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تضاد و همكاري در روابط ایران و تركيه بعد از جنگ سرد (1323- 8112م)

دكتر صمدقائمپناه



چكيده
نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به اين سئوال است که چرا روابط ايران و ترکيه هميشه توأم با تضاد و
همکاری بوده است و هيچ وقت روابط دو کشور عميق ،گرم و روند تکاملی را نداشته است .يافتههای
تحقيق نشان میدهد که در شکل گيری الگوی همکاری و تضاد در روابط دو کشور در مقطع زمانی
مورد نظر (9121-8002م) سه عامل ايدئولوژی ،وقوع جنگ عراق عليه ايران و پيامدهای تغيير و
تحولات ژئوپولتيکی منطقهای و بينالمللی بيشترين نقش را داشتهاند و اين نکتهای است که در اين
نوشتار بهطور مفصل به آن پرداخته شده است.
كليد واژهها
ايدئولوژی ،تضاد ،همکاری ،ايالات متحده آمريکا ،اسرائيل ،تحولات ژئوپولتيکی ،آسيای مرکزی و قفقاز،
عراق ،پ.ك.ك.

 عضو هيات علمی و استاديار روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان sghaempanah@yahoo.com
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مقدمه
ايران و ترکيه ،به خاطر موقعيتهای استراتژيك ،منابعطبيعی ،اشتراکات وپيوندهای
تاريخی– فرهنگی ،ساختارهای جمعيتی و اتحادهای بينالمللیشان از دولتهای تأثيرگذار
منطقه خاورميانه به شمار میروند .جايگاهشان در ارتباط با تحولات منطقهای و ائتلاف با
قدرتهای بزرگ نه تنها در روند تحولات منطقهای تأثير عميق دارد ،بلکه در سيستمهای
بينالمللی تأثيرگذار است .دو کشور در تاريخ ديپلماسیشان فراز و فرودهای زيادی را تجربه
کردهاند ،ولی اين روابط به هيچ وجه در شرايط گرم ،عميق و متنوع نبوده و در بهترين حالت به
شکل همکاری جويانه بوده است .به عبارت ديگر تضاد وهمکاری به عنوان يك روند مسلط در
روابط دو کشور حاکم بوده است و در هر مقطعی عوامل متعددی در ايجاد اين وضعيت نقش
اساسی بازی کرده است.
اگر مبنای تحليل روابط دو کشور را وقوع انقلاب اسلامیدر ايران و حوادث بعد از آن بين دو
کشور در نظر بگيريم با يد بگوئيم که انقلاب ايران با ماهيت اسلامیو ضد امپرياليستی اش
سياستهای غرب را در منطقه و جهان مورد حمله قرار داد .اما ترکيه بهطور سنتی علاقمند به
غرب و خواهان حفظ وضع موجود بود .همچنين ترکيه بهعنوان يك کشور با اکثريت مردم
مسلمان از سياستهای ايدئولوژی انقلابی ايران احساس خطر میکرد و اين گونه تحولات،
زمينههای برخورد ودرگيری سياسی دو کشور را در ابتدای انقلاب ايران غيرقابل احتناب کرده
بود .اما وقوع جنگ عراق بر عليه ايران در سپتامبر  9120از تشديد مواجهه سياسی دو کشور
جلوگيری کرد و هر دو کشو ر بنا به دلايل خاص خودشان مجبور به اتخاذ سياستهای
پراگماتيستی در قبال يکديگر بودند .از اين رو دو کشور روابط نرمیرا در دهه  9120پشت سر
گذاشتند و نقش عامل ايدئولوژی در روابط کشور در حاشيه قرار داشت و انتظار میرفت که اين
نوع روابط با توجه به تغيير و تحولاتی که در اواخر دهه  9120درحوزه سياست داخلی و
خارجی ايران اتفاق افتاد ،ادامه میيافت ،نه تنها اين پيش بينی تحقق نيافت ،بلکه بهدليل
برخی تحولات سياسی داخلی در ترکيه ،دو طرف يك دوره بحران اعتماد و ديپلماتيك را تجربه
کردند و حتی منجر شد که در طول اين دهه دو دفعه طرفين به سمت قطع روابط سياسی و
اقتصادی کشيده شوند و دوباره عامل ايدئولوژی در روابط دو کشور زنده شود .از اين رو تحليل
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تحولات سياسی داخلی دو کشور و تأثير آن بر سياست خارجیشان اهميت اساسی دارد که در
اين تحقيق مورد بحث قرار گرفته است .علاوه بر عوامل مذکور ،متغيرهای ديگری در دور زمانی
مورد نظر اين تحقيق در شکلگيری الگوهای رفتاری دو کشور نسبت به يکديگر نقش داشتهاند
که برخی از اين عوامل در شرايط زمانی متفاوت کارکردهای متفاوتی داشته و دارد که منجر به
ايجاد شرايط تضاد وهمکاری در روابط دو کشور شده است .عواملی از جمله پيامدهای تغيير و
تحولات ژئوپولتيکی در خاورميانه و اوراسيا در ابتدای دهه  9110و همچنين در سالهای بعد از
يازده سپتامبر  8009تأثير بسزائی در ايجاد اين وضعيت داشته است .از اين روسئوالات اصلی
که در اين تحقيق مورد بررسی قرار میگيرند عبارتند از اينکه ،چرا بر خلاف دهه  9120که
ايران و ترکيه روابط نرمیرا پشت سر گذاشتند ،در طول دهه  9110دو کشور بحرانهای
ديپلماتيك شديدی را تجربه کردند؟ چه عامل يا عو املی باعث شده که روابط دو کشور بويژه
بعد از جنگ سرد تاکنون روند تکاملی را نداشته و آنها نتوانستند روابط شان را در حوزههای
سياسی ،اقتصادی و امنيتی تعميق ببخشند؟ تا چه حدی الگوی روابط تضاد و همکاری در
روابط دو کشور متأثر از عوامل داخلی است؟ و همچنين اين نوع روابط تا چهاندازهای تحت
تأثير متغيرهای خارجی است؟ بنابراين بهطور کلی ،چه عناصری و عواملی در ايجاد الگوی تضاد
وهمکاری در روابط بين ايران وترکيه از  9121تا  8002نقش داشتهاند؟
اين تحقيق در پاسخ به سئوالات اصلی فرضيههای ذيل را مورد سنجش قرار میدهد :تغيير
و تحولات سياسی داخلی در دو کشور وتأثير متقابل آن بر سياست خارجی يکديگر نقش
کليدی در ايجاد الگوی تضاد و همکاری بين ايران وترکيه داشته است .بر خلاف دهه  9120که
عامل ايدئولوژی در روابط دو کشور به و اسطه جنگ عراق بر عليه ايران در حاشيه قرار گرفته
بود ،در دهه  9110دوباره تحت تأثير تحولات داخلی در دو کشور و حوادث بين المللی از جمله
فروپاشی اتحاد شوروی احياء شد .علاوه بر عامل ايدئولوژی بهعنوان متغيير مستقل ،تغيير
وتحولات ژئوپولتيکی و پيامدهای آن در سطح منطقهای و بينالمللی نقش مهمی در ايجاد
چنين وضعيتی در روابط دو کشور داشته است ،و بالاخره رقابتهای ژئوپولتيکی دو کشور در
سيستمهای تابعه منطقهای ،نقش قدرتهای پيرامونی مثل ايالاتمتحده آمريکا و اسرائيل در
ايجاد الگوی منازعه ،رقابت و تنش بين ايران و ترکيه را نمیتوان ناديده گرفت .اما هيچ وقت
اين تنشها و تضادها در روابط دو کشور مانع از جستجوی راههای همکاری دو کشور نشده
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است .هر دو کشور راههای زيادی را برای حفظ و گسترش روابط تجاری شان دنبال کردهاند از
جمله تأسيس اکو در  9118و پيوستن کشورهای جديدالتأسيس آسيای مرکزی و قفقاز به اين
سازمان و تشکيل گروه دی  2-در  9111از جمله از اين مکانيسمهاست و همچنين در رابطه با
حفظ امنيت مرزی بلافاصله بعد از جنگ 9119خليج فارس همکاریهای امنيتی انجام دادهاند
و همينطور بعد از حمله آمريکا و انگليس بر عليه عراق در مارس  8002و اشغال آن کشور،
ايران و ترکيه برای جلوگيری از يك کشور مستقل کردی در منطقه سياستهای همسوئی را
اتخاذ کردهاند .با اين زمينه اين تحقيق قصد دارد روابط ايران و ترکيه را در شرايط تضاد و
همکاری از شروع دهه  9110تا سال  8002مورد تحقيق قرار دهد.
گفتار اول :تحولات سياسی داخلی ايران و تركيه و تأثير آن بر روابط متقابل
الف -تحولات سياسی داخلی ايران و تأثير آن بر روابط دو كشور
چندين تحول عمده شديداً سياستهای داخلی و خارجی ايران را در طول دهه  9110و
سالهای بعد از آن تحت تأثير قرار داده است .يکی پايان هشت سال جنگ عراق بر عليه ايران در
جولای  9122با پذيرش قطعنامه  812از سوی ايران ،دوم رحلت حضرت امام خمينی (ره)
بنيانگذار انقلاب اسلامی در ژوئن  9121و انتخاب آيتاله خامنهای بهعنوان رهبر جديد ،سوم
انتخاب هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری ايران و چهارم به قدرت رسيدن اصلاح طلبان در
سال  9111با انتخاب شدن آقای خاتمی به رياست جمهوری ايران و پنجم انتخاب آقای
احمدینژاد در سال  8008بهعنوان رئيس جمهوری ايران.
به دنبال اين تحولات روند سياستگذاری نظام و چگونگی تفکر و شيوه تصميمگيری و
اجرائی نخبگان در خصوص مسائل عمده کشور شديداً تغيير يافت .دولت ايران درابتدای اين
مقطع زمانی با دو مشکل اساسی مواجه بود .در گام اول آن بايد فشارهای اعم از داخل و بيرون
از نظام را برای برون رفت از سياستهای انقلابی به سوی سياستهای يك نوع دولت عادی را
مديريت میکرد .فشار از خارج به شکل به انزوا کشاندن بينالمللی ايران انقلابی اعمال میشد تا
آنرا وادار کند که سيستم منطقهای و بينالمللی موجود ر ا بپذيرد .درگام دوم ،ايران بايد به
مشکلات ناشی از شرايط وخيم اقتصادی و اجتماعی غلبه میکرد که بواسطه هشت سال جنگ
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تحميلی عراق بر عليه ايران و انزوای بينالمللیاش عميقتر شده بود .اين مشکلات موجب روی
کار آمدن گرايشهای پراگماتيستی /اصلاح طلبی در سياستهای ايران شد .با انتخاب
آقایهاشمیرفسنجانی به رياست جمهوری در  9121بهعنوان يکی از افراد اصلی از
رئاليستهای انقلابی انتظاراتی را در داخل و خارج بوجود آورد که ايران سياستهای ليبرال را
خواهد پذيرفت و با سيستم بينالمللی همگرا خواهد شد (.)Tarock, 8009: 822-821
در واقع اصلاحات در ايران که بعد از پايان جنگ شروع شده بود با سرعت بيشتری همه
جنبههای زندگی در ايران را در چارچوب بازسازی يا سازندگی در برگرفت و همچنين اين
تغيير در روابط خارجی ايران در چارچوب سياست عادی سازی 9نمايان شد (احتشامی9212 ،
 .)92:در واقع بعد از به قدرت رسيدن آقایهاشمیرفسنجانی ،روابط ايران با کشورهای
پيرامونیاش از جمله عربستان سعودی از سرگرفته شد و روابط با اروپا هم در مسير گفتگوی
انتقادی دنبال شد .زمانی که ايشان در تابستان  9111مقام رياست جمهوری را ترك کرد پيام
آشکار آشتی با جهان خارج استقرار مجدد ثبات در خليج فارس همگرائی مجدد با اقتصاد
جهانی و مشارکت فعال در سازمانهای بينالمللی و منطقهای را از خودش به جا گذاشت .او
آشکارا بيان کرد که بهبود وضعيت نظامیو اقتصادی ايران مستلزم پايان دادن به انزوای
بينالمللی و منطقهای آن است (.)Roshandel, 8000:901-990
در انتخابات رياست جمهوری ايران که در می 9111برگزار شد ،آقای محمدخاتمیبه عنوان
يك اصلاح طلب بيش از  91درصد آراء واجدين شرايط را به دست آورد و برنده انتخابات شد .او
متعهد به اصلاحات در داخل و صلح در خارج ايران شد ونظريه برخورد تمدنها 8را رد کرد و
اصل گفتگوی ميان مذاهب ،فرهنگهاوملتها را مطرح کرد.او به وابستگی متقابل جوامع،
فرهنگها و اقتصادها باور داشت و از سياست خارجی عملگرا و پايدار طرفداری کرد .سياستی
که او باور داشت مبتنی بر روابط دوستانه و عدم خشونت با همه کشورها بود به شرطی که آنها
استقلال ايران را به رسميت بشناسند و سياست تجاوزکارانه بر عليه ايران تعقيب نکنند
( .)Ramazani,9112:88-90در دوره خاتمیايران روابطاش را با همسايگان عرباش در خليج
فارس توسعه داد و يك نقش سازنده در دولتهای اتحاد شوروی سابق بازی کرد و روابط کامل
1. Thermidorizing Policy
2. Clash of Civilizations
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با اتحاديه اروپا را بهبود داد .او سعی کرد تصور بين المللی از ايران را (که بهعنوان دولت شر
توسط جرج دبليو بوش بعد از  99سپتامبر خوانده شد) به يك دولت حامیگفتگوی بين تمدنها
بهبود و ترميم دهد .به عبارت ديگر او قصد داشت که در حوزه داخلی جامعه مدنی و حاکميت
قانون ايجاد کند و در حوزه سياست خارجی اين سه اصل را توسعه دهد :گفتگوی تمدنها تنش
زدائی با کشورهای همسايه و ايجاد تماس بينالمللی با سازمانهای بينالمللی
( .)Roshandel:901-998اما عملياتی کردن اين سياست با توجه به گرايشهای متعدد و حاکم
در ديگر بخشهای نظام با مشکلاتی مواجه بود.
با وقوع حادثه يازده سپتامبر و حمله آمريکا به افغانستان و عراق و اشغال اين کشورها و
افزايش حضور نظامیآمريکا در منطقه ،همراه با متهم کردن ايران به تعقيب تسليحات کشتار
دسته جمعی و حمايت از تروريسم بين المللی از سوی جرج دبليو بوش رئيس جمهور سابق
آمريکا ،تماميت ارضی ايران مورد تهديد نظامیآمريکا قرار گرفته بود ،هرچند که طرح گفتگوی
فرهنگها و تمدنهای آقای خاتمینقش بازداندهای در شکل گيری اين نوع اقدامات بر عليه
ايران بازی کرد و سعی داشت که موضع جرج بوش را در قراردادن ايران بهعنوان يکی از سه
ضلع محور شرارت (در کنار عراق و کره شمالی) تغيير دهد .اما به دنبال همين تحولات ،برخی
از دولتمردان ايرانی ،ايالات متحده را نه فقط بهعنوان يك دشمن سياسی بلکه به عنوان يك
تهديد نظامیجدی ارزيابی کردند و حتی اعلام داشتند که ايران هدف دوم نظامیامريکا بعد از
عراق است .اين نوع نگرش منجر به ايجاد وحدت بين اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوری
در جولای  8008و پيرو زی آقای احمدی نژاد شد .رئيس جمهور جديد آقای احمدی نژاد برای
رفع تهديدات امنيتی امريکا سياستهای متعددی را به کار گرفت که در چارچوب گفتمان
عدالت محوری در داخل و خارج قابل تبيين است .از پايههای اصلی اين گفتمان میتوان به
پوپوليسم ،9ملیگرايی ،اسلامگرايی ،ضد امپرياليسم 8و تمايل به ديپلماسی حتی با ايالاتمتحده
امريکا اشاره کرد ( .)Sinkaya, 8001:98علیرغم تدوام روابط خصمانه آمريکا بر عليه ايران و
سياست مهار دوگانهاش در طول دهه  9110و مهار يك جانبهاش بر عليه ايران بعد از حمله به
عراق و سقوط صدام حسين از سال  8002و مخالفت با هر نوع ابتکار عملی برای همکاری با
1. Populism
2. Anti Imperialism
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ايران از سوی هر کشوری ،اما با روی کار آمدن جناح پراگماتيست/اصلاح طلبی در سياستهای
ايران و سياست عادی سازی روابط ايران با جهان خارج به ويژه با دولتهای همسايه از ابتدای
دهه  ، 9110رهبران ترکيه عليرغم انتقاد به برخی از اقدامات ايران در امور داخلی کشورشان با
اتخاذ رويکرد ميانه روی و معتدل به سوی ايران ،از اين گرايش جديد ايران حمايت کردند و
همچنين عليرغم مخالفت آمريکا ،روابط سياسی و اقتصادی شان را با ايران حفظ کردند.
ب -تحولات سياسی داخلی تركيه وتأثير آن بر روابط دو كشور
چندين تحول عمده از سال 9110در ترکيه رخ داده است که هم در سياستهای داخلی و
هم در سياستهای خارجی اين کشور تأثيرگذاشته است .از مهمترين آنها میتوان به ظهور
اسلام سياسی 9و جنبش تجزيه طلبی کردی 8اشاره کرد .البته بايستی تحولات ديگر از جمله
ظهور ناسيوناليسم ،2بحرانهای شديد اقتصادی و بی ثباتی سياسی و اجتماعی ناشی از آن را
هم مورد تو جه قرار داد که همه اين تحو لات ارتباط تنگاتنگی با يکديگر داشتند
()Robins,9119: 2-91
برای نمونه بیثباتیهای سياسی موجب بحرانهای اقتصادی ،ظهور اسلام سياسی و دخالت
نظاميان در سياست شد ،بههمين نحو مشکلات اقتصادی در ظهور اسلام سياسی و تجزيه طلبی
کردی و بی ثباتیهای ناشی از آن نقش داشته است .اين تحولات تأثير خودش را بر روی
سياست خارجی ترکيه به طور کلی و روابط ايران و ترکيه بطور ويژه گذاشته است .ظهور اسلام
سياسی و حرکت رو به رشد آن از يك طرف و جنبش تجزيه طلبی کردی از طرف ديگر که
بهترتيب ويژگی سکولاريستی جمهوری و وحدت ملی را به چالش گرفته بودند و موجب تضعيف
قدرت دولت مرکزی شده بودند که به همين جهت هيچ يك از احزاب سياسی اصلی در ترکيه
از  9110تا  8008نتوانستند در پارلمان اکثريت سياسی را بدست آورند و رأی مردم عمدتاً به
سمت احزاب سياسی افراطی در انتخابات سوق پيدا کرده بود ودولتهای که در طول اين دوره

1. Political Islam
2. Kurdish Separatist
3. Nationalism
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ايجاد شدند در کل عمر کوتاه مدت و ائتلافهای ضعيف داشتند و اغلب بين آنها از لحاظ
ايدئولوژی تعارضاتی وجود داشت (.)Gole,9111 :19
نتايج انتخابات پارلمانی ترکيه در دسامبر  9118نشان دهنده تقويت رو به رشد اسلام
سياسی در جامعه داخلی ترکيه بود .اين نتيجه در واقع تداوم يك فرايند از دهه  9110بود،
حزب اسلام گرای رفاه و اخلافش يعنی حزب نظام ملی 9و حزب سلامت ملی 8بهتدريج از دهه
 9110پايگاه مردمیشان افزايش يافته بود تا اين که در انتخابات پارلمانی  9118حزب رفاه 89
درصد از آراء ملی را بدست آورد و  982صندلی از  880کرسی پارلمان را تصرف کرد
(زارع )911: 9222 ،که ا ز طريق ائتلاف با حزب راه راست 2در جولای  9119قدرت را بدست
گرفت .ورود حزب رفاه 4به قدرت با گرايش اسلامگرايیاش و نيروی روبه رشد اسلام سياسی در
ترکيه ساختار سکولاريستی دولت با چالش بزرگی مواجه شده بود (همان .)922- 922 ،اسلام
گرايان مدعی بودند که ترکيه بايستی خودش را بهعنوان بخش وسيعی از اجتماع اسلامی
تعريف کند .آنها به جهتگيری سياست خارجی غربگرايی ترکيه عضويتاش در ناتو،8
تلاشهايش برای پيوستن به اتحاديه اروپا و روابط سياسی و امنيتی اش با ايالاتمتحده امريکا
انتقاد داشتند .آنها مرتباً خواستار روابط نزديکتر با کشورهای اسلامی و روابط رو به بهبود با
جهان عرب و ايران بودند .نجمالدين اربکان ،9رهبر حزب رفاه اغلب اين آرزو را بيان میکرد که
روزی را ببيند که ترکيه هدايت میکند تشکيل يك اتحاديه کشورهای مسلمان 1که قدرت
کشورهای اسلامی را در سياستهای جهان افزايش دهد و ترکيه را از وابستگیاش به غرب آزاد
کند (همان .)921 ،از اين رو  ،اربکان دست به تحرکاتی زد تا تعهداتش را در قرار دادن ترکيه
در کنار کشورهای اسلامیو اجرا کردن طرحهايش برای ايجاد يك اتحاديه کشورهای مسلمان
نشان دهد برای نمو نه در مقايسه با اسلافاش ،اربکان اولين ملاقات رسمیاش را از تهران شروع

1. National Salvation Party
2. National Order Party
3. True Path Party
4. Welfar Party
5. NATO
6. Necmettin Erbakan
7. Union of Muslem Countries
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کرد و موفق به ايجاد دی  92بين ايران ،ترکيه ،مصر ،پاکستان ،نيجريه ،بنگلادش،اندونزی و
مالزی شد .اما عليرغم اين تحرکات ،نجمالدين اربکان روابط سنتی آنکارا با غرب را تغيير نداد و
با انتخاب استراتژی بقا در قدرت و تضمين تصدی قدرت در بلند مدت ازمبالغه اسلام گرائی فور ًا
عقب نشينی کرد و با پس گرفتن انتقادهايش از ناتو اتحاديه اروپا 8و اتحاديه گمرکی 2وعده داد
که دولت وی در جستجوی روابط نزديك با غرب خواهد بود و به تمام توافقنامههای بينالمللی
سابق احترام میگذارد (اطهری)810 :9228 ،
اما با اين حال ،پس از يك جنگ قدرت سخت ميان گروههای سياسی سکولار و در رأس
آنها نظاميان و گروههای اسلام گرا نجم الدين اربکان رئيس حزب رفاه و نخست وزير با کودتای
سفيد در تابستان سال  9111از قدرت برکنار شد .بعد از کنارهگيری اربکان از قدرت هر چند
برای مدتی فعاليت گروههای اسلام گرا متوقف شد .اما در انتخابات نوامبر  8008حزب عدالت و
توسعه 4با بهرهگيری از نارضايتی برخی اقشار و گروههای مختلف از احزاب چپ و راست (به
خاطر ناتوانی در حل بحرانهای اقتصادی) و نيز با طرح شعار مبارزه با فقر و گسترش عدالت و
آزادیهای فردی و اجتماعی توانست با کسب  24/4از آرای و  298کرسی پارلمان به قدرت
برسد .از ميان احزاب سکولار تنها حزب جمهوری خلق با کسب 91/4و  911کرسی پارلمان
توانست در رديف دوم قرار گيرد (قهرمانپور.)91 :9224 ،
تعهد عميق اردوغان به پيشبرد اصلاحات اقتصادی و برنامههای بانك جهانی و صندوق
بينالمللی پول و تلاش برای آغاز مذاکرات الحاق به اتحاديه اروپا همراه با اعمال اصلاحات
حقوقی و سياسی مدنظر اتحاديه اروپا در نظام حقوق داخلی حاکی از بهبود وضعيت اقتصادی و
اجتماعی ترکيه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه بوده است (همان )94-98 ،و اين
موضوع در انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکيه در تابستان  8001و اقبال دوباره مردم به اين
حزب ثابت شد که حزب عدالت و توسعه موفق و عملکرد مثبتی داشته است .عليرغم احترام به
قواعد بازی دموکراتيك از سوی اعضای حزب عدالت و توسعه و اتخاذ رويکرد ليبرالی که نشان
1. Developing - 8
2. Europe Union
3. Customs Union
4. Justic & Development Party

13

تضاد و همكاري در روابط ایران وتركيه بعد از جنگ سرد ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحول فکری و عملی اسلام گرايان در عرصه سياسی اجتماعی ترکيه دارد .هنوز هم گروههای
سکولار و نظاميان فعاليتهای مدنی آنها را بر نمیتابند و بحرانی که به دنبال تعيين رئيس
جمهور جديد ترکيه با معرفی آقای عبداله گل از سوی حزب عدالت و توسعه برای احراز مقام
رياست جمهوری به پارلمان پيش آمد .گويای اين مدعاست تا اينکه حزب عدالت و توسعه
مجبور به برگزاری انتخابات زو دهنگام پارلمانی شد که بعد از تشکيل پارلمان جديد و در
رأیگيری نوبت سوم برای انتخاب آقای گل ايشان به عنوان رئيس جمهو ر جديد ترکيه برگزيده
شد.
از ديگر تحولات ترکيه از دهه  9110ظهور جنبش تجزيه طلبی کردی است ،تجزيه طلبان
کردی با تشکيل حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ك.ك .از اواخر دهه  9110به دنبال
ترويج ورشد ناسيوناليسم کردی در ترکيه بو دند که با فراهم شدن خلاء قدرت در شمال عراق
بواسطه جنگ  9119خليج فارس توانستند دست به اقدامات تروريستی و مبارزات مسلحانه بر
عليه ترکيه بزنند .رشد پيوسته اسلام سياسی ،جنبش اسلام گرای راديکال ،جنبشهای تجزيه
طلب کردی و فضای ملتهب ترکيه موجب افزايش نفوذ نظاميان در سياستهای داخلی و
خارجی ترکيه در طول دهه  9110و امنيتی شدن فضای سياسی ترکيه شد.
از تحو لات ديگر ترکيه در اين مقطع زمانی ،میتوان به حوزه اقتصادی ترکيه اشاره کرد،
جهت گيری اقتصاد صادراتی و سياست اقتصادی ليبرال که از دهه  9120از سوی تورگوت
اوزال شروع شده بود در طول اين دوره هم ادامه يافت ،هدف ترکيه همگرائی با بازارهای
بينالمللی بود .در واقع اين استراتژی منافع زيادی را برای ترکيه درسراسر دهه  9120و9110
فراهم کرد .با اين حال بواسطه سوء مديريت ،فساد ،بی ثباتی سياسی و دلايل ساختاری ترکيه
دو بحران مالی  -اقتصادی سخت را در آوريل  9114و فوريه  8009تجربه کرد که يکی از دلايل
به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در نوامبر  8008همين عامل بود .تحولات داخلی مذکور
در ترکيه در اين دوره رو ی سياست خارجی ترکيه بويژه در روابط بين ايران و ترکيه تأثير به
سزائی داشت .اولاً شروع بی ثباتی سياسی در ترکيه در سراسر دهه  9110مانع از شکلگيری
استراتژی سياست خارجی دائمیو طولانی مدت و همچنين در روابط ايران و ترکيه شاهد فراز و
فرودهائی بوديم .دوم ظهور اسلام سياسی و راديکال حساسيت تصميم سازان ترکيه را به تهديد
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شريعت 9و سوء ظن و بدگمانی آنها را به ايران بهعنوان حامیاسلام سياسی در ترکيه را افزايش
داد .بنابراين تفوق اسلام سياسی و راديکال در ترکيه بعنوان يك عامل منفی در روابط ايران و
ترکيه ظهور يافت .سوم ،ملی گرائی فزاينده ترکيه ترس از پان ترکيسم را برای ايران ايجاد
کرد.همچنين مسأله کردی دائماً تنش در روابط ايران و ترکيه را افزايش داد جابجائی
چريكهای پ.ك.ك .در طول مرزهای ايران – عراق و ترکيه و اتهامات ترکيه بر عليه ايران در
حمايت از اين چريکها اين بحران را عميق تر کرد .همچنين ايران از نفوذ رو به افزايش نظاميان
ترکيه در مسائل سياسی نگران بود زيرا دولتمردان ايران ارتش ترکيه را بعنوان نيروی کماليست
راديکال میبينند که به مسلمانان ترکيه ظلم میکند ( )Sayari,8000:941-92فقط از ميان
اين همه تحولات داخلی که میتوانست در طول دهه  9110يك تأثير مثبت در روابط ايران و
ترکيه داشته باشد امتياز ترکيه در اتخاذ سياست تجارت آزاد خارجی و احتمال توسعه در روابط
تجاری دو جانبه بود که با وجود بحرانهای اقتصادی سخت در هر دو کشور افزايش حجم
تعاملات اقتصادی ايران و ترکيه هم محقق نشد .علاوه بر تحولات مذکور ،تغييرات در محيط
پيرامونی ترکيه در ابتدای دهه  9110موجب امنيتیتر شدن فضای سياسی ترکيه گرديد که به
نوبه خود تأثير بسزائی در ايجاد تنشهای ايدئولوژيك در روابط ايران و ترکيه در طول اين دهه
شد.
گفتار دوم :افزايش مواجهه ايدئولوژيكی بين ايران وتركيه در دهه 0991
ايدئولوژی اهميت انکارناپذيری در روابط بين ايران وترکيه از آغاز قرن  99ميلادی داشته و
دارد يعنی از زمانی که سلسله شيعی صفوی در ايران به قدرت رسيد پس از آن جنگهايی که
بين امپراطوری عثمانی و امپراطوری ايران شکل گرفت ،در واقع جنگهای شيعه گرائی و
سنیگرائی بودند (فولر .)889-888 :9211 ،هر چند اهميت ايدئولوژی در روابط دوکشور به
دنبال تأسيس دولتهای ملی -سکولار با جهت گيری غربی در هر دو آنها از آغاز دهه 9180
کاهش پيدا کرد ،اما با اين حال پس از مدتی وجه ديگری از مواجهه ايدئولوژيك بين ايران و
ترکيه يعنی در شکل جمهوريت در ترکيه وحکومت سلطنتی در ايران ادامه يافت .مواجهه
1. Shariah
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ايدئولوژيکی بين دو کشو ر بعد از انقلاب اسلامیايران در سال  9111در قالب سکولاريسم در
برابر اسلامگرائی افزايش يافت .هرچند که نقش اين عامل در دهه  9120عليرغم حاکم بودن
سياستهای انقلابی بر سياست خارجی ايران به دلايل جنگ تحميلی عراق بر عليه ايران و
حاکم بودن نظام دو قطبی بر سياست بينالملل در حاشيه قرار گرفت ،اما با پايان يافتن جنگ
عراق و ايران در سالهای پايانی دهه  9120و از بين رفتن نظام دو قطبی با فروپاشی اتحاد
جماهيرشوروی در اوايل دهه  ،9110تضاد بين ايران و ترکيه بهدلايل ايدئولوژيکی بويژه بعد از
 9121تشديد يافت .برای نمونه هر دو دولت سفرای خود را دوبار در طول يك دهه به اين دليل
فراخواندند .آنچه موجب تعجب است اين است که چرا در اين دوره که ايران برخلاف دهه
 9120بهتدريج از سياستهای انقلابیاش فاصله گرفته بود و اهميت ايدئولوژی در سياست
خارجی ايران تا حدی کاهش يافته بود مواجهه ايدئولوژيکی بين دوکشور افزايش پيدا کرد و
تأثير منفی در روابط دوکشور گذاشت؟
از دلايل عمده مواجهه ايدئولوژيکی دو کشور بويژه سالهای بعد از انقلاب اسلامیايران،
سياست صدور انقلاب اسلامیايران بود .البته دو ديدگاه در اين مقطع زمانی در ميان رهبران
انقلابی درباره صدور انقلاب وجود داشت :يك ديدگاه ،صدور انقلاب را بهانهای جهت ايجاد حريم
امنيتی برای انقلاب ،بدون در نظر گرفتن نتايج آن میدانست .ديدگاه دوم هدف اصلی را حفظ
و تثبيت قدرت و نظام اسلامیدر مرزهای ايران همراه با ارائه الگوئی به تمام دنيا میدانستند و
صدور انقلاب را صرفاً در حوزه فرهنگی توجيه و تبيين میکردند .با مسلط شدن گروه رئاليست
انقلابی در سياستهای ايران از نيمه دهه  9120بهتدريج ايران از سياستها و گفتمانهای
انقلابیاش فاصله گرفت و سياست خارجی ترميدورسازی دولت هاشمیرفسنجانی ،خط بطلانی
بر ديدگاه گروههای راديکال انقلابی بود .البته جنگ عراق بر عليه ايران و نيازهای اقتصادی و
نظامی ناشی از آن به دولتهای ديگر و انزوای بينالمللی ايران باعث شد که رهيافت عملگرائی
در دستو ر کار رهبران انقلابی قرار گيرد .برای نمو نه بنيانگذار انقلاب اسلامیطی يك سخنرانی
در اکتبر  9124اعلام فرمودند« :که ايران میخواهد با همه کشورها به استثنای آمريکا ،اسرائيل
و آفريقای جنوبی رابطه داشته باشد» (.)Menashri, 9119: 41
به هرحال به نظر میرسد که سياست صدور انقلاب در اين مقطع سه گروه از کشورها را
مورد هدف قرار داده بود ،گروه اول ،شامل کشورهای مسلمانی (که دارای جمعيت قابل توجهی
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شيعه بودند) ،را در بر میگرفت که در اين ميان بسياری از دولتهای حاشيه جنوبی خليج
فارس ،عراق و لبنان هدف اوليه ايران انقلابی را تشکيل میدادند ،به استثنای موفقيت نسبی
ايران در لبنان ( ،(www.ict.il/articles/articledet.cfm?articleid= 41سياست صدور انقلاب در
کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس و عراق با شکست مواجه شد .گروه دوم ،کل کشورهای
مسلمان را مورد هدف قرار میداد و در نهايت سياست صدور انقلاب همه مردمان ستمديده
جهان را هدف قرار داده بود .شکست سياست صدور انقلاب در ارتباط با گروه نخست ،از انتشار
انقلابی آن بهطور وسيع جلوگيری کرد .همچنين پيروزی پراگماتيستها در سياستهای داخلی
و تمرکز آنها بر مسائل اقتصادی تأثير قابل توجهی در ملايم کردن سياستهای انقلابی داشت.
ترکيه جزء گروه دوم از کشورهای هدف برای صدور انقلاب ايران بود با شروع جنگ عراق بر
عليه ايران و اعلام موضع سياست بی طرفی ترکيه در قبال آن موجب شد که ايران سياستهای
پراگماتيستی به سوی ترکيه درپيش بگيرد با دو هدف ،يکی حفظ سياست بی طرفی ترکيه و
ديگری هم به منظور تأمين نيازهای فوریاش از طريق ترکيه البته ترکيه هم از فرصت به وجود
آمده ناشی از جنگ عراق بر عليه ايران نهايت استفاده را از هر دو کشور با توسعه روابط تجاری
و اقتصادی با آنها برد و بعد از پايان جنگ ايران و عراق و با انتخابهاشمیرفسنجانی به عنوان
رئيس جمهوری ايران خواستار تداوم سياست عملگرائی بويژه در روابط با ترکيه در طول دهه
 9110بود اما ظهور جنبشهای اسلامیدر ترکيه در اين مقطع زمانی موجب شد که برخلاف
دهه  9120که ايدئولوژی در روابط دو کشورکمترين نقش را بازی میکرد دوباره بهعنوان يك
عنصر تأثيرگذار منفی در روابط دو کشورمورد توجه تحليل گران قرار گيرد.
هرچند که سابقه شکلگيری جنبشهای اسلامیدر ترکيه جلوتر از ايران از اواخر دهه
 9180با تأثيرپذيری از اسلام گرايان مصر از جمله حسن البناء ،سيدقطب ،محمدقطب از سوريه
و ابوالعلاء مولداوی از پاکستان بوده است و در دهه  ،9110اسلام بهعنوان يك ايدئولوژی
سياسی به دنبال ايجاد فضای سياسی پلوراليستی در ترکيه با اعمال اصلاحات در قانون اساسی
در اواخر دهه  9190مطرح شد و برای اولين بار در حزب نظم ملی توسط اربکان سازماندهی
شد .اما با انقلاب ايران تحولی در نوع نگرش اين جنبشها اتفاق افتاد .نجم الدين اربکان ،رهبر
حزب نجات ملی (جانشين حزب نظم ملی) آشکارا از حکومت اسلامی ايران حمايت کرد .تشديد
فعاليتهای جنبشهای اسلامیراديکال در سياستهای داخلی ترکيه از اواخر دهه  9120با
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مورد اعتراض قرار دادن ويژگی سکولاريستی بودن حکومت موجب افزايش التهاب و تنش در
فضای سياسی ترکيه و امنيتی ساختن آن در طول دهه  9110شد که بارها با وقوع حوادثی،
پيامدهای منفی آن بر روابط دو کشور در اين مقطع سايهانداخت ،اين در حالی رخ داد که در
ايران ،ما شاهد کاهش اهميت ايدئولوژی در سياست خارجی آن پس از انتخاب
هاشمیرفسنجانی بهعنوان رئيس جمهوری در سال  9121بوديم و همچنين بر خلاف تمايل و
خواست دو کشور ايران وترکيه نسبت به حفظ وتداوم عملگرائی حاکم بر روابط دو کشور ،ما
شاهد افزايش مواجهه وروياروئی ايدئولوژيکی بين دو کشور در دهه  9110بوديم .در اين فاصله
زمانی يکی از اتفاقاتی که در صحنه داخلی ترکيه رخ داد به قتل رسيدن برخی از روشنفکران
کماليست از جمله اگور مامجو ،9معمر آکسوی ،8توران دورسان ، 2احمد تانرکيسلالی 4بود که از
طرف روزنامههای ترکيه اين قتل ها به اسلام گرايان راديکال نسبت داده شد که با ايران پيوسته
در ارتباط بودند و همچنين عصمت سزگين ،وزير کشور وقت ترکيه بعد از قتل اگور مامجو طی
يك کنفرانس مطبوعاتی به شکل رسمیاعلام کرد که اعضای سازمانهای راديکال اسلامیتوسط
سازمانهای امنيتی ايران آموزش نظامیو تئوريکی ديدهاند و با اسناد واقعی و جعلی به ايران
مسافرت کردهاند و در حملات بر عليه شهروندان ترکيه و همچنين مخالفان دولت ايران شرکت
کردهاند .عليرغم اين گونه اظهار نظرهای تند بر عليه ايران و تأثير منفی آن بر افکار
عمومیترکيه نخستوزير وقت ترکيه سليمان دميرل در اوج سردی روابط ،خواستار از سرگيری
روابط با ايران شد با اين استدلال که قطع روابط دو جانبه غير ضروری است
( .)Ibid, 941از طرف ديگر وزير امو ر خارجه ترکيه به لحاظ ديپلماتيك از متهم کردن ايران به
دست داشتن در فعاليتهای غيرقانونی در ترکيه بهدليل فقدان ادله مستند و موجه خودداری
کرد از طرف ايران ،آقای ولايتی وزير امور خارجه وقت مطرح کرد که اگر گروههايی در ترکيه
هستند که مدل ايران را دوست دارند و از ارزشهای آن الهام گرفتهاند ،نمیتوان استدلال کرد
که ايران آنها را ايجاد کرده است ( .)Ibid, 941سياست ميانه روی وعملگرائی از سوی دو دولت
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در طو ل اين مدت با حفظ روابط سياسی و اقتصادی دنبال شد ،اما ديری نپائيد که يك بار
ديگر در مارس  9119مواجهه ايدئولوژيك بين ايران و ترکيه با بازداشت عرفان اگريسی رهبر
جنبش عمل اسلامیو اعترافاتش مبنی بر پيوند سازمان متبوعش با ايران افزايش يافت که به
دنبال آن ترکيه چهار ديپلمات ايران را اخراج کرد (زارع )9221 ،تنش در روابط دو کشور به
واسطه دلايل ايدئولوژيکی در فوريه  9111به دنبال موضوع سينکان 9به اوج خودش رسيد.
سخنرانی احساساتی محمدرضا باقری سفير و قت ايران در اين نشست سينکان به مناسبت روز
قدس يك طوفان سياسی در ترکيه به راهانداخت که نه تنها موجب انجام کوتای سفيد بر عليه
دو لت اربکان شد بلکه منجر به استرداد دوجانبه سفرای ايران و ترکيه شد .بعد از تشکيل
دولتهای جديد دو دو کشور و با برقراری تماسهای سياسی ،دو کشور به تبادل سفرای متقابل
اقدام کردند ()Mottalebi, 29-21
8
بعد از گذشت يك دوره کوتاه آرامش نسبی ميان دو کشور وقوع مسأله کاواکچی و ارتباط
آن با موضوع حجاب در ترکيه موجب ايجاد تنش در روابط ايران و ترکيه شد .خانم مروه
کاواکچی به دنبال انتخابات پارلمانی در آوريل  9111در ترکيه از حزب فضيلت به نمايندگی
پارلمان انتخاب شد ،اما با حکم دادگاه ترکيه به بهانه عدم تابعيت ترکيه اجازه حضور در
پارلمان ترکيه نيافت.موضوع خانم مروه کاواکچی با حمايت لفظی ايران مواجه شد و در اين
راستا وزير امور خارجه ايران کمال خرازی اظهار نظر کرد که ايران سياستهای سکولار ترکيه را
نمیپسندد ،با توجه به ارزشها و باورهای مردم ،ترکيه نياز به برقراری دموکراسی دارد،
همچنين در  2-1می 9111صدها نفر از دانشجويان ايران به منظور حمايت از زنان ترکيه ای
برای پوشش روسری وپوشش اسلامیديگر تظاهرات کردند (زارع ،ص )920تقريباً يك ماه بعد از
موضوع مروه کاواکچی ،حادثه کوی دانشگاه تهران و تظاهرات تابستان 9111به دنبال توقيف
روزنامه سلام (رو زنامه طرفدار اصلاح طلبی) در ايران اتفاق افتاد ،در نتيجه اين تظاهرات ،بلند
اجويت 2نخست وزير ترکيه در واکنش به اين تحولاتی داخلی ايران وکينهای که از موضع ايران
در قبال موضوع کاواکچی به دل داشت،از حوادث وتظاهرات ضد حکومتی در ايران حمايت کرد
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( .)Olson, 8004:89-90اين نوع اظهار نظر نخست وزير ترکيه تنش در روابط ايران و ترکيه را
بيشتر کرد .واين روند در می 8000وخيم تر شد .زمانی که در رسانههای ترکيه اعلام شد که
قاتلان بيش از هفده نفر از نخبگان برجسته در چارچوب عمليات اميد 9دستگير شدهاند
( )88May,8000،Akamطبق اين گزارشها آنهائی که بازداشت شدند اعتراف کردند که توسط
سازمانهای اطلاعاتی ايران در نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلابی آموزش ديده و مورد
حمايت آنها بودهاند ( .)Olson, 82در اين رابطه شديدترين انتقادات به ايران از طرف بلند
اجويت نخست وزير مطرح شد که با مخالفت اسمائيل جم وزير خارجه ترکيه مواجه شد جم
هميشه طرفدار سياست ميانه روی وپراگماتيست نسبت به ايران بود ( )Ibid, 81در 91
می 8000اجويت در يك کنفرانس مطبو عاتی اعلام کرد که ايران سالها پناهگاه و ملجأ
تروريستهای تجزيه طلب بوده است و هنوز هم سعی دارد که انقلابش را صادر کند حمايت از
تروريسم تجزيه طلب در ترکيه میتواند بهعنوان مداخله در امور داخلی ما ديده شود .متأسفانه
تروريستهای تجزيه طلب و سازمانهای بنيادگرايان در ترکيه به شيوههای متفاوتی از حمايت
ايران بهرهمند بودهاند و از طرف ايران برای سياست صدور انقلابیاش مورد استثمار قرار
گرفتهاند .البته وی در اظهاراتش بين آنهايی که از پ.ك.ك .و حزبالله حمايت میکنند و
دولت خاتمیتفکيك قائل شد..." ،اگر افراطيو ن ايران در جرايم اتفاق افتاده در ترکيه نقش
داشتهاند ،دو لت جديد ايران بايد آنها را دستگير و محاکمه کند تنها در اين صورت است که
دولت خاتمی میتواند در واقع از چنين اتهامات اصلی تبرئه شود .اجويت در عين حال با لحن
نرم ادامه داد" ..ما نياز داريم (اولاً) اثبات کنيم که افراطيون يا سازمانهای ايرانی در قتل
تركهای برجسته شرکت داشتهاند ()Ibid, 90
اين نوع نگرش در حالی بر عليه ايران گفته میشد که ايران برای اجرای فعاليتهای
انقلابیاش از ابتدای انقلاب تا به امروز حتی يك سازمانی و نهادی درعرصه داخلی ايجاد نکرده
است ،هر چند طبيعی است که جمهوری اسلامیايران در چشم عناصر مذهبی ترکيه تا حدودی
جذابيت داشته باشد اما بايد اشاره کرد که جنبشهای مذهبی داخلی ترکيه دست ساخته
انقلاب ايران نيستند و خطاست اگر ايران را تنها منبع جنبشهای مذهبی در منطقه بدانيم اين
1- Umut Operation
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گونه تحليلها از آن رو که توانائی ايران را برای اعمال نفوذ بر جنبشهای مذهبی داخلی
کشورهای منطقه را اغراق آميز جلوه میدهد گمراه کننده است .همانطور که قبل ًا اشاره شد
سابقه شکل گيری جنبشهای اسلامیدر ترکيه خيلی دورتر از جنبش انقلابی ايران بود
وهمچنين در ترکيه نيز مانند ديگر کشورهای خاورميانه گذار از ساختارهای سياسی قديمیبه
دولتهای نو هنوز به فرجام خود نرسيده است ،هنوز بخشهايی از جامعه که نسبت به
ساختارهای سياسی موجو د احساس بيگانگی میکنند میکوشند آرمانهای خويش را از مجاری
مختلف مذهبی ،سياسی و غير آن عملی سازند ،همچنين در سالهای اخير اسلام گرايان ترکيه
دوبار موفق شدهاند تا به سطح صحنه سياست رسمیترکيه ارتقا پيدا کنند ،يکبار درسال 9119
با پيرو زی حزب رفاه به رهبری نجم الدين اربکان درانتخابات پارلمانی وتشکيل دولت ائتلافی با
راه راست که با کودتای سفيد نظاميان در  9111ناکام ماند ،دوم انتخابات  8008و پيروزی
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب اردغان و کسب اعتماد مجدد مردم
ترکيه در انتخابات زو د هنگام پارلمانی به دنبال بحران انتخاب رياست جمهوری تابستان 8002
و حضور مجدد آنها در قدرت نشان از گرايش و علاقمندی مردم ترکيه به احزاب اسلام گرا و
تأييد نحوه مديريت کشوراز سوی آنها بوده است.
گفتار سوم :رقابتها و همكاريهاي ژئوپولتيكی دو كشور در شمال عراق و مسأله پ.ك.ك
جنگ عراق بر عليه ايران فرصتی مناسبی را برای جنبش ناسيوناليست کردی عراق در اوايل
دهه  9120فراهم کرده بود و آنها توانسته بو دند با ايجاد خلاء قدرت در شمال عراق ،تا نيمه
اول سال  ،9122بخش وسيعی از مناطق کوهستانی کردستان عراق را در اختيار خود داشته
باشند تا به آسانی بتو انند عليه ارتش عراق عملياتی را تدارك ببينند ،اما فشارهای منطقهای و
بين المللی بر ايران و پذيرش قطع نامه  812شورای امنيت سازمانملل متحد از سوی آن ،در
نهايت در 80جولای  ،9122با برقراری آتش بس رسمیبين ايران و عراق ،جنگ هشت ساله
تحميلی صدام حسين عليه ايران پايان يافت .پايان جنگ وقايع تلخی را برای کردهای عراق به
دنبال داشت .ارتش عراق بلافاصله بعد از پايان جنگ با ايران فرصت يافت تا تصفيه حساب
تاريخی خود را با کردها انجام دهد .در پی اين اقدام ،ميليونها نفر از مردم کردستان عراق
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بهسوی مناطق کوهستانی و مرزهای ايران و ترکيه گريختند ،عدهای به قتل رسيدند و عدهای
هم به جنو ب عراق تبعيد شدند .بيشتر نيروهای اتحاديه ميهنی به رهبری جلال طالبانی
(رئيسجمهور فعلی عراق) نيز به ايران آمدند .به اين ترتيب ،تمامی پايگاهها و مناطق تحت
تصرف کردها سقوط کرد.
با حمله ناگهانی صدام بر عليه کويت در تابستان  9110دوباره فرصت جديدی در اختيار
کردهای عراق قرار گرفت .به دنبال حمله متحدين به رهبری امريکا بر عليه عراق در سال
 9119و شکست دادن ارتش آن و وادار کردن آن به عقب نشينی از کويت ،طی قطعنامه 922
شو رای امنيت سازمان ملل مبنی بر ايجاد منطقه امن در شمال عراق به منظور جلوگيری از
ادامه جنايتهای وحشيانه صدام عليه کردها ،آنها برای او لين بار توانستند تحت حمايت
نيروهای بينالمللی منطقه ای خود -مختار را در کردستان شمال عراق تحت کنترل خود در
آورند .اما ديری نپائيد که اختلاف در نحوه اداره اين منطقه خود مختار بين دو گروه عمده
کردی  -حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی و اتحاديه ميهنی کردستان به رهبری
طالبانی  -منجر به بروز درگيریهای نظامی جدی بين آنها شد که نتيجه آن در عمل باعث شد
که منطقه کردنشين شمال عراق به دو منطقه تحت کنترل دوگروه عمده کرد تقسيم شود.
وقوع اين درگيریها در شمال عراق و کشيده شدن پيامدهای آن به ايران وترکيه  ،با توجه به
رقابتهای سنتی دو کشور در شمال عراق ،سوءظنها وبی اعتمادی آنها نسبت به يکديگر را
افزايش داد .ترکيه از نفوذ رو به رشد ايران بر رهبران کردی در شمال عراق و مسلمانان شيعی
جنوب عراق نگران بود و با متهم کردن ايران به اينکه آن به چريكهای پ.ك.ك .در حوزه
نفوذی اش در شمال عراق پناه داده است ،آنرا يك تهديد بر عليه خودش میدانست .ايران هم
تجاوزات نظامی مکرر ترکيه به شمال عراق را در طول دهه  9110را بهعنوان فعاليتهای
هدفمند برای بدست آوردن منطقه نفتی موصل برای بهم زدن توازن منطقهای به ضرر خودش
میدانست .بعلاوه حضو ر ترکيه در شمال عراق نزديك مناطق حساس کردی وآذری ايران يك
فرصتی را برای ترکيه ايجاد کرده بود که ممکن بود در همکاری با اسرائيل وايالات متحده
آمريکا به اختلافات قومی در ايران دامن بزند و همچنين آنرا بهعنوان يك ابزاری در سياستهای
خو دش در خليج فارس قرار دهد .به اين دليل ايران قوياً به عمليات نظامی ترکيه در شمال
عراق بر عليه پ.ك.ك .واکنش نشان می داد ،ارتش ترکيه درحمله به شمال عراق بويژه
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پايگاههای اتحاديه ميهنی کردستان عراق به بهانه بيرون راندن چريكهای پ.ك.ك .تحت
حمايت اين حزب از حمايتها و همکاریهای حزب دموکرات کردستان عراق برخوردار بود.
ايران هم با اتحاديه ميهنی کردستان عراق رابطه خوبی داشت و میکوشيد در شمال عراق ،با
حمايت از اتحاديه ميهنی کردستان عراق ،موازنهای را در مقابل ترکيه و حزب دموکرات
کردستان عراق ايجاد کند.
در نهايت ،نمايندگان اتحاديه ميهنی کردستان عراق و حزب دموکراتيك کردستان در
مذاکرات تحت هدايت امريکا در ترکيه در سپتامبر  9112شرکت کردند که به امضای موافقت
نامه صلح بين طرفين منجر شد که بعد از آن ،ثباتی نسبی در شمال عراق ايجاد شد .تحولات
بعد از يازده سپتامبر مواضع ايران و ترکيه را در قبال شمال عراق نزديك ساخته است  .با جدی
شدن حمله احتمالی امريکا بر عليه عراق بعد از موفقيت نسبی اش در حمله به افغانستان ،دوباره
فرصت جديدی در اختيار دو گروه عمده کرد عراقی قرار گرفت ،آنها با احيای مجدد پارلمان
کردستان در تابستان  8008واکنشهای شديدی را بر عليه خودشان در ميان همسايگانشان
ايجاد کردند ،ترکيه آشکارا تهديد نمو د که در صورت تشکيل دولت کردی ،آن را هدف حمله
نظامیقرار خواهد داد ،ايران هم با صراحت با تشکيل دولت کردی مخالفت و اعلام کرد که
کردها در چهار کشور (ايران ،ترکيه ،عراق و سوريه) جزء ملتهای کشورهای مزبور محسوب
میشوند و در صورت تشکيل حکومت کردستان ،امنيت منطقه به مخاطره خواهد افتاد.
سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز در چند نوبت ،مخالفت صريح ايران را با اين مسئله اعلام کرد،
سوريه نيز دقيقاً چنين موضعی را در پيش گرفت ( )Bengio, 8002: 49-1حمله امريکا بر عليه
عراق در مارس  8002و حمايت کردهای عراق از امريکا در اين تجاوز ،منافع زيادی را برای آنها
فراهم آورد .با حمايت امريکا از کردها ،آنها نقش فعالی را در فرايند سياسی عراق بازی کردند.
اما از تشکيل يك دولت مستقل کردی بعد از سقوط رژيم بعثی صدام صرف نظر کردند ،خود
جلال طالبانی در يك مناسبتی درآگوست  8002اعلام کرد که "تحت شرايط ژئوپولتيك کنونی،
اعلام استقلال کردستان يك امر غيرممکنی است ،به جای آن واقع بينانه آن است که کردها
برای ايجاد يك عراق پارلمانی ،دموکراتيك ،فدراتيو و پلوراليست به منظور تأمين اهداف
ملموس مردم کرد تلاش کنند" )Turkish Daily News 99 August, 8002(.بنابراين در
تصويب قانون اساسی دائمی عراق در سپتامبر  ، 8008نظام فدرال برای دولت عراق به رسميت
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شناخته شد .هر چند بعد از اين تحولات مسأله شمال عراق تا حدی اهميتش را در روابط ايران
و ترکيه از دست داد ،اما همچنان تحولات شمال عراق به دليل حضو ر دشمنان مشترك آنها -
پ.ك.ك و پژاك  -بهعنوان يکی از موضوعات مهم در روابط دو کشور نقش بسزائی داشته است.
يکی از مسائل بغرنج و پيچيده در روابط ايران وترکيه از ابتدای دهه  9110که با نوسانات
زيادی همراه بوده ،مسأله پ.ك.ك بوده است .عليرغم انعقاد همکاریهای امنيتی مرزی
مشترك در ابتدای اين دهه ميان دوکشورکه انتظار میرفت طرفين به آن پايبند باشند ،اما
برخی اقدامات ترکيه موجب ايجاد بحرانها و تنشهای ديپلماتيك درمناسبات دو کشور شد.
يکی از اين اقدامات ترکيه در ابتدای اين دهه ،توقيف يکساله کشتی باربری کاپ ماليس بود که
با پرچم ايران در سال  9119در حال حرکت از بلغارستان به سمت ايران بود .با اين سوء ظن
که آن برای پ.ك.ك .تسليحات حمل میکند .اين کشتی بعد از آنکه وزير کشور ترکيه اعتراف
کرد که توقيف آن زاده يك خطا بوده است ،آزاد شد( .پهلوان )21 ،همچنين بسياری از سربازان
ترکيه برای تعقيب جنگجويان پ.ك.ك .در آگوست ،9118عليرغم فقدان موافقتنامه تعقيب
بين ايران و ترکيه به خاك ايران وارد شدند و همچنين در فوريه  9114ارتش ترکيه در تعقيب
چريكهای پ.ك.ك در شمال عراق ،روستاهای مرزی ايران را مورد حملات هوائی قرار دادند
که در اين حادثه نه نفر از ايرانيان کشته و نوزده نفر زخمی شدند .واکنش ايران به حملات
هوائی ترکيه به قلمروش حزمانديشانه بود و اجازه داد يك گروه تحقيق از ترکيه به ايران بيايد.
پس از آن دولت ترکيه از تهران پوزش خواست (.)Barkey, 9118:99
در واقع ،مسأله اصلی بين ايران و ترکيه در ارتباط با موضوع کردی درطول دهه  9110از
عملياتهايی عمده تركها درسالهای  9118 ،9118و  9111به شمال عراق با هدف از بين
بردن نيروهای حزب کارگران کرد ترکيه در شمال عراق ناشی میشد .حمله ترکيه به شمال
عراق تهديدی بر فضای ژئوپولتيکی و ژئواستراتژيکی ايران محسوب میشد .به هرحال،
فعاليتهای ايران در شمال عراق از نيمه  9118از جمله تلاشهای ميانجيگرايانه اش ميان دو
گروه متضاد کردی ،آنرا به يك بازيگر فعال در شمال عراق تبديل کرده بود که خوشايند ترکيه
نبود .حضور ايران در شمال عراق و روابط گرماش با همه گروههای کردی برای ترکيه خوشايند
نبود .ترکيه مدعی بو د که اعضای پ.ك.ك از طريق ايران مسافرتهائی به اروپا دارند ،حضور
ايران در شمال عراق ،بازار تسليحات آسيای مرکزی و روسيه را برای پ.ك.ك فراهم کرده
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است ،به اين ترتيب ،موازنه قوائی که در شمال عراق از جنگ  9119خليج فارس به نفع ترکيه
بوده ،هم اکنون به نفع ايران تغيير کرده است .با اين حال ،با به قدرت رسيدن اربکان در ترکيه
و به دنبال ملاقاتش از ايران روابط دو کشور تا فوريه  9111بهبود يافت .زيرا اربکان نسبت به
اتهامات و ارده به ايران مبنی بر حمايتش از پ.ك.ك را قبول نداشت .اما با اين حال،
سوءظنهای آنها نسبت به يکديگر همچنان درشمال عراق ادامه داشت .در می  9111مسأله
پ.ك.ك دوباره به روابط دو کشور سايه انداخت ،ترکيه دوباره با هدف نابودی پايگاههای
پ.ك.ك با يك حمله سازماندهی شده به عمق  900تا  988کيلومتری شمال عراق تجاوز کرد.
عمق و سطح تجاوز آنکارا ،تهران را نگران کرده بود از اين جهت که رشد نيروهای ترکيه در
طو ل مرزهايش که محل سکونت جمعيتهای آذری و کردی اش است ،میتواند تهديدی بر
عليه ايران ايجاد کند .با دستگيری عبداله اوجالان ،رهبر پ.ك.ك در فوريه  9111در نايروبی
کنيا توسط ماموران امنيتی ترکيه و انتقال آن به ترکيه ،تنش ناشی از مسأله پ.ك.ك در روابط
دو کشور فروکش کرد و همچنين دو کشور درآگوست  9111قرارداد امنيتی ديگری امضاء
کردند که در طی آن ،آنها عملياتهای همزمانی عليه پايگاههای متمرد وياغی در دو سوی مرز
يکديگر برگزار کنند .اين قرار داد به نظر میرسيد که روابط طرفين را بهبود بخشيد .اما بعد از
مدتی کوتاه ترکيه اعلام کرد که عليرغم موافقت نامههای مرزی جديد ميان دو کشور ،ايران
هنوز در از دست دادن کارت پ.ك.ك مقاومت میکند ،کارتی که ايران احساس میکند که
برای مقابله با افزايش مو قعيت ترکيه در شمال عراق به آن نياز دارد .بنابراين دوباره ايران را
متهم کرد که بعد از اخراج اوجالان از سوريه از پ.ك.ك حمايت میکند و به پ.ك.ك اجازه
داده است که ششمين کنگره ساليانهاش را در اورميه در فوريه  9111برگزار کند .سازمانهای
اطلاعاتی ايران با پ.ك.ك همکاری کردند که با به کارگيری کردهای محلی ،حملات تروريستی
بر عليه اهدافی در داخل ترکيه انجام دهند و در نهايت با اعترافگيری از اوجالان در زندان که
ايران برای پ.ك.ك تسليحات فراهم میکند و اجازه داده که از راه ارمنستان و روسيه
تسليحات به شمال عراق انتقال پيدا کند روابط را متشنج کرد .دراين رابطه ،نخست وزير ترکيه،
بلند اجويت در جولای  9111گفت" :ما گلايههايی از ايران داريم ،عليرغم نابودی پ.ك.ك .در
سوريه ،به نظر میرسد که ايران میخواهد جای سوريه را بگيرد .ايران پ.ك.ك .را مورد
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حمايت قرار میدهد و اين يك روندی است که نمیتواند برای روابط همسايگی و دوستانه
مناسب باشد".)Olson, 8008: 998-992( .
بلافاصله بعد از اظهارات اجويت ،آنکارا از طرف ايران ،به نقض حريم هوائی و بمباران
سرزمين ايران در  92جولای  9111متهم شد و همچنين ايران اعلام کرد که در اين بمباران 8
نفر ايرانی کشته شدهاند .اين بمب گذاری کمتر از يك هفته بعد از حوادث  92تير در ايران
اتفاق افتاد .در مقابل ادعاهای فوق ترکيه ،ايران وجود کمپهای پ.ك.ك در خط مرزيش را
انکار کرد و همچنين ايران ،ترکيه را متهم کر د که عمداً بر عليه نيروهای مرزیاش حمله کرده
است .به علاو ه مقامات ايران ،ترکيه را متهم به تبانی با اسرائيل برای ايجاد تظاهرات در  92تير
تهران کردند و با تو جه به اينکه اين بمباران هم دقيقاً پنج روز بعد از ملاقات رئيس جمهور
دميرل از اسرائيل اتفاق افتاد .از طرف مقامات وزارت خارجه ايران گفته شد "که ما حق تلافی
را برای خودمان محفوظ میدانيم"( .روزنامه ايران )9211/4/20،به علاوه مقامات ايران اعلام
کردند که دو سرباز ترك را که به جرم عبور از مرز بطور غيرقانونی و به اتهام جاسوسی دستگير
کردهاند ،آزاد نخواهند کرد تا زمانی که ترکيه غرامت ناشی از بمبارن را بپردازد .اتهامات متقابل
دو کشو ر بر عليه يکديگر تا زمان به قدرت رسيدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکيه
در نوامبر  8008ادامه داشت .با جدی شدن حمله احتمالی امريکا به عراق در همين سال و
تحت فشار قراردادن دولت جديد ترکي ه برای همکاری با امريکا در حمله احتمالی آن به عراق،
ترس و نگرانی مشترك دو کشور از تشکيل دولت مستقل کردی ،رد مصوبه استفاده امريکا از
خاك ترکيه برای حمله به عراق در پارلمان ترکيه در 9مارس  8002و در نهايت حمله امريکا بر
عليه عراق در مارس  8002و تهديدات مشترك بر عليه آنها از سوی پ.ك.ك و پژاك فصل
جديدی را در روابط بين ايران و ترکيه آغاز کرده است که ديگر از اتهامات متقابل و تنشهای
ديپلماتيك متوالی دهه  9110بر سر مسائل پ.ك.ك از بين رفت ،و افزايش وابستگی و
نيازهای متقابل دوکشور بويژه برای مقابله با تهديدات امنيتی مشترك از سوی پ.ك.ك و پژاك
موجب کاهش رقابتهای منطقهای آنها در شمال عراق شده است اشغال عراق توسط امريکا و
حمايت اش از تشکيل حکومت دوفاکتو برای کردهای شمال عراق موقعيت ژئوپولتيکی ترکيه
در شمال عراق را کاهش داد .با اين حال ،کردها و آمريکائیها اعلام کردند که اهداف شان بعد
از سقوط صدام ،مشارکت کردها برای تشکيل يك فدراسيون با اعراب عراقی است .همين موضع
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باعث شد که آنکارا اين وضعيت جديد را در می 8002به رسميت بشناسد ( .)Olson, 88ايران
هم از تشکيل حکومت انتقالی وسپس دولت وحدت ملی در عراق استقبال کرد و آنرا به
رسميت شناخت.
اما بعد از مدتی ،برخی از گروههای پ.ك.ك ،تغيير و تحول جديد در منطقه را فرصت مناسبی
برای خودشان ديدند ،و با توسل به جنگ برای کسب خودمختاری کردها و در نهايت استقلال از
ترکيه را برای خودشان اجتناب ناپذير اعلام کردند)www.brandies.edu/centers/pdf( .
چالش جديد کردی در منطقه خاورميانهه از  8004همهان چيهزی بهود کهه ترکيهه ،ايهران و
سوريه قبل از جنگ  8002امريکا بر عليه عراق پيشبينی کرده بودنهد و در ايهن راسهتا ،ترکيهه
حتی قبل از وقوع جنگ وبعهد از آن در آوريهل  8002گفتگوههايی را بها ايهران و سهوريه بهرای
رسيدن به يك اجماع که چگونه با افزايش بالقوه قدرت کردهها در دوره بعهد از جنهگ برخهورد
کنند ،انجام داد .عليرغم اختلافات درازمدت بين سه طرف نسبت بهه مسهأله پ.ك.ك در طهول
دهه  9110و  ،9120اين گفتگوها کمك کرد که سوءتفاهمات قبلی بين اين کشورها بهر طهرف
شود .با بوجود آمدن روابط دوستانه بين آنها ،يك مجموعه اقدامات دو جانبه بين ايران و ترکيهه
و بين ترکيه و سوريه برای برخورد با چالش جديد کردی صورت گرفت که شهامل همکاریههای
اطلاعاتی بر عليه پ.ك.ك و فعاليتهای پژاك ،تأمين امنيت مناطق کردی در داخل ههر کشهور
از طريق برطرف کردن عمليات گروههای کردی در دولتهای همسايه بهعنهوان مثهال اقهدامات
سوريه بر عليه پ.ك.ك و اقدامات ترکيه بر عليه پژاك ،ملاقاتهايی در سطح وزارت خانه بهرای
بررسی تحولات کردی و پيامدهای آن بر عليه امنيت منطقه از موارد قابل ذکر است (.)Ibid
گفتار چهارم :رقابتهاي ايران و تركيه در آسياي مركزي و قفقاز
در سياست بين الملل ،الگوی کنش متقابل دو لتها بر اساس درجه تقارن اهداف ،منافع ملی
و نگرشهای آنها ،طيف وسيعی و متنوعی از مناسبات ،از اتحاد و همکاری تا ستيز و تعارض را
ايجاد میکند .بر اين اساس از سال  9110يعنی از زمانی که چندين کشور نوبنياد در حوزه
جنوبی شوروی پا به عرصه وجود نهادند .با توجه به امکانات و فرصتهای زيادی که آنها در
مقابل ديدگان ساير کشورها و قدرتهای منطقهای و بينالمللی نمودند ،تکوين الگوی متقاطعی
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از رقابت وهمکاری در منطقه آغاز شد .در همين زمينه با توجه به رويکردهای متفاوت ايران
وترکيه درکنار متغيرهائی ديگری نظير مجاورت جغرافيائی ،مشابهتهای فرهنگی و ملاحظات
سياسی ،رقابت ايران و ترکيه (همچنين روسيه ،امريکا و اسرائيل) برای کسب نفوذ و جايگاه
مناسب در ميان کشورهای آسيای مرکزی وقفقاز شروع شد.
از مهمترين عوامل منازعه ايران و ترکيه دراين منطقه را میتوان در دو زمينه بيان کرد:
يکی ،ارائه مدلهای متفاوت توسعه برای کشورهای منطقه توسط دو کشور .زيرا دردوران اتحاد
شوروی ،ايدئولوژی سوسياليسم بعنوان يك مدل غالب برای توسعه تمام منطقه آسيای مرکزی
وقفقاز شناخته میشد ،اما پس از فروپاشی شوروی و متعاقب آن فروپاشی مدل توسعه
سو سياليستی منجر به آن شد که در مناطق تحت سلطه مسکو يك خلاء عظيم سياسی و
ايدئولوژيکی بوجود آيد و مهمترين مسأله که اذهان را به خود جلب میکرد پيدايش آلترناتيو
مناسب برای ايدئولوژی سوسياليسم بود.
ويژگیهای خاص فرهنگی منطقه و حضور جدی و سايه به سايه ايران و ترکيه بلافاصله پس
از استقلال اين کشورها در منطقه موجب شد که ما رقابت بين دو نوع الگوی متفاوت توسعه را
برای کشورهای منطقه شاهد باشيم ،الگوی حکومت اسلامیکه از طرف ايران مورد تشويق و
ترويج برای کشورهای منطقه قرار میگرفت و الگوی جمهوری لائيك که از طرف ترکيه تبليغ
میشد .اما مدل توسعه ايران از همان ابتدای استقلال اين جمهوریها از طرف برخی از
کشورهای غربی وترکيه به چالش کشيده شد .آنها با استفاده ازرسانهها به جوسازی عليه ايران
بعنوان يك کشور بنيادگرای اسلامیکه میخواهد بنيادگرائی را در منطقه مسلط کند ،پرداخته
و مدعی شدند که ايران تلاش خواهد کرد دولتهای اسلامی مانند خود در منطقه بوجود آورد.
ايران هم با توجه به مشکلات مذکور و پیبردن به اين واقعيتها با اتخاذ سياستی عملگرايانه،
محتاطانه و عمدتاً دفاعی ،به دنبال گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه برآمد
وهدف خود را برقراری صلح و ثبات در منطقه اعلام کرد و همچنين سعی کرد در منازعات
منطقهای بهويژه منازعه ناگورنو -قرهباغ وجنگ داخلی تاجيکستان بهعنوان ميانجی برقراری
صلح عمل نمايد .اما ترکيه توانست در ابتدا توفيقاتی بهدست آورد و بهعنوان يك کشور متحد
غرب و سکولار توانست با نفوذ در منطقه آسيای مرکزی و قفقاز از گسترش وتسلط بنيادگرائی
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اسلامیکه مطلوب غرب نبود ،جلوگيری نمايد .اما ديری نپائيد که برتری الگو ی ترکيه هم با
مشکلاتی مواجه شد ،برای اينکه ترکيه در اين سالها با چالشهای داخلی زيادی ازجمله شورش
داخلی کردها ،خيزش اسلام گرائی در داخل ترکيه و مشکلات اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم و
بدهی خارجی بالا ،مواجه بود که رهبران اين جمهوریهای تازه التأسيس را به اين نتيجه رساند
که در مورد توانائیهای ترکيه اغراق شده است و هيچ کدام يك از مدلهای توسعه ايران و
ترکيه نتوانستند نيازهای توسعهای کشورهای آسيای مرکزی وقفقاز را پاسخ دهند و در نتيجه
هردو با ناکامیمواجه شدند .هرچند هردو دولت تا به امروز مدلهای توسعه خود را همچنان
حفظ کردهاند ولی از نيمه دوم دهه  9110تاکنون مدلهای رقابت ايران و ترکيه در منطقه
مورد چالش قرار نگرفته است.
عامل ديگری ،رقابت اقتصادی بين دو کشور بوده است .رقابت اقتصادی ايران وترکيه يکی از
بارزترين وجوه تقابل دو کشور در آسيای مرکزی و قفقاز محسوب میشود ،رقابت در زمينه
انتقال نفت و گاز ،مبادلات تجاری و سرمايهگذاری حوزههای اصلی هستند که ايجاد تعاملات
اقتصادی ايران و ترکيه را در آسيای مرکزی و قفقاز مشخص میکند .رقابت بر سر مسيرهای
صدور انرژی کشورهای قزاقستان و ترکمنستان نقش زيادی درايجاد تضاد بين ترکيه و ايران
بازی کرده است ،طرح خط لوله نفتی باکو  -تفليس  -جيهان برای انتقال نفت قزاقستان و
ترکمنستان به باکو و از آنجا به جيهان -بندر مديترانهای ترکيه ،هم اکنون تحقق يافته که با
عملياتی شدن آن وابستگی متقابل ترکيه و جمهوریهای مذکور افزايش يافته است.
البته با حضور مستقيم ايالات متحده امريکا درمنطقه آسيای مرکزی وجدی شدن رقابت
بين روسيه وامريکا برای اعمال سلطه وهژمونی بر منطقه ،نفوذ مستقيم سياسی و اقتصادی
ايران و ترکيه تا حد زيادی در منطقه کاهش يافته است( .قهرمانپور )902- 909 :9224 ،البته
اين بدان مفهوم نيست که بين اين دو رقابتی اصلاً وجود ندارد ،بلکه هنوز تركها بيش از
ايرانیها به دنبال تثبيت نفوذ خو د در منطقه هستند و در مجموع میتوان استدلال کرد که
موقعيت ترکيه بهتر از مو قعيت ايران در آسيای مرکزی است .بر خلاف آسيای مرکزی ،موارد
تضاد ايران و ترکيه در قفقاز جنوبی قابل توجه بوده و جمهوری آذربايجان در مرکز ثقل اين
تضادهاست .برای اينکه آذربايجان از دو بعد برای ايران دارای اهميت است ،يکی اينکه ايران
ترس دارد از ايدههای الحاق گرايانه رهبران آذربايجان و آنرا عاملی برای تجزيه ايران میداند و
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ديگر اينکه اصرار داشت که مسير ايران به عنوان انتقال منابع نفتی خزر انتخاب شود .انتخاب
مسير ايران برای نفت خزر ح ق امتياز بيشتری برای ايران به همراه داشت و همچنين آن روی
خروج نفت آذری کنترل پيدا میکرد و به موجب آن يك اهرم مهمی بر عليه باکو بهدست
میآورد .بههمين دليل ايران از مسير تفليس -باکو-جيهان که مورد حمايت ترکيه و
ايالاتمتحده آمريکا بود ،مخالفت داشت .از ديدگاه رهبران ايران ،ايجاد اين خط لوله به معنی
کنار گذاشتن ايران از خطوط نفت و گاز منطقه است و همچنين ايجاد اين مسير به آذربايجان
اجازه میدهد که آزادانه از آذریهای ايران حمايت کند ( ،(Sinkaya, 12-10در نهايت ايران
نتوانست از اجرائی شدن اين مسير تفليس -باکو -بندر ترکيهای جيهان در سواحل مديترانه
جلوگيری کند و حتی ايران در موضوع تقسيم دريای خزر بر مبنای تمايلاتش نتوانست موفق
شود و حامیاصلی خود يعنی روسيه را که علاقمند به تقسيم دريای خزر براساس نظريه مشاع
پيشنهادی ايران بود ،با به قدرت رسيدن ولاديمير پوتين و انعقاد موافقت نامههای دوجانبه با
ديگر دولتهای ساحلی دريای خزر ،ادعاهای قبلی خود را زيرپا گذاشت .همچنين روسيه
تقاضای مشارکت در پروژه تفليس -باکو -جيهان را مطرح کرده است .سياست ايران در دريای
خزر با مخالفتهای زيادی روبروست .درپی تنش بوجود آمده در آگوست  8000بين ايران و
آذربايجان در مورد بهرهبرداری از منابع دريای خزر ،ترکيه به همراه آمريکا و اسرائيل مواضع
تندی را بر عليه ايران اتخاذ کردند و نماينده حزب مام ميهن در پارلمان ترکيه در بيانيهای
اظهار داشت ،هرکشوری که با آذربايجان دشمنی و مخالفتی داشته باشد بايد اين را در نظر
داشته باشد که ميان منافع ترکيه وآذربايجان هيچ تفاوتی وجود ندارد (ايرنا)9220/8/4 ،
ترکيه ،آذربايجان را به عنوان متحد استراتژيك خود انتخاب کرده است ،در عوض ايران با
ارمنستان همکاری میکند که روابط اش با ترکيه خصمانه است .عليرغم اين وضعيت ،ايران از
هر فرصتی استفاده کرده تا يك نقش فعالی در آذربايجان بازی کند ،اما روابط تهران با باکو
شديداً از تضاد مداوم بين ايران و امريکا متأثر است .عليرغم سياست ضد امريکائی تهران،
جمهوری اسلامی سعی میکند تا به شکل سياسی و اقتصادی در منطقه نفوذ داشته باشد .اما
موفقيت ايران در آذربايجان با محدوديتهای مواجه است ،برای اينکه تهران از توانائی بالائی
برای کمكهای مالی و فنی به باکو برخودار نيست ،در نتيجه ايران امکانات کمتری دارد تا
نقش رهبری را از لحاظ اقتصادی در آذربايجان بازی کند .منابع غنی انرژی آذربايجان و انتقال
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آن به بازارهای غربی ،انگيزههای بيشتری را برای رقابت با ترکيه برای ايران ايجاد میکند،
ترکيه هم ايران را بهعنوان يك رقيب بالقوه در سياستهای خط لوله میبيند .ترکيه از آغاز به
خطوط لوله نفتی باکو -تفليس – جيهان را به عنوان يك سرمايه استراتژيك وسياسی با ارزش
میبيند که موقعيت آنرا به عنو ان يك پل انرژی بين مرکز توليد نفت خزر وبازار اروپائی بالا برده
است .درمقابل روابط ترکيه و آذربايجان ،ايران سعی کرده است با برقراری روابط وتوسعه آن با
ارمنستان توازن منطقهای در برابر محور ترکيه ،آذربايجان ،امريکا و اسرائيل ايجاد کند .برقراری
روابط ايران با ارمنستان مقارن با اوجگيری مناقشه آذربايجان و ارمنستان در منطقه قرهباغ بود،
برقراری روابط ايران با ارمنستان و سفر وزير خارجه ارمنستان به ايران با واکنش شديد
آذربايجان و حامی اصلیاش ترکيه مواجه شد و با بزرگنمائی رابطه ايران با ارمنستان به تخريب
وجهه ايران در منطقه پرداختند ،اما واقعيت اين طوری نبود ،ايران از همان ابتدا با اتخاذ موضع
واقع بينانه و با حفظ ارتباط با ارمنستان به دنبال ايفای نقش ميانجی برای حل و فصل بحران
قره باغ بود .رقابت دو کشو ر در گرجستان با فراز و فرودهائی همراه بوده است .بر خلاف ترکيه
ايران از همان ابتدای استقلال اين کشور تا سال  9119م .روابط در سطح بالائی داشت ،اما با
مطرح شدن خط لوله باکو -تفليس  -جيهان ،نگرش ترکيه به گرجستان تغيير کرد و با انعقاد
موافقتنامههای نظامی– دفاعی و اقتصادی و انرژی بين دو کشور ،هم اکنون ترکيه بهعنوان
شريك تجاری اصلی گرجستان جايگزين روسيه شده است و مقام اول را در روابط تجاری با
گرجستان دارد .بر خلاف توسعه روابط ترکيه و گرجستان در اين سالهای اخير ،روابط ايران و
گرجستان با چرخش سياست خارجی اين کشور به سمت غرب بويژه امريکا ،حالت نزولی پيدا
کرده و رفت و آمد مقامات به شدت کاهش کم شده است .از اين سالها به بعد علاقه و ارتباط
گرجستان به روسيه و ايران ،جای خود را به ترکيه ،امريکا و اروپا داده است .به اين ترتيب ،با
بررسی الگوهای رفتاری ايران و ترکيه در منطقه آسيای مرکزی و قفقاز میتوان استدلال کرد
که دو قدرت منطقهای واقعاً برای نفو ذ به منطقه در يك رقابت مستقيم به سر نمیبرند ،بلکه
يك مجموعه ظريفی از اتحاديههای ژئوپولتيکی را در اين منطقه نمايندگی میکنند .در
حالیکه که آنکارا شديداً مورد حمايت واشنگتن است .تهران و مسکو هم با همکاری در
حوزههای نظامی و سياسی سعی دارند از قدرت رو به رشد آمريکا و ترکيه در دريای خزر
جلوگيری بکنند.
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نتيجهگيري
در اين تحقيق به عوامل موثر در شکل دهی روابط ايران و ترکيه از سال  9121تا 8002
پرداخته شد ،همانطور که در طول تحقيق اشاره شد ،اين عوامل عبارتند از :ايدئولوژی،
متغيرهای حاکم در سياستهای داخلی دو کشور و دخالت آنها در سياست خارجی و روابط آنها
با يکديگر ،تغيير و تحولات ژئوپولتيکی و رقابتها و همکاریهای ناشی از آن بين دو کشور ،که
البته تماماً اجزای فرضيه تحقيق را تشکيل میدادند .البته عوامل فوق الذکر ايستا نبوده و بسته
به شرايط داخلی ،منطقهای و بينالمللی تأثيرگذاری آنها هم کم و زياد شده است .به همين
دليل مهمترين ويژگی روابط دو کشور را میتوان با دو مفهوم تضاد و همکاری از مفاهيم روابط
بينالملل توصيف و تحليل کرد .در واقع ،جهتگيریهای سياستهای داخلی و خارجی آنها
بويژه بعد از انقلاب  9111ايران بهطور کلی ودر طول دهه  9110بهطور ويژه ،فاصلههای زيادی
با هم داشته است ،و هيچ وقت روابط بين آنها روند تکاملی را نداشته و هميشه توأم با تضاد و
همکاری بوده است .هر چند که در سالهای اخير بعد از حادثه  99سپتامبر 8009م ،همکاری
در حوزههای امنيتی و اقتصادی توسعه پيدا کرده ،اما اين همکاریها هم با محدوديتهای
زيادی مواجه هستند .مثلاً در حوزه امنيتی ،همکاریهای دو کشور بويژه بعد از حمله
ايالاتمتحده آمريکا بر عليه عراق در مارس 8002م ،و اشغال آن کشور با سقوط حکومت بعثی
صدام و نامعلوم بودن چشمانداز آينده عراق و احتمال تشکيل يك دولت کردی در شمال عراق
با حمايت آمريکا ،شاهد شکلگيری همکاریهای ايران و ترکيه بر عليه گروههايی تروريستی
حزب کارگران کردستان (پ.ك.ك ،).پژاك وسازمان مجاهدين خلق هستيم ،در حقيقت اين
نوع همکاری بين دو کشور روی ديگر مسائل منطقهای وجود ندارد که نشاندهنده آن است که
آنها دارای اهداف متفاوتی در موضوعات منطقهای هستند ،بهعنوان مثال ،در رابطه با آسيای
مرکزی و قفقاز گفته شد ،دو کشور مواضع متفاوتی دارند و همچنين در ارتباط با اسرائيل و
فرايند صلح خاورميانه ديدگاههای دو کشور متفاوت است ،هرچند که تحولات اخير در روابط
ترکيه و اسرائيل تنشهايی را بين دو کشور ايجاد کرده ولی هيچ وقت باعث توقف روابط بين
آنها نشده است.
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در رابطه با همکاریهای اقتصادی هرچند حجم تجارت بين دو کشو ر به ده ميليارد دلار
رسيده است که بواسطه فروش مواد نفتی و گاز طبيعی ،عمدتاً موازنه تجاری به نفع ايران است
و ترکيه با انجام تلاشهای زيادی برای جبران موازنه آن ناکام مانده است .ترکيه بيش از 80
درصد نيازهای انرژی اش را از طريق ايران تأمين میکند .اما هنوز همکاریهای دو کشور در
حوزه انرژی خيلی محدود است .هنوز موافقتنامه سرمايه گذاری شرکت نفتی ترك در
حوزههای نفت وگاز ايران که در سال  8001منعقد شده ،نهائی نشده است .گذشته از مخالفت
ايالاتمتحده آمريکا با اين موافقتنامه مذکور و اعمال نفوذ آن برای جلوگيری از امضای نهائی
آن ،ايران و ترکيه همچنين پيرامون آن نقطه نظرات متفاوتی دارند ،در حالیکه ايران به ترکيه
صرفاً بهعنوان يك کشور ترانزيت نگاه میکند ،در حالی که ترکيه میخواهد به مرکز و پايانه
انرژی تبديل شود ،چيزی که ايران مخالف آن است ،زيرا از نظر ايران ،اعطای چنين موقعيتی به
ترکيه ،آنرا قادر خواهد کرد که در کنار ديگر ويژگیهايش به يك قدرت مهم منطقهای تبديل
شود و محدوديتهای بيشتری را بر عليه ايران اعمال کند .همين ادراك متفاوت را ترکها نسبت
به ايران دارند و معتقدند که ايران ممکن است از اين خط لوله به عنوان يك اهرم استراتژيك بر
عليه ترکيه استفاده کند.
در حوزه نظامی ،همکاریهای دو کشور تقريباً ناچيز است واين تماسهای جديد عمدت ًا
محدود به همکاریهای اطلاعاتی و امنيتی مشترك در ارتباط با مقابله و تهاجم بر عليه
پ.ك.ك بوده است .در ارتباط با مسأله هستهای ايران ،هرچند مقامات ترکيه اظهار میکنند که
ايران حق توسعه انرژی هستهای برای اهداف صلح آميز را دارد ،اما در عين حال از ايران
درخواست میکنند که با آژانس انرژی اتمیبين المللی همکاری کند و صلح آميز بودن انرژی
هسته ايش را به اثبات برساند .در حوزه فرهنگی هرچند روابط دو کشور از قدمت بالائی برخودار
است اما بعد از انقلاب  9111ايران بهدليل سيطره مسائل سياسی بر موضوعات فرهنگی ما
شاهد فضای مسموم و ناخوشايندی به لحاظ فرهنگی در روابط ايران و ترکيه بوده ايم .مسائل
سياسی متعددی که بعنوان عوامل تضاد برانگيز در اين تحقيق مورد بحث قرار گرفت از جمله
تبليغات ايران ستيزانه در ترکيه نظير ادعای تلاش ايران برای براندازی نظام لائيك ترکيه ،متهم
کردن ايران به حمايت از گروههای اسلام گرا در ترکيه بويژه گروههای تروريستی موسوم به
گروه حزب الله ترکيه ،ادعای نقش ايران در قتل برخی از روشنفکران ترکيه نظير اوغور مومجو،
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طرح ادعای حمايت ايران از پ.ك.ك در طول دهه  9110ويا مسأله حمايت ترکيه از گروهك
تروريستی منافقين ،نوع تعاملات ترکيه با آمريکا و اسرائيل وهمچنين رقابت ايران و ترکيه در
قفقاز بويژه در حوزه انتقال انرژی تأثير منفی در مناسبات دو کشو ر داشته است .اما با بهبود
روابط سياسی دو کشور در سالهای اخير بويژ ه با به قدرت رسيدن حزب اسلام گرای عدالت و
توسعه از سال  ،8008وقوع تحولات منطقه ای در طول اين مدت وآشکار شدن ماهيت آمريکا و
اسرائيل برای مردم ترکيه موجب کاهش فضای بیاعتمادی وافزايش مرادوات دولتی و مردمی
دو کشور در حوزههای سياسی و اقتصادی و همينطور فرهنگی شده است.
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