در طی این مدت هر چند هزینه زیادی در
این زمینه داده ولی نتوانسته سیاستهای جهانی خود را با بقیه کشورهای اسالمی در زمینه
مبارزه با اسرائیل هماهنگ کند.
هر دو کشور از حماس و حزباهلل حمایت میکنند ولی حمایت هار کادام کاامالً باه دالیال
متفاوت بوده است .ایران از آنها حمایت می کند تاا از ایان طریاق ،باا اسارائیل مقابلاه کارده و
آمریکا را در منطقه تحت فشار قرار دهد .اما ترکیه اعتقااد دارد ورود ایان دو گاروه باه سیساتم
سیاسی منطقه می تواند آنها را به تعدیل خواستههایشان واداشته و از این طریق بتواند به حفاظ
صلح و ثبات در منطقه کمک کند .هر چند ایران و ترکیاه خودشاان را پشاتیبان ایان دو گاروه
معرفی می کنند ولی اختالف اساسی در دالیل پشتیبانی ،نهایتاً به افزایش تنش میان آنها منجر
خواهد شد ( .)Stein & Bleek, 2012:142در خصوص مسائل فلسطین ،دولت اردوغان در تالش
برای تحکیم موفقیت کشورش بین جهان عرب/مسلمان و اسرائیل/غرب می باشد تا از آن طریاق
بتواند تالش ایران برای کنترل انحصاری این بحران و نفاوذ در افکاار عماومی اعاراب ،فراساوی
رهبران عربی را تعادل ببخشد (.)Guzansky & Lindenstrauss, 2011: 6
اتخاذ این رویکرد برای کسب رهبری جهان اسالم آنچنان هم بیراهه نیست .در نیمه دوم
قرن  ،20هر کشور اسالمی  -از مصر زمان عبدالناصر و عراق زمان صدام گرفته تا ایران -هر
زمانی که خواسته دست برتر را در جهان اسالم داشته باشد ،سعی نموده در موضع فلسطین -به
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عنوان مهمترین مساله جهان اسالم در شش دهه اخیر -ورود جدی پیدا کند .ترکیه هم کشور
دیگری از جهان اسالم است که در پی چنین نقشی می باشد .مخالفت حزب عدالت و توسعه با
اسرائیل ،صرفاً دعوای لفظی بوده چون به رغم ایجاد تنش در روابط دیپلماتیک ،روابط سیاسی و
امنیتی دو طرف همچنان حفظ شده است.
در سال  2090طبق نظرسنجی انجام شده در میان فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه،
 06درصد پاسخ دهندگان گفتهاند ترکیه دولتی بوده که بیشترین حمایت را از مبارزه آنها به
عمل آورده است ( .)Lamis, 2010سردبیر روزنامه القدس العربی ،کسی که بعد از قضیه اعزام
کشتی به غزه دولتهای عربی را به دلیل ناتوانی در برابر اسرائیل به باد انتقاد گرفت ،با گفتن این
جمله که «او [اردوغان] از اعراب ،عرب تر است» وی را مورد ستایش قرار داد (.)Memri, 2010

چنین رفتاری در قبال مساله فلسطین در شرایطی است که این کشور اسرائیل را به رسمیت
میشناسد و علیرغم بروز تنش ،روابط خود را همچنان حفظ نموده و فقط آن را به سطح دبیر
دوم کاهش داده که به معنای قطع روابط نیست و به موجودیت اسرائیل احترام میگذارد و به
هیچ وجه قائل به حذف آن نیست .هدف ترکیه بیشتر برقراری صلح میان گروههای فلسطینی و
اسرائیل میباشد (.)Aras, 2009
هر چند ایران از تنش لفظی بین ترکیه و اسرائیل بخصوص در طی سال  2090استقبال
کرد ولی در پشت پرده ،باعث دل نگرانی این کشور در تصاحب جایگاه اش به عنوان خط مقدم
مبارزه با اسرائیل در حمایت از حقوق فلسطین شد .ترکیه با اجرای این سیاست اعالمی ،در
حال تبدیل شدن به قهرمان دفاع از حقوق فلسطین می باشد که در طی  60سال گذشته ایران
در جستجوی چنین عنوانی بوده است.
و) موافقت ترکیه با استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو و تهدید امنیت ایران
در طی چند سال گذشته ترکیه به دالیل متعدد از جمله پیشگیری از تنش با ایران ،با
استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاك خود مخالفت کرده بود ولی در سپتامبر 2099
مقامات ترك اعالم کردند که با استقرار رادار اعالم خطر -بخشی از سامانه دفاع موشکی – در
خاك ترکیه موافقت کردهاند .آنها محل استقرار این رادار را شرق آناتولی یعنی حدود 900

02

ـــــــــــــــــــــــــــــ روابط ایران و ترکیه از سال  2002تا  :2002یادآور احیای رقابت تاریخی

کیلومتری مرز ایران اعالم کردند .نهایتاً در اجالس سران ناتو در لیبسون 9در تاریخ  91و 20
نوامبر  ،2092در توافقی آشکارا با ناتو ،با طرح شروطی ،با استقرار سیستم موافقت کردند .هر
چند مقامات ترکیه بارها اعالم کردهاند که این سیستم علیه کشوری خاص نبوده و از اعضای
ناتو برای این موضوع تضمین خواستهاند ولی اگر این سیستم بطور کامل راهاندازی شود ،قادر
خواهد بود در برابر بخش عظیمی از سیستم موشکی ایران بازدارندگی ایجاد کند.
با اینکه در استقرار این سامانه هیچ اشاره ای به تهدیدات ایران نشده است ولی هیچ کس
نمی تواند شک کند که یکی از اهداف اصلی این سامانه ،مقابله با توانایی موشکی بالستیک در
حال توسعه ایران میباشد ( .)Jenkins, 2012: 40تحلیل گران معتقدند که سیستم فوق برای
تقویت امنیت اسرائیل و مقابله با سیستم موشکی ایران میباشد ( .)Larrabee, 2012همزمان با
موافقت ترکیه با استقرار سامانه در اجالس  2090لیسبون ،سارکوزی رئیس جمهوری وقت
فرانسه اعالم کرد که سرپوش گذاشتن روی هدف واقعی سپر دفاع موشکی ناتو که بخشی از آن
در خاك ترکیه واقع شده ،بی فایده است و باید به روشنی گفت که هدف واقعی این سامانه،
مقابله با موشکها ی بالستیک ایران است و هدف ایران است و بس .حتی اگر ما این اظهار نظر
سارکوزی را مغرضانه تلقی کنیم و ارزیابی واقعی از اهداف اصلی سامانه ارائه دهیم باید بگوییم
که سامانه با هزینه کالن خود نمی توان غیر از سه هدف مهم زیر ،اهداف دیگری داشته باشد:
مقابله با موشکها ی دور برد ایران ،کاستن از توان تهاجمی روسیه و کمک به ارتقاء ضریب
امنیتی اسرائیل که حداقل دو مورد آن تهدید علیه ایران بوده است.
بر اساس این اظهارات و نوع نگرش ایران به غرب ،بهدالیل متعددی استقرار سپر دفاع
موشکی در خاك ترکیه منبع قابل توجهی از تهدید علیه امنیت ملی ایران خواهد بود :اوالً،
مالطی 2که رادار در آنجا مستقر خواهد شد ،فقط  9200کیلومتر از تهران فاصله دارد که این
مسا له ،ناتو را قادر خواهد کرد که به راحتی تحرکات نظامی ایران را رصد کند .ثانیاً سیستم
راداری که در ترکیه مستقر میشود ،قادر به خنثی کردن هر حمله موشکی میباشد .لذا ممکن
است به توانایی ایران در واکنش به هر حملهای آسیب برساند .از این جهت ،تضعیف توانایی
بازدارندگی آن به حساب می آید .ثالثاً ،ایران نگران نقش اسرائیل در سامانه و امکان تبادل

1- Lisbon
2- Malatya
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اطالعات بین ناتو و اسرائیل میباشد .ب نابراین با تضعیف ظرفیت بازدارندگی موشکی ایران،
ممکن است اسرائیل در حمله به ایران انگیزه بیشتری داشته باشد (.)Afrasiabi, 2011
ه ) تحوالت جهان عرب و بروز تعارض جدی در روابط طرفین
تحوالت جهان عرب عرصه دیگری برای رقابت طرفین بر سر ایفای نقش برتر منطقه ای و
ارا ئه الگوی جایگزین شد .پس از بحران جهان عرب ،خالء قدرتی که در منطقه بوجود آمد،
قدرتهای ذینفع را به فکر ایفای نقشاند اخت .با توجه به بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی
جهان عرب ،الگوی مختلفی همچون الگوی سکوالر غرب ،الگوی اسالم سلفی (به نمایندگی
عربستان) ،الگوی اسالم ایرانی و الگوی اسالم میانه رو و لیبرال حزب عدالت و توسعه برای
شرایط نوین مطرح شد .در این میان کشورهای غربی سعی دارند الگوی ترکیه را تقویت کرده و
همزمان با آن الگوی ایران را با مفاهیمی همچون ،اسالم رادیکال ،الگوی انقالبی ،و ...تضعیف
نمایند.
نکته جالب توجه در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه این بود که در همه تحوالت بهار
عربی ،در ابتدا خیلی محطاطانه وارد شده و اظهار نظر نمود ،ولی به محض روشن شدن مسیر
جریان در هر یک از این کشورها ،موج سواری کرده و انقالبی تر از انقالبیون برخی کشورها از
جمله سوریه شده است .دومین مسا له مهم در چند سال اخیر این بود که ترکیه برای کسب
منافع ملی ،خیلی زود اولویتهای سیاست خارجی را تغییر و باز تعریف نمود که مورد سوریه
مثال واضح در این زمینه میباشد .در طی چند سال اخیر ترکیه که به دنبال صفر کردن
مشکالت با کشورهای همسایه بود به یکباره در مخالفت با دولت سوریه از هیچ تالشی دریغ
نکرد و حتی به اقدام نظامی در کنار مرزها مبادرت ورزید .تركها با ارزیابی نسبتاً سریع از
جهت و دورنمای تحوالت جهان عرب ،خود را با این روند هماهنگ کرده و از آن به نفع خود
بهره برداری کردند .به طوریکه در راستای سیاستهای کالن غرب ،از ایجاد تغییرات در راستای
گسترش لیبرالیسم حمایت کرده و خود را به عنوان یک مدل موفق الگوی توسعه اسالمی
معرفی نمودند .حتی در کشورهایی همچون تونس ،الگوی توسعه اسالمی ترکیه با اقبال عمومی
مواجه گردید .ولی جمهوری اسالمی ایران در راستای مقابله با نقش قدرتهای غربی بخصوص
آمریکا در منطقه ،سیاستها ی متفاوتی در پیش گرفته است .ایران از طریق تأثیر بر جریانات
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مردمی سعی در مقابله با روی کار آمدن گروههای طرفدار غرب و تقویت جریانات اسالم گرایی
دارد.
اسالم گرایان عربی فکر می کنند که با الهام از اصالحات دموکراتیک حزب عدالت و توساعه،
خواهند توانست به جای «مشارکت محدود»  ،بطور کامل در سیستم سیاسای ادغاام شاده و باا
شناسایی و اجرای فرایندهای قاانونی ،عناصار دموکراسای را در جواماع خاود مساتحکم کنناد
( .)Benli altunicik, 2010: 17در میان اعراب ،مدل حزب عدالت و توساعه ،نماادی از اعتادال،
عملگرایی ،حاکمیت خوب و همگرایی بین اسالم ،دموکراسی و مدرنیته شاناخته مای شاود .باه
قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ،یک پیروزی قاطع بارای اساالم گرایای اعتادالی باود کاه
دارای استراتژیهای صلح آمیزی همچون احترام به خطوط قرمز نظام موجاود و اجتنااب از هار
نوع شعارهای انقالبی میباشد .در بحث کاالن «ناساازگاری» باین اساالم و دموکراسای ،اساالم
گرایااان عرباای ،مااتهم بااه فاارار از دموکراساای و ایجاااد رژیاامهااای اقتاادارگرا بااا ویژگیهااای
توتالیتاریانیسم 9هستند اما از آنجا که حزب عدالت و توسعه بهعنوان مادافع اساالم سیاسای در
ترکیه در طی دهه  2000فرایندهای دموکراتیک را تقویت کرد لذا اسالمگرایاان عارب در برابار
مخالفین و منتقدین خود با این نقد مواجه هستند که آنها هم میتوانند با قرار گرفتن در فرایند
انتخابات ،دموکراسی را در کشورهای خود تقویت کنند (.)Perekli, 2012: 85
راشد الغنوشی 2اسالم گرای میانه رو تونسی ،ش اهکار حزب عدالت و توسعه را در ارتقاء
حقوق بشر ،گسترش آزادیها ی سیاسی در راستای هنجارهای اروپایی و استقرار دولت
دموکراتیک میانه رو را مورد ستایش قرار میدهد ( .)Ghannusshi, 2012حزب عدالت و
توسعه 6مراکش یکی از احزاب اسالمی است که رهبران آن رویه و منش حزب عدالت و توسعه
را مورد ستایش قرار می دهند .هر چند که تفاوتهای اساسی بین این حزب و حزب عدالت و
توسعه ترکیه و بسترهای اجتماعی کشورهای متبوع آنها دارد ولی مراکشیها موفقیت اقتصادی،
مشارکت سیاسی قانونی و سایر جنبههای مثبت حزب عدالت و توسعه را به عنوان مشی
سیاسی در کشور خود انتخاب کردهاند.

1- Totalitarianism
2- Rashed Al – Ghannushi
3- PJD
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با وجود ادعاهای ایران مبنی بر شباهت جنبشها ی عربی به انقالب ایران و الهام گیری آنها
از این انقالب ،روندهای اخیر چیز دیگری را نشان می دهند .در تونس و مصر احزاب اسالمی
درگیر در سیاست و انتخابات« ،مدل ترکیه» را مورد ستایش قرار میدهند نه حکومت داری به
سبک ایران را .لذا بهار عربی اختالفات ایدئولوژیکی بین دو طرف را بسیار برجسته کرده است
که به نظر می رسد ایدئولوژی ترکیه در حال پیروز شدن است .چرا که احزاب سیاسی در
خاورمیانه برای پیروزی در انتخاباتها مدل ترکیه را ارائه کرده و آن را مورد ستایش قرار می
دهند ( .)Kaya, 2011:5در یک نظر سنجی که توسط مؤسسه بروکینگز و زاگبی در اکتبر
 2099انجام شد ،نشان می دهد که اردوغان محبوب ترین رهبر جهان در محافل عربی و مدل
حکومتی اسالم میانه رو و دموکراتیک حزب عدالت و توسعه ،مطلوبترین حکومت مدنظر
مصریها بوده است.
اوج تعارض و رقابت دو کشور در جهان عرب مربوط به تحوالت سوریه و عراق می باشد .تا
سال  2090یعنی قبل از شروع تحوالت سوریه ،رقابت دو کشور در عرصه تحوالت عربی چندان
محسوس نبود تا اینکه با گسترش تحوالت به عرصه جغرافیایی سوریه ،روابط دو کشور وارد فاز
جدیدی گردید.
گفتار سوم :موضع ترکیه نسبت به تحوالت سوریه و تشدید تعارض با ایران
اوج عینی استراتژی «صفر کردن مشکالت با همسایگان» ،بهبود کامل روابط ترکیه با سوریه
بعد از سال  2000بود .در سال  2000کسی نمی توانست سال  2001را که بهار روابط بین
طرفین بود ،پیشبینی کند و سال  2090کمتر کسی فکر میکرد که در طی یک سال آتی،
زمستان زودرس در روابط فرا خواهد رسید .چنین تغییرات سریع ،از رفتارهای استثنایی و
منحصر به فرد دولتمردان حزب عدالت و توسعه میباشد.
با تشدید درگیریهای داخلی در سوریه ،ترکیه نه تنها مرزهای خود را به روی پناهندگان
سوری باز کرد بلکه مخالفان سوریه را هم که عمدتاً عضو ارتش آزاد سوریه میباشند ،پناه داده
است .از طرف دیگر با تحرکات و تالشها دیپلماتیک سعی داشته مخالفین را متحد کرده و آنها
را در مبارزه خود با دولت بشار اسد تقویت کند .نمونه این حرکتها برگزاری کنفرانسهای
بین المللی مخالفین در ترکیه و همچنین نشست بزرگ مخالفین در قطر در سال  2092بود که
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با هماهنگی ترکیه و تعدادی از کشورهای عربی برگزار شد .آنها موفق شدند برای اولین بار
مخالفین را به جبهه واحد تحت عنوان شورای ملی 9سوریه جمع کنند.
سوریه در مرکز کان ونی قرار دارد که ایران آن را کانون مقاومت در برابر غرب می داند و
سوریه ،لبنان و فلسطین خط مقدم مبارزه این کشور میباشد .لذا تحوالت این کشور به مراتب
مهمتر از تحوالت سایر کشورهای عربی می باشند .از دست رفتن سوریه آسیب جدی به منافع
ایران وارد میکند .در طرف مقابل ،گویا سوریه نقش مشابه ایران را برای ترکیه داشته است چرا
که تركها علیرغم سطح باالی روابط با سوریه ،در هیچ کدام از حوزههای بحران عربی بهاندازه
این کشور وارد گود نشده و چالش برانگیز نشده بودند .هر دو کشور تمام قد از طرفداران خود
در منازعه سوریه حمایت میکنند .در حالی که جمهوری اسالمی ایران همچنان تمام قد از
حکومت سوریه دفاع می کند ،تركها از هیچ تالشی برای ساقط نمودن حکومت بشار اسد دریغ
نمی کنند.
تالش جدی ایران برای حمایت از دولت اسد در سوریه نشان میدهد که این کشور چقدر
برای سیاست خارجی ایران اهمیت دارد .از لحاظ تاریخی سوریه مهمترین متحد استراتژیک
جمهوری اسالمی ایران بوده و در طی  2سال جنگ ایران و عراق ،تنها کشور عربی حامی ایران
بود .بعد از آن هم ،متحد ایران در منازعه ایران  -اسرائیل و حمایت از فلسطین و حزباهلل لبنان
بوده است .این موضوع غیر قابل انکار میباشد که خاندان اسد ،کانال مطمئن ارتباطی ایران
جهت کمک به گروههای فلسطینی و حزباهلل لبنان بوده است .در صورت سقوط دولت بشار
اسد ،ایران نه تنها سوریه را از دست می دهد بلکه تضعیف چشمگیر ایران در لبنان و فلسطین
خواهد بود.
با وجود تعارضات مطرح شده در روابط دو کشور در طی دو سال گذشته ،اهمیت
استراتژیکی روابط ،مانع از این شده که دو طرف در موضوع سوریه بهصورت علنی روی در روی
هم قرار بگیرند .ولی چون سوریه خط مقدم جبهه تعارض ایران با غرب میباشد و سیاستمداران
حزب عدالت و توسعه هم به مرحله برگشتناپذیر رسیده ،به نظر میرسد جنگ سرد بین دو
طرف به صورت جدی و تا تعیین تکلیف نهایی سوریه ادامه خواهد داشت.

)1- Syrian National Council (SNC
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گفتار چهارم :موضع ترکیه نسبت به تحوالت عراق بعد از صدام
از حدود  0دهه قبل ،ایران و ترکیه علیرغم رقابت پیدا و پنهان در زمینههای مختلف ،در
یک موضوع اتفاق نظر داشتند که آن هم مقابله با تشکیل دولت مستقل کردی بهعنوان تهدید
مشترك علیه تمامیت ارضی هر دو طرف بود .با این حال ،این مساله خیلی وقتها هم به ابزاری
تبدیل شده که دو کشور علیه همدیگر از آن بهره گرفتهاند .با روی کار آمدن حزب عدالت و
توسعه در ترکیه ،اتفاق نظر در موضوع فوق تا حدی دچار تغییر شد به گونهای که تركها هر
چند تشکیل دولت مستقل کردی را همچنان تهدید تصور می کنند ولی از زاویه جدیدی به
مسئله کردی نگاه میکنند .آنها از  2001به بعد سعی نمودهاند با اقلیم کردستان عراق رابطه
مستقل از دولت مرکزی برقرار کنند .سفر داود اوغلو در سال  2001به کردستان شروع فصل
جدیدی از روابط بود .عالوه بر این ،سفرها ی متعددی از طرف دیگر مقامات حزب عدالت و
توسعه به کردستان انجام شده و مسعود بارزانی در قامت رییس اقلیم کردستان ،یکی از
میهمانان ویژه آخرین کنگره حزب عدالت و توسعه در سال  2092بود.
از اواخر سال  2099با خروج نیروهای آمریکایی از عراق و خالء قدرت بوجود آمده در آن،
تعارض طرفین در صحنه عراق را پر رنگ کرد .این تعارضات عمدتاً حول محورهای زیر بوده
است:
 تأثیر گذاری به چینش قدرت در ساختار سیاسی عراق؛ تالش ترکیه برای نفوذ در اقلیم کردستان عراق و بهره برداری از منابع انرژی؛ تالش ایران برای تداوم و تقویت نقش گروههای شیعی در ساختار قدرت عراق.سان کین 9نویسنده مؤسسه آمریکایی صلح 2معتقد است «خروج نظامی آمریکا از عراق ،نه
تنها روند سیاسی در داخل عراق بلکه روندهای سیاسی در منطقه خاورمیانه را نیز تغییر داده
است .نگرانی طبیعی از خالء بوجود آمده باعث شد که تعدادی از بازیگران در جستجوی پر
کردن نقش آمریکا در صحنه عراق باشند که در طی بیش از  2سال آن را بر عهده داشت .ایران
و ترکیه به عنوان دو قدرت در حال ظهور در منطقه ،به سرعت در حال تبدیل شدن به دو
بازیگر پرنفوذ در صحنه عراق هستند ( .)Kane, 2011: 6ترکیه در تالش است تا در فرایند
دموکراسی سازی عراق ،همان نقشی را که در آسیای مرکزی بهعنوان الگوی یک حکومت
1- Sean Kane
2- USIP
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سکوالر و دموکراتیک ایفا نمود-که مناسبات نسبتاً خوبی با کشورهای همسایه و نیز غرب دارد -
در عراق هم ایفا نموده و تجربیات خود را به زمامداران عراق انتقال دهد(.)Kirisci, 2004

ترکیه در این رقابت از حربه دیگری هم اساتفاده مای کناد کاه آن هام سااماندهی اقلیات
ترکمنهای شمال عراق بوده است .ترکمنها از قدیم در شمال عاراق متمرکاز باودهاناد و هایچ
تمایلی به زندگی تحت سلطه حکومت مستقل کردی نداشاتهاناد .از ساال  2006ترکیاه تاالش
میکند اقلیتها ی ترکمن شمال عراق را باه عناوان یاک نیاروی سیاسای در عاراق یکپارچاه و
تثبیت کرده و توانایی آنها را بارای پیشاگیری از تشاکیل دولات مساتقل کاردی تقویات کناد.
همچنین در رقابت آشکار با ایران ،همزمان سعی دارد ترکمنهای شیعه را ترغیب نماید کاه باه
جای هویت زبانی به هویت قومی خود تأکید کنند .آنها اینگونه استدالل میکنند که ایان گاروه
از شهروندان از اکثریت شیعه عراق جدا و رانده شدهاند ( .)Jenkins, 2012: 3افتتاح کنساولگری
در اربیل و استفاده از اقلیت ترکمن در عاراق باه عناوان ساتون پانجم از مساتندات ایان ادعاا
میباشند (.)Perthes, 2010: 3
نتیجه گیری
ایران و ترکیه بدلیل دارا بودن قابلیتهای منحصر به فرد ژئوپلتیکی و هویتهای تاریخی و
تمدنی ،دو بازیگر مهم منطقه می باشند که همیشه در طول تاریخ« ،رقابت» بر تعامالت آنها
سایهانداخته است .چنین وضعیتی برآمده از توان بازیگری دو کشور و برخی از عوامل بنیادین
همچون تقسیم بندی متفاوت هویتی و مذهبی بوده که نقش واگرا در رابط دو قدرت ایفا
نمودهاند .اما همانند هر واحد ملی در نظام بینالملل ،دولتهای حاکم در دو کشور تاثیر
چشمگیری بر جهتگیری سیاست خارجی و نوع تعامل آنها بخصوص در دهههای اخیر داشته
است .در سال  2002روی کار آمدن دولتی اسالمگرا به این انتظار دامن زد که با توجه به
ماهیت اسالمی حزب عدالت و توسعه ،تهران و آنکارا بطور مقطعی هم که شده« ،رقابت» را از
روابط برچیده و تعامل شان را در بستری از همکاری و همراهی شکل می دهند .اما بنیادی و
ریشه دار بودن برخی از عوامل واگرا از یک طرف و پایبندی اسالمگرایان نوگرا به آموزههای
کمالیسم از طرف دیگر باعث شده که در یک دهه گذشته علیرغم گسترش روابط اقتصادی و
تجاری میان دو طرف ،در حوزههای سیاسی و بین المللی ،رقابت و تعارض آنها به مراتب بیشتر
شود .بطور مشخص ،استراتژیهای کالن سیاست خارجی دو کشور در دو جهت متفاوت بوده و
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 نقش برتر را ایفا کرده و ارائه دهنده الگوی توسعه و،هر دو کشور تالش دارند در جهان اسالم
 تركها در ده سال گذشته با ورود در همه مسائل منطقه، از آن مهمتر.پیشرفت باشند
اسرائیل گرفته تا مساله هسته ای ایران) برای خود نقش بازیگری- خاورمیانه (از منازعه فلسطین
 توان بازیگری خود را در مقایسه با،قائل شده و سعی دارند با میانجیگری در مسائل منطقه
 عرصه دیگری است که، تحوالت جهان عرب.رقبای سنتی خود همچون ایران ارتقا دهند
 دو کشور عالوه بر این که تالش.سیاست خارجی آنکارا و تهران را در مقابل هم قرار داده است
 در، بیشترین تأثیر را داشته باشند،می کنند تا در دولتهای جایگزین انقالبهای عربی
تحوالت سوریه کامالً به سمت مواجهه علنی پیش رفته و تضاد و تعارض را به حد نهایی خود
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