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تاریخ تصویب٩3/6/5 :

چکیده
از ایهگاه

بحران سوریه چه تأثیری بر روابط ایران و ترکیهه ااته ه اسه

برخی تحلیلگران ،ایگاه و نقش م فهوت ایران و ترکیهه ار بحهران سهوریه،
روابههط او هنبههه هن ههه را ار متههرد ت گیههگ ههرارااا اسه ا امههه از ایههگاه
نویسنگاهن مقهلهه یهیشروی ،بهه و هوا تضهها منههع ایهران ار سهوریه بهه
سیهس ههی ترکیه ار برابر رژیم اسگ و به طور کلی ،ر هب

هبل تو هه هن هه

ار سوریه ،منهع و روابط اس را تر او کشور ار سهیر حوز ههه هه امنیه و
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ا صهاه مهن از ط روابط هن هه تهگ اسه ا ار ایه راسه ه ،نهش تهر
مخ صری از مههی بحران سوریه ،نخس به راهبرا سیهس

خهر ی ترکیه

ار منطقه خهورمیهنه اتهر خواهگ تگا ار ااامه ،روابط ترکیه و سوریه ییش
از هغهز بحران سوریه تجزیه و تحلیل خواهگ تگا سهس ،،سیهسه خههر ی
ایران و ترکیه ار بهل بحهران سهوریه و تهأثیر هن بهر روابهط او هنبهه هن هه
بررسی خواهگ تگا ار یهیهن ،نویسنگاهن ن یجه ایری میکننهگ کهه اارچهه
بحران سوریه مو ب بروز برخی تنشهه و انتکهسهت منفی ار روابط سیهسی
اوکشور تگ اس  ،امه هشچنهن روابط سیهسی هن ه تهگاو یهع هه اسه کهه
نشوا هن ار ایگارههی ایسلشهتیک سطو بهالی مقهمهت سیهسی اوطرف و یه
رایزنیههی مس شر هن ه اربهر مسهئل م م منطقهای نشهیهن اس ا

واژههای کلیدی :بحران سهوریه ،ایهران ،ترکیهه ،روابهط سیهسهی ،امنیه ،
ا صها

مقدمه
بیش از دو سال و نیم است که بحران سیاسی سوریهه بوازهاران ایو ی منطقوهای و
بینالم ی یا به خرد جذب کرده است؛ به گرنهای که دی مدت زمان کرتاهی پس از
آن ،آیاهشبندیهای سیاسی جدهدی دی سطح منطقه و نظام بینالم ل شولل گرتهوه
است .هماکنرن ،با ترجه به نرع نااه بازهاران و نیز مالحظات اسوهراتیه

مهاواوت

آنها دیبایه بحران مزبری ،دو محری سیاسی وجرد داید .اهران و ترکیه نیوز بوه ونوران
دو قدیت مهم دی منطقوه ،هرهو

بوه وری جداگانوهای دی اهون دو اتوهالج جوای

ضدغرب و ترکیه دی کنای امرهلا ،اتحادهه ایوپا و کشریهای خ یج تایف قرایداید.
دی اهن یاسها ،مقاله حاضر دی پی بریسی اهون میول ه اسوت کوه بوا ترجوه بوه
سیاستهای کامال مهااوت اهران و ترکیوه دی سوریهه ،بحوران سیاسوی سوریهه وه
تأثیری بر یوابط آنها داشهه اسوت از دهودگاه برخوی تح ی اوران ،دهودگاه و نقوش
مهااوت اهران و ترکیه دی بحران سریهه یوابوط دوجانبوه آنهوا یا دی م ورض تهدهود
قرایداده است .اما از دهدگاه نرهیندگان مقاله ،بحران سریهه با وجرد اهجاد تونش دی
یوابط دوکشری ،مناتع و یوابط گیهردهتر دو کشری دی ساهر حرزهها موانع از توداوم
یوابط آنها نشده است .دی اهن یاسها ،نخیت یهشههای بحران سیاسی کنرنی سریهه
دی سه سطح تح یل داخ ی ،منطقهای و بینالم ی تبیین میشرد .دی ادامه بوه یاهبورد
سیاست خایجی ترکیه دی منطقوه خاویمیانوه اشوایه خراهود شود .سواس ،سیاسوت
خایجی اهران و ترکیه دی قبال بحران سریهه ترضیح داده خراهد شد .دی پاهان ،تأثیر
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گرتههاند؛ اهران به هموراه یوسویه ،حوزباهلل لبنوان و حمواف ت یوطینی دی اتوهالج

بحران سریهه بر یوابط اهران و ترکیه واکاوی خراهد شد.
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 .1درآمدی بر ماهیت بحران سوریه
بحران سیاسی سریهه که دی مایف  2011شروع شد ،به تدیهج به ه

جنگ داخ وی

خشرنتآمیز با اب اد منطقهای و بینالم ی بودل شوده اسوت .برخوی از تح ی اوران،
ناآیامی های سریهه یا تنها امهداد جنبشهای مردموی دی خاویمیانوه و شومال اترهقوا
می دانند .دی اهن نااه ،سریهه همانند سواهر کشوریهای وربوی ،گرتهوای مشولالت و
م ضالت سیاسی ،اجهمواوی و اقهاوادی اسوت کوه موردم آن بورای یهواهی از اهون
مشلالت ،دست به اوهراض و مبایزه و یه یژهم زدهاند .براساف اهون نورع ناواه ،از

ه سر مردم بییایی خراهان آزادی و حقرق خرد هیهند و از سری دهاور ،ایتوش
سیاست مشت آهنین یا اومال می کند .به بیانی دهار ،بحران سریهه تقوط بوا حوذج
ه

از رتین قابل حل شدن است .از رج دهار ،برخی از ناظران بور اهون باوینود

که حرادث سریهه بیش از آنله منشأ داخ ی داشهه باشد ،دایای منب ی خایجی است
و مشلالت داخ ی سریهه وریه و تریهی بورای بهورهبوردایی و یقابوت بوازهاران
منطقهای و بینالم ی اهجاد کرده است (نیاکرهی و بهمنش.)99-100 :1391 ،
منازوه سریهه از ه سر «منازوهای ند الهوه» 1اسوت و از سوری دهاور ،و وم
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یوابط بینالم ل بر اتاال و بههمپیرسوهای سوطرگ گرنواگرن تح یول ه نوی سوطح
تح یل سیاست داخ ی و سطح تح یل سیاست بینالم ل برای تهوم پدهودههوا تاکیود
میکند .از اهن یو ،برای ایاته تح ی ی دیست از یهشوههوا و و ول تحورالت سوریهه،
تح ی ی ندسطحی یا باهد دی نظر گرتت که اهن نرع ناواه منجور بوه تهوم بههور از
مناتع بازهاران دیگیر اهن بحران و ایتبا ات میان آنها میشورد .همچنوین از دهودگاه
نرهیندگان مقاله ،اگر ه ،سریهه تواکنرن از ایول بحوران وبوری کورده اسوت ،ولوی
مداخ ههای منطقهای و بینالم ی و سطح تح یول منطقوهای و سییوهمی  -مرجو
تداوم و تشدهد بحران و منازوه دی اهن کشری شده است .بور اهون مبنوا ،یهشوههوای
بحران سیاسی کنرنی سریهه دی سه سطح تح یل داخ ی ،منطقهای و بینالم ی تبیین
میشرند .دی سطح منطقهای و بینالم ی ،نقش و مالحظوات اسوهراتیه

مهومتورهن

بازهاران منطقهای و بینالم ی دیگیر دی بحران سریهه بریسی خراهند شد.
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1. Multi-Layered Conflict

سطح تح یل داخ ی :نقطه آغاز بروز بحران سیاسی سریهه ،سال  2011و انجوام
تظاهراتهاهی به شلل ومده دی منوا

حاشویهای ،پیرامورنی و شوهرهای کر و

سریهه برای انجام ایالحات برده است .به ریک ی ،م ایضان و مخالاان سوریی یا
میتران به شش گروه ومده تقییم نمورد )1 :اکوراد :دیحوال حاضور ،اهون گوروه از
جرگه م ایضان خایج شده و منهظر نهیجه تحرالت هیهند؛  )2اخرانالمی مین :اهون
گروه بخش زهادی از جم یت سریهه یا شامل نمیشرد .دی واقع ،بنیادهای اجهماوی
سریهه برخالج مار وابیهه به آنان نییت؛  )3م ایضان خایجی سریهه :اهن گوروه
دی داخل سریهه ندان جاهااهی ندایند؛  )4م ایضان هایم ،تنیی (حزب تنیوی
م ی) نام دایند و به نظر مییسد که اهن گروه دی داخل سریهه دایای جاهااه هیهند؛
 )5س ایها :اهن گروه از یوشهای خشرنتآمیز اسهااده میکنند و دی داخل سوریهه
جاهااهی ندایند؛  )6ایتش آزاد سریهه :اهن گروه از م ایضوان نیوز ترسوط اتحادهوه
ورب و غرب پشهیبانی میشرند و دی برخی شهرها بوهخاور

دی شوهر حمو

،

قیام می حانه انجام دادهاند .آنان نیز تاقد جاهااهی دی داخل سریهه هیهند .بنابراهن،
برخریدای نییهند .به ریک ی ،بنا به داله ی که دی زهر خراهد آمد ،دی بحران داخ وی
سریهه ،جم یت یف نظایهگر و بی رج دی سریهه بیشوهر از کشوریهاهی همچورن
مار و ترنس است .اهن دالهل وبایتند از:
جام ه سریهه مهااوت از جرامع تورنس و ماور اسوت .باتوت جام وه سوریهه
بیشهر وشیرهای است .از اهنیو ،مطالبات م ایضان سریی ساکن ایوپا ،دیخراستها
و مطالبات وشاهر سریی نییت .مطالبوات جام وه وشواهری دی سوریهه وبایتنود از:
بهبرد وض یت م یشهی و یتاه اقهاادی ،مبایزه با تیواد اقهاوادی و یشورهخورایی،
انجام پروژههای ومرانی و از میان برداشهن تضای امنیهوی حواکم بور جام وه .البهوه،
اقشای تحایلرده سریی نیز اتزونبر دیخراستهای مزبری ،خراهوان آزادی ت الیوت
احزاب ،حذج نظام ت

حزبی و انهخابات آزاد هیهند .دی اهن یاسها ،یژهوم سوریهه

نیز با اهن دیخراستها مراتقت نمرده و دی اهن ایتباط ،گامهوای ایوالحی برداشوهه
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م ایضان خایجی ،س ایها و ایتش آزاد سریهه به وری وموده از حماهوت مردموی

شده است .به ونران مثال،بشای اسد 28 ،تریهه ،قانرن اساسی جدهود اهون کشوری یا
که دی همه پرسی  26تریهه با اکثرهت آیاء به تاره

یسیده برد ،تأهید نمرد .قانرن
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اساسی جدهد ماده  8یا حذج کرده است .براساف ماده  ،8حزب حاکم ب ث« ،یهبر
دولت و جام ه» است .همچنین قانرن اساسی جدهد ،ضمن مراتقت بوا اهجواد نظوام
ندحزبی دی سریهه ،مدت یهاست جمهریی یا به دو دویه هات ساله محدود کرده
است .همچنین میتران به دهار اقدامات ایالحی انجوام شوده دی ورگ ایوالحات
بشای اسد ،یتیس جمهری سریهه ،اشایه نمرد .اقداماتی نظیر تدوهن قانرن مطبرووات،
احزاب ،انهخابات ،لغر حالت ترقال اده و انحالل دادگاههای والی امنیوت ،برگوزایی
نخیهین انهخابات شریاهای مح ی دی تمام اسهانهای سریهه «بدون نظوایت حوزب
ب ث و پوس از تاوره

قوانرن انهخابوات جدهود دی  21آذیمواه  .»1390همچنوین

میتران به انهخابات پایلمانی هاهم می  2012اشایه نمورد .اهون انهخابوات ،نخیوهین
انهخاباتی برد که براساف نظام ندحزبی جدهد دی سریهه برگزای شد .به بیان دهاور،
انقالبهای وربی دی ترنس و مار دایای ماهیوت هموه جانبوه دی سوطح داخ وی و
غیروابیهه برده اسوت .اموا بحوران سیاسوی کنورنی سوریهه ،تاقود ماهیوت بورمی و
همهجانبه بردن دی سوطح د اخ وی اسوت .شواهد اهون مودوا ،دوورت شوریای م وی
اپرزهییرن سریهه از کشریهای خایجی برای مداخ ه دی سریهه بو الاوری لیبوی
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره سوم  پاییز 1393
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است .الزم به ذکر است که اتحادهه ورب ،اهاالت مهحده امرهلا و به ریک ی غرب،
همرایه بر کنایهگیری بشای اسد ،یتیسجمهری سریهه ،تأکید کرده است.
«نقطه آغاز» تظاهرات اوهراضآمیوز دی «منوا
انجام شد ،نه دی شهرهای بزیگ به وهیه دی ح

پیرامورنی و شوهرهای مورزی»
و دمش ؛ راکه از منوا

مورزی

ایسال تی یحات و ویود نیروهای سو ای املوانپوذهر اسوت .بوه وریک ی ،اق یوت
میویحی سوریهه کوه شووامل حودود  13دییود جم یوت سووریهه مویشورند و نیووز
سولرالیهای سونی و دیوزیهوا ،تماهول نودانی بورای م حو شودن بوه مخالاوان
سنیمذه

یا ندایند؛ را که آنها ناران از تشلیل ه

سریهه هیهند که مرج

حلرموت تنودیو سو ای دی

آزای و اذهت آنها خراهد شد .یضواهت ناسیرنالییوتهوای

سنی نیز از ره شللدهی به نروی ناسیرنالییم سریی پیرامورن اهوده شوام بوزیگ
ج

شده است .همچنین با وجرد اهنله و ریها هیهه ای ی قودیت دی سوریهه یا

شلل میدهند ،سنیهای زهادی دی بدنه قدیت وجورد داینود کوه اهون امور مرجو
تقرهت پاهااه مردمی حلرمت بشای اسد شده است .برخالج مار و تورنس ،منواتع

مشهرک و پیرسهای میان ایتش ،نیروهای امنیهی و سیاسیرن وجرد داید که اهن وامل
نیز مرج

اتزاهش قدیت داخ ی بشای اسد شده اسوت .بخوش بزیگوی از سونیهوا

شامل بقه مهرسط شهری ،نارانی جدی از تغییر و تحرل بنیادهن -ودم تغییر از یاه
میالمتآمیزو و احهمال حرکت به سری ه

حلرمت تندیو یا دایند .یهبری جبهه

مقاومت و یه سیاستهای ترس ه بانه یژهوم یهیرنییوهی ترسوط سوریهه همورایه
مشروویت حزب ب ث و حلرمت سریهه یا دی میان مردم سریی اتزاهش داده است.
بنووابراهن ،آنچووه مرجو

تووداوم بحووران سیاسووی کنوورنی سووریهه شووده اسووت،

مداخ ههای خایجی است .دی واقع ،دو وامل منطقهای و بینالم ی بر وامل داخ وی
دی جهت حاکم شدن وض یت سیاسی جایی سریهه اولرهت داید .البهه ،الزم به ذکر
است که سریهه تاکنرن از ایل بحران وبری کرده است (قربانی.)1391 ،
سطح تح یل منطقهای و بینالم ی :از دهه  ،1990نظام بینالم ی ساخهای اغ
منازوات یا تغییر داده است .ی دویه جنگ سرد ،اخهالتوات ایو ی کوه حول آنهوا
میه زم انجام مذاکرات برد ،دی خایج از دولتها پدهدای میشد .اما ی بییت سوال
اتااق اتهادهاند .اهن مناقشات داخ ی اغ

نوه تنهوا نهواهج منطقوهای ،ب لوه از نهواهج

جهانی نیز برخریدای است و شمای زهادی از بازهاران بینالم ی یا از ره مداخ وه
بینالم ی به خرد ج

میکند .مداخ ه بینالم ی به دو شلل میهقیم ها غیرمیهقیم

است .مداخ ه بینالم ی میهقیم به م نای مداخ ه کشریهای دهار دی مناقشه داخ ی
ه

کشری و ماننود سورنارنی یژهوم قوذاتی دی لیبوی -اسوت .مداخ وه بوینالم وی

غیرمیهقیم بدهن م نا است که کشریهای دهار اجازه میدهند توا بوازهاران داخ وی
منازوه یا حل کنند ،دی وین حال که از رتی که همیر با مناتع آنان است ،حماهوت
میکنند؛ مانند آنچه دی سریهه دیحال وقرع است.
بر اهن اساف ،دو سطح تح یل مهااوت دهار که به واکاوی بحران سریهه کم
میکند ،سطرگ تح یل منطقهای و بینالم ی است .دی اهن دو سطح تح یل ،انایزههوا
و مالحظات یاهبردی بازهاران ای ی آنها شامل وربیوهان سو ردی ،ترکیوه ،اهوران،
یوسیه و امرهلا به اخهاای مرید بریسی قرایمیگیرنود .هوی هو
میهقل از هلدهار نییهند .تحرالت دی ه

تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه  حمید احمدی و فهیمه قربانی

اخیر ،ومده منازوات پیش از آنله واجد اب اد بینالم ی شورند ،دی دیون دولوتهوا

از اهون دو سوطح

سطح نهاهج و تأثیرات خرد یا بور سوطح
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دهار می گذاید .بنابراهن ،اتهالجها دی ه

سطح مرازی با اتهالجهوای سوطح دهاور

است .الزم به ذکر است که دی بخشهای آتوی مقالوه ،بوه سیاسوتهوا و مالحظوات
یاهبردی اهران و ترکیه دی قبال بحران سریهه اشوایه خراهود شود .بوازهاران ایو ی
منطقهای دیگیر دی بحران سوریهه ،اهوران ،ترکیوه و مجمرووهای از کشوریها شوامل
وربیهان س ردی و دهار کشریهای خ یجتایف هیهند .دیحالی که اهران بوا یوسویه
و ین همیر است ،وربیهان سو ردی ،ترکیوه و کشوریهای خ ویجتوایف خورد یا
همپیمان با امرهلا و اتحادهه ایوپا میدانند.
پس از کنارانس به ایطالگ دوسهان مردم سریهه که دی تریهه  2012دی تورنس
برگزای شد ،وربیهان س ردی حماهت خرد یا از می ح کردن شریشیان سریی اوالم
کورد ) .(Al-Rashid, 2013: 36حماهوت وربیوهان سو ردی از مخالاوان سوریی شوامل
حماهت مالی از جناجرهان سریی با دادن حقرق به آنها ،کم

به تجهیز مخالاان از

ره تی یحات و انجام البی برای مداخ ه بینالم ی دی سریهه است .به وری ک وی،
حماهت وربیهان س ردی از مخالاان سریی ناشوی از هوای نارانوی وموده اسوت.
نخیت ،اهن کشری قاد منحرج کردن ترجهات بوینالم وی از اوهراضوات داخ وی
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خرد و یدوی بحران داخ ی خرد یا بوه خوایج از کشوری داید (کرموی.)84 :1390 ،
دوم ،نارانی وربیهان از مشلل شوی یان سو ردی و قیوام کنورنی آنهوا دی قطیوف و
پیرندهای تایهخی نزده

میان شی یان و یژهم سریهه است .سرم ،یژهم سو ردی بوا

حماهت از سرییهای سنی و یه یژهم و ری یاتضی و آنچوه کوه اهون کشوری ت قوی
میکندو اوهبای مذهبی خرد یا نشان می دهد .هایم ،اهن کشری خراهوان هو

یژهوم

سریی رتدای س ردی است که اهن میل ه ،نارذ اهوران یا هوم دی دمشو و هوم دی
بیروت تض یف خراهد کرد؛ با ترجه به اهنله نارذ وربیهان پوس از برکنوایی سو د
حرهری از نخیتوزهری دی لبنان کاهش هاتت ).(Al-Rashid, 2013: 37
سرمین الهه از بحران ندالههای سریهه ،الهه بینالم ی است که بازهاران آن با
ترجه به قدیت و جاهااهی که دی نظام بینالم ی از آن برخریدایند ،حرج نهاهی یا
می زنند .بازهاران ای ی اهن سطح ،امرهلا و یوسویه هیوهند .امرهلوا سیاسوتهوای
میهقیم تری نیبت به ساهر بازهاران منطقهای و بینالم ی دیگیر بحران برای دیهوم
شلیهن یژهم اسد از ره تحرهمهای اقهاادی و سیاسی دنبوال مویکنود .منواتع و

انایزه های اهاالت مهحده دی سریهه یا باهد دی پرتور اهوم اهوداج امرهلوا دی منطقوه
خاویمیانه جیتوجر کرد .اهم اهداج امرهلا دی منطقوه خاویمیانوه یا مویتوران دی
تأمین امنیت و مناتع یژهم یهیرنییهی ،تض یف جبهه مقاومت (مهشلل از جمهریی
اسالمی اهران ،سریهه ،حزب اهلل لبنان و حماف ت یطینی) ،گیهرش نارذ و هیمرنی
منطقهای ،تض یف اهران به ونران نماد اسوالم سیاسوی دی منطقوه و همچنوین توأمین
امنیت انرژی خالیه کرد .دی اهن میان ،سقرط یژهم اسد به ونوران پول ژتورپ یهیلی
میان اهران و حزب اهلل  -یوف اول مقاوموت -مویترانود نقوش ت یوینکننودهای دی
تقرهت جاهااه اسراتیل و تض یف جبهه مقاومت و همچنین تغییر مرازنهقرا بوه ناوع
امرهلا و به زهان جمهریی اسالمی اهران کوه قودیت اول منطقوهای دی خاویمیانوه و
مهم ترهن الشار اهاالت مهحده دی منطقه اسوت ،اهاوا نماهود (نیواکرهی و بهمونش،
.)129-130 :1391
دومین بازهار بینالم ی ای ی بحران سوریهه ،یوسویه اسوت کوه تواکنرن سوه
قط نامه شریای امنیت سازمان م ول مهحود و یوه سوریهه یا دی اکهبور  ،2011تریهوه
است .دالهل ای ی حماهت میلر از یژهم اسود یا مویتوران دی سوه مقرلوه «دالهول
نظامی ،اقهاادی و سیاسی» گنجاند

)2012: 1

« .(Troyansky,بنودی ر ورف» 1اسواف

دلیل نظوامی میولر بورای حماهوت از سوریهه اسوت .بنودی مزبوری ،محول ناوگوان
مدههرانه ای یوسیه است و تغییر یژهم سریهه مملن است به م نای از دست دادن آن
باشد که برای دسهرسی یوسیه به آب های گرم با اهمیت است .انایزههای اقهاوادی
نیز از دالهل مهداولی است که دی راهی حماهت یوسیه از سریهه بیان میشورد .بوه
ری سنهی ،سریهه خرهدای ومده تی یحات یوسوی بورده اسوت؛ بوه وریی کوه دی
 ،2011سریهه پنجمین خرهدای بزیگ تی یحات یوسی با قرایدادهاهی توا حود  4/8و
 3/5بی یرن برد .دلیل اقهاادی دهار ،حضری مؤسیوات تجوایی یوسویه دی سوریهه
است .دی  ،2009سرماههگذاییهای یوسیه دی اهن کشری بوال بور  19/4بی یورن دالی
برد .بنابراهن ،بیثباتی دی اهن کشری ،ترلید یا مهرقف میکند و آهنده قرایدادها یا بوه
1. Tartus Port
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 2012و ژوتیه  2012که از حماهت کشریهای غربی برخوریدای بورده یا وتور کورده
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مخا ره میاندازد ).(Troyansky, 2012: 1
با اهن وجرد ،یوسیه دی حماهت از دمش از انایزههای سیاسی نیوز برخوریدای
است .میلر با تأکید بر «ایل ودم مداخ ه» 1و «ح حاکمیت» 2،بوا تحورهم نظوامی
غرب و ساس حم ه به ه

کشری دایای ح حاکمیت مخالات میویزد .یوسیه بوه

وسی ه جمهریی های شریوی ساب که برخی از آنها نیز دمرکراتی

نییوهند ،محواط

شده است .شمانداز مداخ ه نظامی یوسیه دی «خایج نزده » ،ناران کننده اسوت.
بنابراهن ،مرضع یوسیه مبنیبر ودم مداخ ه دی سریهه ،دی واقع ،نروی سرماههگذایی
برای آهنده است .انایزه سیاسی دهار سریهه برای حماهت از اقودامات ندجانبوه و
غیرنظامی دی ایتباط با بحران سریهه ،به رز تالر اهن کشوری بوازمیگوردد .اگر وه
یوسیه با غرب نیز ت امل داید ،اهن کشری بر آن اسوت کوه بوهونوران هو
اویاسیاهی بزیگ» ت قی شرد که از مقایود سیاسوی خوا

«قودیت

خورد برخوریدای اسوت.

یوسیه با اشایه به ابهام مداخالت نظامی دی حقرق بینالم ی ،تأکید میکند کوه اهون
کشری از ره قرانین خرد بازی مویکنود و سوازوکایهای منطقوهای و قودیت نورم
ندجانبه یا نیبت به مداخ ه یجحان میدهد
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(Troyansky, 2012: 2; The International

).Institute for Strategic Studies (IISS), 2012: 2
 .2راهبرد سیاست خارجی ترکیه در منطقه خاورمیانه
برای تهم سیاست خایجی ترکیه نرهن دی منطقه خاویمیانه ،مویباهیوت بوه یاهبورد
ک ی سیاست خایجی اهن کشری ترجه کرد .به ری ک وی ،سیاسوت خوایجی ترکیوه
نرهن یا دی قال

دو پایاداهم میتران ترضیح داد )1 :الاری کمالییم (غرب محوری)؛

 )2الاری سیاست ندجانبهگرا (ت دهل کمالییم دی یاسهای واق یتهای ژترپ یهی
ترکیه) .الاری کمالییم ،از تأسیس جمهریی ترکیه توا پاهوان جنوگ سورد یا شوامل
میشرد .کمالییم مبهنیبر اهن ایرل شش گانه است که دی قانرن اساسی سال 1937
نیز ندیج شده اسوت )1 :ناسیرنالییوم )2 ،سلرالیهیوم )3 ،جمهورییخوراهی)4 ،
مردمگراهی )5 ،دولتگراهی )6 ،ایالگ بی .تأثیرگوذایی اهون ایورل بور سیاسوت
1. Non-Intervention Principle
2. Right to Sovereignty

خایجی ترکیه یا دی دو وهیگی مهم میتران خالیه کرد :نخیت آنلوه اهون ایورل
ترکیه یا از شرق و میاتل خاویمیانه و جهان اسالم دوی میکرد و دوم آنله ،ایورل
مزبری سیاست خایجی ترکیه یا هر ه بیشهر به سری غرب سرق مویداد (امیودی و
یضاهی .)236-237 :1390 ،پایاداهم دوم حاکم بور سیاسوت خوایجی ترکیوه یا موی
تران «سیاست خایجی ندب دی» 1نامید .اهن الاور دی پوی ت ودهل سیاسوت سونهی
غوربمحوری و اتوزاهش یوابوط تجوایی و اقهاوادی و سیاسوی و امنیهوی ترکیوه بوا
کشریهای منطقه است ).(Banihashemi, 2012: 102
با به قدیت یسیدن حزب ودالت و ترسو ه دی  ،2002سیاسوت خوایجی اهون
کشری ترسط احمد داووداوغ ر ،وزهور اموری خایجوه تلوریهزه شود .داووداوغ ور دی
کهاب خرد با ونران وم اسهراتیه  2،اسهدالل میکند که مرق یت جغراتیاهی ترکیوه
که اهن کشوری یا دی تقوا ع ترهنوگهوا و نقواط جغراتیواهی مهاواوتی شوامل آسویا،
خاویمیانه ،باللان ،آسویای مرکوزی و ایوپوا قورایداده اسوت ،پرهواهیهوای سیاسوت
خایجی اهن کشری یا ت یین مویکنود .بوراهن مبنوا ،ترکیوه باهود بوا هموه اهون نقواط
حزب ودالت و ترس ه به دنبال اتزاهش دامنه نقش و نارذ ترکیه دی منا

پیرامورنی

وشامل خاویمیانه ،شمال اترهقا ،باللان و قیمتهواهی از ایوپوای مرکوزی کوه هو
زمانی بخشی از اماراتریی وثمانی بردو و ایتقوای جاهاواه بوینالم وی اهون کشوری
براساف مزهتهای تایهخی و هرههی آن هیهند .از اهنیو ،تح ی اوران اهون سیاسوت
خایجی جدهد ترکیه یا تحت ونران «نروثمانیگراهی» ت رهوف مویکننود (امیودی و
یضاهی .)240 :1390 ،برخی از وهیگیهای مهم وثموانیگراهوی جدهود هوا دی واقوع
برخی از ایرل مهمی که داووداوغ ر برای تحق اهوداج سیاسوت خوایجی ترکیوه
مطرگ کرده است ،وبایتند از )1 :اهجاد ترزان میان امنیوت و آزادی؛  )2سیاسوت بوه
یار یساندن مشلالت با همیاهاان؛  )3دها ماسی ت ال ی ح؛  )4سیاست خوایجی
ندجانبهگرا و  )5ایاته تارهری از ترکیه بر مبنای منابع قدیت نرم اهون کشوری .بور
اهن مبنا ،نااه به شرق به جای نااه یرج به غرب ،ت وال شودن سیاسوت منطقوهای
1. Multi-dimensional Foreign Policy
)2. Stratejik Derinlik (Strategic Depth
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جغراتیاهی ت امل سوازنده داشوهه باشود( .داووداغ ور )35 :1391 ،دی واقوع ،یهبوران
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ترکیه دی خاویمیانه ،احیای یوابط با جهان غرب ،میانجیگری دی یوند ی ح اووراب
و اسراتیل ،نزده تر شدن به اهران ،گیهرش یوابط بوا سوریهه -توا پویش از شوروع
بحران سریهه -و تقرهت یوابط با سریهه از جم ه ج رههای بایز اهن تغییر یوهلورد
ترکیه است (داووداغ ر.)45-55 :1391 ،
اما باهد ترجه کرد که انقوالبهوای وربوی هموانگرنوه کوه سیاسوت داخ وی و
خایجی کشریهای منطقه یا تحتتأثیر قرایداد ،سیاست خاویمیانوهای ترکیوه یا نیوز
د ای تال م و ت ایض کرد .هلی از نهاهج مهم بحران سریهه ،از هم پاشیدگی سورهع
«سیاست به یار یساندن مشلالت» داووداوغ ر برد .مرضع ترکیه دی برابور سوریهه
منجر به بی اوهمادی دی یوابط اهن کشری با سریهه ،یوسیه ،ووراق و برخوی احوزاب
لبنانی شده است .دی واقع ،ترکیه دی سریهه بوا قرایگورتهن دی محوری غورب و حول
میالمتآمیز بحران ،مرج

به الش کشاندن دو ایل «سیاست بوه یوار یسواندن

مشلالت با همیاهاان» و «دها ماسی ی ح» شده است .به ریک ی ،بحوران سوریهه
وجرد م یایهای دوگانه یا دی سیاست خایجی ترکیه نشان داد .آنلایا بورای ترجیوه
ودم حماهت خرد از جنبش مردمی بحرهن اظهای کرد که سیاست به یوار یسواندن
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مشلالت با همیاهاان دی ایتباط با مردم یدق میکند نوه یژهومهوا (

Cornell, 2012:

 .)17همچنین ،میتران به مار و لیبی اشایه کرد .دی مار و لیبی ،ترکیه بوا حماهوت
از اوهراضات مردمی و جانبدایی از ایل «اهجاد ت ادل میان امنیوت و آزادی» ،ایول
به یار یساندن مشلالت با همیاهاان یا نادهده گرتت ).(Banihashemi, 2012
دی مجمرع ،به نظر مییسد که تحرالت منطقه به وهیه بحران سریهه الشوی یا
دی سیاست خایجی ندجانبهگرای ترکیه اهجاد کرده است؛ به گرنهای که تج وی آن
یا دی بی اوهمادی اهجاد شده دی یوابط اهن کشری با همیاهاان آن ه نی ووراق و توا
حدی اهران و نیز گییت کامل یوابط با سریهه میتران مشاهده کرد .البهوه ،یهبوران
حزب ودالت و ترس ه م هقدند که جهتگیری کنرنی دی سیاست خایجی ترکیه بوه
م نای تغییر دی ایرل نییت؛ ب له تالشی بورای انطبواق بوا تحورالت منطقوه اسوت
).(Noureddine, 2013: 6

 .3روابط ترکیه و سوریه قبل از آغاز بحران در سوریه
دی سال  ،2002ترکیه دی سریهه سرماهه گذایی زهادی هم از لحاظ دها ماتی

و هوم

از لحاظ اقهاادی انجام داد؛ به گرنهای که سریهه یا به ایطالگ تبودهل بوه «ناوین»

سیاست منطقهای دی حال ظهریش کرد .اهن میل ه یابطه آنها یا از تقابل نظوامی کوه
یهشه دی ژترپ یهی

جنگ سرد و نیز حماهت سریهه از گروه کردی پ.ک.ک .ترکیه

داشت ،به هملایی اقهاادی تبدهل کرد .دی نهیجه ،آنلایا شاهراه دمش هم از لحاظ
اقهاادی و هم از لحاظ ژترپ یهیلی شد؛ حهی دی رل دویه انزوای سریهه مه اقو
حم ه امرهلا به وراق دی  2003و پس از قهل نخیت وزهر لبنوان ،یتیو حرهوری دی
 .2005دی سال  ،2009وبداهلل گل ،یتویس جمهوری ترکیوه ،وی دهودایی یسومی از
دمش بیان کرد که «سریهه ،دیوازه ترکیه به خاویمیانه است ،و ترکیه دیوازه سوریهه
به ایوپا» ) .(Walker, 2012: 2همچنین ،یوابط ترکیه با سوریهه بوه مودلی بورای اهجواد
یوابط حینه با همیاهاان آن همچرن هرنان و وراق که ترکیه با آنها مشلل داشوت،
تبدهل شد.
اسهراتیه » 1و ه

منطقه آزاد تجایی ،م اتیت از یدوی یوادهد برای انجام سوارها

میان دوکشری شد .تجایت دوجانبه میان دوکشری ی سوالهوای  ،2006-2010سوه
برابر شد و میزان حجم تجایت از  796می یرن دالی ،به  2/29بی یورن دالی یسوید .دی
سال  ،2010ترکیه سرمین شره

بزیگ تجایی سریهه ،پس از وربیوهان سو ردی و

ین برد .با انجام سرماههگذاییهای شرکتهوای ترکوی دی سوریهه -بوال بور 260
می یرن دالی -ترکیه به نخیهین سرماههگذای میهقیم خایجی دی سریهه تبدهل شد .بوا
تبدهل شدن سریهه به ونران ه

اولرهت دی سیاست خایجی جدهد منطقهای ترکیه،

ایدوغان نخیت وزهر ترکیه ،بیش از هر همیاهه دهار خرد از سریهه تا آغاز بحوران
دی اهن کشری دی  2011دهدن کرد ).(Walker, 2012: 2
نقطه وطف یوابوط ترکیوه و سوریهه دی  22نورامبر  2011بورد .دی  22نورامبر،
ایدوغان برای نخیهینبای ،پس از بیثمر دهدن تشایهای خرد برای انجام ایوالحات
1. High Level Strategic Cooperation Council
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هملاییهای گیوهرده دوکشوری منجور بوه تأسویس «شوریای ووالی هملوایی
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سیاسی دی یاسهای مناتع خرد ،به ری آشلایا برکنایی اسد یا خراسهای شود .دی 30
نرامبر ،داووداوغ ر مجمروهای از تحرهمهای ه جانبه شامل میدود کوردن دایاهوی
حلرمت سریی و م

کردن وامها برای ممنرویوت توروش تجهیوزات نظوامی بوه

سریهه یا اوالم کرد؛ به گرنهای که تحرهمهای کنرنی و یه سریهه بیویای شودهدتر از
تحرهمهاهی است که دولتهای پیشین ترکیه و یه برخی همیواهاان خورد از جم وه
وراق دی دهه  1990اومال کرده بردند ).(Aras, 2012: 47
 .4سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه
دی بحران سریهه ،محری سنی و س ای و رتودای غورب شوامل وربیوهان سو ردی،
ترکیه و قطر ت االنه برای تغییر یژهم سریهه دی حال ت الیت هیهند .دی مقابل ،محری
ضدغرب شامل اهران ،یوسیه ،حزباهلل لبنان و حماف ت یطینی دی پی تداوم یژهوم
سریهه همراه با انجام ایالحات هیهند (قربانی .)1391 ،بر اهن اساف ،بوه سیاسوت
خایجی اهران و ترکیه دی های رب اهمیت سریهه به لحواظ منواتع ژتورپ یهیلی آن
برای هره

از دوکشری پرداخهه میشرد.

با خروج امرهلا از وراق ،اهران و ترکیه ،هره
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برای پر کردن خو قودیت دی

منطقه دی یاسهای اتزاهش نارذ خرد تالش کردهاند .دی وراق ،یقابت اهوران و ترکیوه
برای نارذ سیاسی دی امهداد خطرط گیل سنی و شی ی است .دی سریهه نیز ترکیه از
ره تغییر یژهم اسد و آهنده آیاهوش سیاسوی حلرموت سوریهه و دی هوای رب
نروثمانیگراهی ،دی پی اتزاهش نارذ و تقرهت نقش منطقهای خرد است

(Kasapoglu,

) .2012به ریک ی ،سریهه از سه لحاظ از اهمیت حیاتی برای اهران برخریدای است.
نخیت آنله سریهه بنا به سه دلیل ،نقطه دسهرسی حیواتی اهوران اسوت )1 :سوریهه،
نزده ترهن نقطه به منطقه شام است؛  )2منازوه اوراب و اسراتیل (سریهه ،به ونوران
محری مقاومت و یه اسراتیل)؛  )3مهحود منطقوهای اهوران از زموان انقوالب اسوالمی.
سریهه پل ایتبا ی اهران بوا حوزباهلل دی لبنوان اسوت .حوزباهلل بوا تهدهود امنیوت
اسراتیل ،اهرم نارذ اهران دی منطقه شوام اسوت ) .(McDaniel, 2013دوم آنلوه ،از هو
نااه واقع گراهانه ،آهنده آیاهش سیاسی حلرموت سوریهه ،هماننود اهمیوت آن بورای
بازهاران یقی  ،برای اهران از لحاظ حاظ و تقرهت نقش منطقهای ،مرازنه قودیت و

تقرهت جرهان مقاومت بییای مهم است (برزگر .)1390 ،به نظور موییسود کوه هو
اتهالج سنی و س ای احهمالی ها ه

حلرموت جدهود بوا گوراهش بوه غورب ،ناورذ

منطقهای اهران یا تض یف خراهد کرد و به نروی «ودم مزهت» برای اهوران و محوری
مقاومت دی ایتباط با اسراتیل خراهد بورد؛ ورا کوه تشوایهای محوری مقاوموت بور
اسراتیل ،از ره محری سریهه ،لبنان و حزباهلل است .آخرهن اهمیت سریهه بورای
اهران نیز دی های رب ایتباط سریهه با جهان سنی و س ایمحری است؛ بودهن م نوا
که سریهه دی محری مهضواد بوا اهودترلرژی سو ای کوه نماهنوده ایو ی آن وربیوهان
سو ردی اسووت ،قوورایداید .براسوواف دالهوول توورق ،اهووران و مهحوودان منطقووهای آن،
تالشهای بازهاران یقی

یا برای تغییر یژهم سریهه به ونران رحی حماهت شوده

از سری یژهم یهیرنییهی و غرب ،دی یاسوهای تضومین امنیوت اسوراتیل ،تضو یف
محری مقاومت و برهم خریدن مرازنه قرای کنرنی میدانند .اهوران م هقود اسوت کوه
ترکیه و اهران ،همراه با کشوریهای منطقوه مویتراننود یونود تغییور دی سوریهه یا بوا
هلدهار به جای دخالت قدیتهای غربی و یژهم اسراتیل مودهرهت کننود

(Ertuğrul,

سیاست ترکیه مبنیبر ناتل شدن به بازهاری مرکزی دی منطقه خاویمیانه کوه دی

نروثمانیگراهی جای میگیرد ،بوا وودم مرتقیوت و مقاوموت دی سوریهه

های رب
مراجه شد .با وجرد حماهت سیاسی و نظامی قری از گروههای مخوالف سوریی (از
آمرزش دادن مخالاان تا تی یحات کر

دی اخهیای آنها قرایدادن) ،سیاسوت ترکیوه

دی سریهه ی دو سال اخیر با شلیت مراجه شده است .به نظر موییسود کوه اهون
شلیت مشابه با دویه یکرد و اهیهاهی اماراتریی وثمانی است؛ هناامی کوه دولوت
اماراتریی وثمانی به محدودهتهای بی ی قدیت خرد پوی بورد ).(Ertuğrul, 2012: 8
به ریک ی ،دالهل ودم نادیست پیشبینی ترکیه دی خار

بحران سوریهه -مبنوی

بر سقرط اسد ی ند ماه -به ری خالیه وبایتند از )1 :مقاومت یژهوم اسود؛ )2
ساخهای مخالاان (ودم انیجام و وحدت میان آنها)؛  )3کایآمودی و نقوش بوازهاران
منطقهای ) .(Ertuğrul, 2012: 2از اهنیو ،دها ماسی ترکیه هماکنرن دی ایتباط با بحوران

تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه  حمید احمدی و فهیمه قربانی

).2012: 4-5

سریهه به نروی به بنبیت یسیده است.
به ریک ی ،به نظر مییسد که ترکیه اهن اهداج یا دی تالش برای تغییر یژهوم
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سریهه دنبال میکند .هدج نخیت ترکیه اهن برد که از ره تغییر یژهوم سوریهه و
آیاهش سیاسی آهنده حلرمت آن ،به بازهاری برتر دی یحنه منطقهای تبودهل شورد.
آنلایا م هقد برد که سقرط یژهم سریهه یاه یا بورای تضو یف یژهوم ووراق همورای
خراهد کرد و نقش منطقهای اهران بییای تنزل خراهد هاتت .دی اهن زمینه میتران به
سخنرانی داووداوغ ر ،دی پایلمان ترکیه دی  27آویهل  2012که نشواندهنوده تماهول
آنلایا برای منحار کردن قدیت دی منطقه به ضری همه شرکای ورب خورد اسوت،
اشایه کرد .به نظر مییسد که دومین هدج ترکیه اهن اسوت کوه یاه یا بورای اهجواد
گیهرش نارذ و نقش اهن کشری تحوت ونوران وثموانیگراهوی جدهود همورای کنود
).(Noureddine, 2013: 4
اما پس از گذشت ند ماه از بحران سریهه ،مشخ

شد که دها ماسوی ترکیوه

دی ایتباط با بحران مزبری و توالش بورای سورنارنی اسود بوه بونبیوت یسوید .بوه
ریک ی ،ورامل مهم ذهل مرج

شده است تا نااه کنرنی ترکیه نیوبت بوه بحوران

سریهه مهااوت از نارش آن به بحران مزبری دی مقاهیه با ند ماه گذشهه باشود؛ بوه
گرنهای که از شدت تنشهای آغازهن میان اهران و ترکیه نیوبت بوه بحوران سوریهه
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بییای کاسهه شده و دولت ترکیه یا بیش از پیش ترغی

کرده است دی هملاییهای

منطقه ای برای حل بحران مزبری  -و نه یاهلایهای غربی بورای حول اهون بحوران-
شرکت کند .ورام ی که مرجد کاهش شودت تونشهوا و اخوهالج دهودگاههوا میوان
دوکشری دی زمینه بحران سریهه و دی نهاهت ،دست کشیدن ترکیه از سیاست نخیت
خرد دی قبال سریهه مبنیبر حماهت از مداخ ه نظامی دی اهن کشری برای سورنارنی
دولت اسد برده است ،دی ذهل من لس میگردد.
اوجگرتهن ت الیتهای گروههای تندیوی س ای و نیز تشدهد تجاهع غیرانیوانی
آنها دی سریهه و مه اق

آن ،انهقادات داخ وی و خوایجی وایده بور ترکیوه مبنویبور

حماهت اهن کشری از گروههای تندیو مرج

شده تا آنلایا خرد یا به منظوری آنلوه

دی مظان اتهام نباشد ،تا حدی از بحران مزبوری دویکنود و بوه دنبوال هواتهن یاهحول
منطقهای برای بحران سریهه باشد .دی سوطح داخ وی و دی دیون ترکیوه ،بوه ونوران
نمرنه ،میتران به اوهراضات اهالی اسهان اسلندیون دی  11تورویدهن  ،1393کوه بوه
دخالتهای دولت ترکیه دی امری داخ ی سوریهه ،بوه وهویه حماهوت اهون کشوری از

گروههای تندیو دی حم ه به منا

یهوف شومالی الذقیوه اشوایه داشوت .همچنوین

میتران به تظاهرات مردم ترکیه دی انهقاد از حماهوت ترکیوه از گوروههوای تنودیو و
حم ه ترکیه به خاک سریهه دی شهرهای انهاکیه و سرهدهه دی ترویدهن  ،1393اشایه
کرد .دی اهن ایتباط ،شمایی از احزاب مخالف ترک مانند حزب جمهرییخراه خ
و حزب کمرنییت ترکیه نیز حماهت ایدوغان از گروههای تندیو و حم ه ترکیوه بوه
سریهه یا محلرم کردند .همچنین ،اهن کشری با انهقاد جهوانی بوه دلیول حماهوت از
گروههای تندیوی سریهه مراجه برده است .به ونران مثال ،دهدهبوان حقورق بشور از
ترکیه به دلیل حماهت از شریشیان سریی ،بهشدت انهقاد کرده است .بوه گاهوه اهون
سازمان ،شریشیان سالگ ،پرل و دهار لرازم مریدنیاز یا از ترکیه دیهاتوت مویکننود.
اهن سازمان دی گزایش خرد ،با اسهناد به ا الوات به دست آمده از نیروهای امنیهی،
یوزنامه ناایان ،دها مات های غربی و امدادگران نرشهه است که بییایی از شریشیان
خایجی که دی شمال سریهه میهقر هیهند ،ویود خورد بوه خواک اهون کشوری یا از
ره ترکیه سازماندهی میکنند .بر اهن مبنا ،دولت ترکیه بیش از پیش ترغی

شوده

میتران به سار جمیل یچ  ،یتیس مج س نماهندگان ترکیه به تهران اشوایه کورد.
هلی از دالهل اهن سار ،از میان بردن شاتبههای م طرج به دولت ترکیه دی هملایی
با ترویهیوت هوا دی سوریهه بورد .وی دی تهوران دی جموع خبرناوایان گاوت هموه
مشلالت منطقه از جم ه بحران سریهه باهد از یاه ی حآمیز و گاتوگر حلوتاول
شرد .همچنین وی تحرکات ترویهیتها دی سریهه یا ضداسالم و انیانیت دانیت.
ودم اجرای سیاست مداخ ه نظامی امرهلا دی سریهه مه اق

هملایی اهوران و

یوسیه دی خ ع تی یحات شیمیاهی سریهه نیز باهد مدنظر قرای بایورد :ترکیوه بیویای
امیدوای برد که از ره مداخ ه نظامی امرهلا دی سریهه ،سقرط اسد به ناع ترکیوه و
با هزهنه بییای کمتر یریت گیرد .اما اکنرن که اهن امور انجوام نشوده اسوت ،ترکیوه
قاد نداید خرد هزهنه حم ه نظامی یا باردازد و دی نهیجوه ،اهون کشوری از سیاسوت
قب ی خرد مبنیبر مداخ ه نظامی دست کشیده است (قربانی.)1393 ،
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تا دی هملاییهای منطقهای برای حل بحران سریهه شرکت کند .بوه ونوران نمرنوه،

هلی از دالهل تظاهرات  31می پوایک گوزی میودان تقیویم و گیوهرش آن بوه
سراسر ترکیه ،تحرالت سریهه و اوهراض به سیاست سریی آنلوایا بورده اسوت .دی
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واقع ،آنچه دی سیاسهاذاییهوای ترکیوه دی قبوال سوریهه مورید غا وت واقوع شود،
محدودهتهای داخ ی و منطقهای برد .دی ب د داخ ی ،و ریها و کردهای سوریهه از
ه سر و ناسیرنالییت ها و سلرالیها از سری دهار ،مهمترهن مخالاان سیاستهای
سریی آنلایا هیهند و کامال دی مقابل ایدوغان و دولت او قورایگرتهوهانود .دی آغواز
مداخ ه آنلایا دی تحرالت سریهه ،ناسیرنالییوتهوا و سولرالیهای ترکیوه بویش از
دهار احزاب و جرهان های سیاسی دی قبال مراضع مداخ هجرهانه دولت دی تحرالت
سریهه مرضع گرتهند .دی اهن یاسها ،احزاب «حرکت م ی» و «جمهریی خ و » و بوه
وهیه کمال ق یچدای اوغ ر ،یهبر حزب جمهریی خ  ،سیاستهای دولوت یا مورید
انهقاد قرایداده و ایدوغان یا مجری سیاستهای امرهلا ق مداد کردند که بوه منواتع و
امنیت م ی ترکیه ترجهی نداید .احزاب مزبری به دنبال مداخ ه ایدوغوان دی سوریهه،
جام ه ترکیه یا برای اوهراض و یه سیاستهای سریی ایدوغوان ترغیو

کردنود .از

اهنیو تحرالت سریهه و سیاستهای سریی آنلایا یا میتوران ووام ی دانیوت کوه
ی ماههای اخیر بر تنشهوای سیاسوی ،قورمی و موذهبی اتوزوده و دی کنوای دهاور
مهغیرها نقش مهمی دی شللگیری اوهراضات  28می پایک گوزی داشوهه اسوت .بوه
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره سوم  پاییز 1393

24

همین دلیل ،ی ند ماه اخیر ،ترکیه تالش کرده اسوت توا سیاسوت خورد دی قبوال
تحرالت سریهه یا با نااهی به اتلای ومرمی و میزان مخالاتها با یاهبردهای خورد
دنبال کند ،تا از شللگیری مرج اوهراضات دهار ج رگیری نماهد (قربانی.)1393 ،
تقرهت نقش منطقهای اهران مه اق

تراتقنامه ژنر از دهار دالهل است :نزدهلوی

اهران و امرهلا باوث شده که به وری بی وی یاهبورد سونهی امرهلوا کوه بور مبنوای
ب رکسازی بین قدیتهای منطقهای (مثال دی گذشهه قرایدادن وراق دی برابر اهوران،
قرای دادن وربیهان دی برابر اهران ،ها ترکیه بالتای ه ب د از تحورالت بهوای وربوی دی
برابر اهران) تا حدی تض یف و بهم برهزد .از اهنیو ،اهون تراتقناموه باووث شوده توا
ترکیه بیشهر به جبهه و مراضع اهران دی قبال بحران سریهه نزده
نمرنه ،سار یج

ی

شورد -بوه ونوران

ایدوغان ،نخیتوزهور و داووداوغ ور ،وزهور اموری خایجوه

ترکیه به تهران به ترتی  ،دی بهمن  1392و آذی 1392و و نیز مرجو
بیشهر برای مرضع اهران دی قبال سریهه شده است (برزگر.)1392 ،

اهجواد اوهبوای

 .5بحران سوریه و روابط ترکیه ـ ایران
باوجرد نااه مهااوت ومی اهران و ترکیه به ماهیت بحران سریهه ،یاهحلهوای حول
بحران و نیز تنشهای ناشی از آن که دی یوابط دوکشری نمورد هاتهوه اسوت ،یوابوط
سیاسی آنها همچنان تداوم داید .دی اهن یاسوها ،دی اهون گاهوای ،نخیوت تضوادهای
ساخهایی میان اهران و ترکیه تشرهح خراهند شود .سواس ،بنیادهوای ایو ی یوابوط
سیاسی ماالحهجرهانه اهران و ترکیه که شامل مهمتورهن ورامول داخ وی و خوایجی
است ،تبیین خراهد شد .دی پاهان ،تأثیر بحران سوریهه بور یوابوط سیاسوی دوکشوری
بریسی خراهد شد.
تضادهای ساخهایی میان اهوران و ترکیوه :از قورن  16م ،برخوی از ورامول مهوم،
«تضادهای ساخهایی» میوان اهوران و ترکیوه یا تشولیل دادهانود .مهومتورهن تضوادهای
ساخهایی وبایتند از :مرق یت جغراتیاهی دوکشری ،اق یوتهوا ،تاواوتهوای موذهبی و
الارهای سیاسی مهماهز .اهران و ترکیه بهونران کشوریهای همیواهه دی بخوش شورقی
خاویمیانه ،هر دو سرزمین پهنواوی و جم یوت زهوادی یا داینود .همچنوین ،بوهونوران
هلدهار مهال میکنند و م بر ایوپا برای دسهرسی به اهون دو منطقوه هیوهند .بوا اهون
وجرد ،هره

از مرق یت جغراتیاهی ممهواز خوا

خورد برخوریدای اسوت .مرق یوت

جغراتیاهی اهران برای تی ط آن بر منابع انرژی ناتخیز منطقه خ ویج توایف مط ورب
است .همچنین ،اهران از نارذ مذهبی بور میو مان شوی ی دی آسویای مرکوزی و قاقواز
برخریدای است .اما مرق یت جغراتیاهی ترکیه ایزش اسوهراتیه

بوینالم وی بیشوهری

داید؛ زهرا اهن کشری نه تنها آسیا و ایوپا یا به هلدهار مهاول مویکنود ،ب لوه از پونج
گذیگاه دیهاهی شامل دیهای خزی ،دیهای سیاه ،مرمره ،دیهای اژه و دیهای مدههرانه نیوز
برخردای است که اهن گذیگاهها ایتباط تنااتنای با تجایت و انورژی داینود .بنوابراهن،
ماهیت اهن ساخت جغراتیاهی که به دلیل یقابت برای تیو ط و تأثیرگذاشوهن بور اهون
منطقه ،هلی از یهشههای کشملش میان اهران و ترکیه برده است ).(Bo, 2011: 2-3
دومین وامل ،میل ه اق یتها است که هر دوکشوری بوا آن مراجوه بوردهانود .دی
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قدیتهای خاویمیانهای ،آنها از لحاظ ژترپ یهیلی منطقه آسیای مرکزی و قاقواز یا بوه

اهران ،آذیباهجانیها با دایا بردن  25دیید از جم یت کل کشری ،بزیگترهن اق یوت
هیهند .زبان آذیباهجانی مه

به زبانهای ترکی و مرتبط با ترکیه است .پس از قرن
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 ،20اگر ه تایفها تی ط خرد یا دی اهران میهحلم کردند ،اما پانترکییوم مردموان
ترک ،به وهیه گراهشات بالقره الحاقگراهانه اق یت های قرمی آن دی آذیباهجان هنورز
میل های بییای حیاف باقی مانده است ) .(Bo, 2011: 3سورمین وامول ،تاواوتهوای
مذهبی است .ی قرون  16تا  ،20وثمانیها از جان

سنیهوا بورای یهبوری جهوان

اسالم با یارهان و قاجاییهای شی ی یقابت میکردند که اهون میول ه ،هو

وامول

ت یینکننده دی کشملشها برده اسوت .از اهونیو ،یقابوت بورای یهبوری اسوالم دی
سنتهای ترهنای دوکشری گنجانده شده است.
هایمین وامل ،مدل های سیاسی مهماهز اهران و ترکیه دی اواخر قرن بییهم است.
دو انهخاب مهااوت از نهادهای حلرمهی ،منبع ای ی تاواوتهوای اهودترلرژه
است .مه اق

بورده

انقالب اسالمی  1979اهران ،جمهریی اسالمی جاهازهن نظام پادشواهی

شد که اهن میل ه مرج

قطع یوابط اهران بوا غورب و نواتر شود .حلرموت سولرالی

ترکیه ناران از گیهرش جنبش انقالبی به سراسور منطقوه خاویمیانوه بورد و از سوری
دهار ،اهران ترکیه یا به پناه دادن پناهندگان ترایی از اهوران موههم مویکورد (احمودی،
 .)180-181 :1389پنجمووین واموول ،اخهالتووات موورزی هیووهند کووه یهشووه تووایهخی
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کشملشها نیز میباشند .اساسوا ،،مرزهوای دوکشوری ترسوط م اهوده قارشویرهن دی
1639م .ت یین شد .دی رل قرون گذشهه ،جنگ ومدهای بوه دلیول اخهالتوات مورزی
وجرد نداشهه است ،اما کشملشهای می حانه بوه دلیول اخهالتوات مورزی از 1639م.
وجرد داشهه است .بهونران نمرنه ،حزب کایگران کردسهان (پ.ک.ک) بایها از منوا
مرزی مرید اخهالج برای حم ه و یه ترکیه اقدام کرده است که اهن میل ه ،دی بییایی
مراقع مرج

تنش میان دوکشری شده است ).(Bo, 2011: 5

بنیادهای ای ی یوابوط ماوالحهجرهانوه اهوران و ترکیوه :بوا وجورد اخهالتوات
ساخهایی مذکری میان اهوران و ترکیوه ،سوه وامول ایو ی مرجو
هملایی میان دو کشری دی ه

برهه زموانی مشوخ

تضو یف آنهوا و

شوده اسوت .اهون سوه وامول

وبایتند از :حاظ ثبات منطقهای ،هملاییهای امنیهی و اقهاادی .به بیانی دهاور ،بوا
وجرد تضادهای ساخهایی و تااوت دهدگاههوای دوکشوری دیبوایه ووراق ،سوریهه،
یوابط با امرهلا ،اتحادهه ایوپا و دهار نهادهای بوینالم وی ایو ی ،دو ورج برخوی
مناتع همارشان با هلدهار یا دایند که دیجهای از هملاییها یا تقرهت میکنود و از

تشدهد کشملشها میکاهد ) .(Stein and Bleek, 2012: 148البهه ،باهد خا ر نشان کورد
که دی اهجاد نزدهلی و بههر شدن یوابط دوکشری ورامل دهاری دی برهههای زموانی
مخه ف نیز تأثیرگذای بردهاند؛ از جم وه آنهوا مویتوران بوه یوی کوای آمودن حوزب
اسالمگرای یتاه ،دویه تنشزداهی سیدمحمد خاتمی ،یتیس جمهریی اهران و هوا بوه
یوی کای آمدن حزب اسالمگرای میانهیو ودالت و ترس ه اشایه نمرد .اما از دهودگاه
نرهیندگان مقاله ،سیر یوابط دوکشری پس از انقالب اسالمی نشان میدهد که منواتع
مهقابل اهران و ترکیه دی حاوظ ثبوات منطقوهای و احیواف تهدهود مشوهرک ،ت هود
مشووهرک آنهووا بوورای مهووای و کنهوورل جووداهی بووی کووردی دی منطقووه خاویمیانووه
(هملایی های امنیهی) و تجایت دوجانبه تزاهنده (و دیحوال گیوهرش) ،مهومتورهن
ورام ی هیهند که تداوم یوابط سیاسی میان آنها یا تیهیل کرده است.
از لحاظ تایهخی ،با وجرد تضادهای ساخهایی میوان اهوران و ترکیوه ،تغییور دی
محیط خایجی تأثیر مشابهی یا میان دوکشری اهجاد کرده است .دی سوالهوای اخیور،
محیط خایجی گاهی اوقات خارمت یا میان دو رج تقرهت کرده است ،اما یونود
برههانیا و یوسیه به منطقه خاویمیانه دی اواهل قرن نرزدهم ،مرج

احیواف تهدهود

امنیهی مشهرک میان اهران و ترکیه شود .بنوابراهن ،هناوامی کوه یوسویه و برههانیوا دی
منطقه ت ال شدند ،اهران و ترکیه سطح تهدهد و خارمت یا دی قبال هلدهار تق یول
دادند .ی دویه جنگ سرد ،اهوران و ترکیوه کشوملشهوای میوان خورد یا مهرقوف
نمردند و به ونران بازهاران منطقهای برای «حاظ ثبات منطقهای» و مقاب ه با «تهدهود
مشهرک کمرنییم» ،به «سازمان پیمان مرکزی» 1زهر نارذ امرهلا پیرسوهند

(Bo, 2011:

) .6پس از انقالب اسالمی تا پاهان جنگ اهوران و ووراق ( ،)1979 -1988دو کشوری
یوابط سیاسی -البهه نه ندان گرم -خرد یا نیز حاظ کردند کوه دالهول آن یا دی دو
بخش آتی باهد جیت وجر کرد .الزم به ذکر است که وی سوالهوای 1998-2000
یوابط دوکشری ترام با کشملش و دشمنی برد .سیاست مهای دوجانبوه امرهلوا و دی
نهیجه واداشهه شدن اهران به دوی شدن از ترکیه و دی مقابل ،گیهرش یوابط با یوسیه
1. Central Treaty Organization
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ک ی اهن برده است که به رز مشایری مرج

کاهش تنشها شوده اسوت .ویود
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و همچنین یقابتهای دوکشری برای نارذ دی منا

آسیای مرکزی و قاقاز ،مه اقو

تجزهووه شووریوی سوواب  ،از وراموول ایو ی تقرهووت خاوورمت میووان دوکشووری بوورد
) .(Calabrese, 1998: 93از سال  2000به ب د ،یوابط اهران و ترکیه به سری ماوالحه و
بههر شدن سرق پیدا کرد .هلی از دالهل آن -که مرتبط با اهن بخش است -دی برهوه
زمانی حم ه امرهلا به وراق دی  2003برد .اگر ه حم ه امرهلا به اتغانیهان و ووراق
مرج

شلیت دشمنان اهران ه نی البان و یدام حیین شد ،امرهلا خرد تهدهدی

جدیتر برای اهران دی منطقه شود .همچنوین ،وی جنوگهوای ووراق و اتغانیوهان،
نیروهای امرهلا دی منطقه ترس ه هاتهند .اتزون بر اهن ،میل ه بازسازی وراق پوس از
جنگ و میل ه تجزهه بی کردهای وراق که میترانیت الارهی برای تجزهه بوان
کردهای هر دوکشری باشد ،دی آن زموان ترکیوه و اهوران یا بوه اهون نهیجوه یهنمورن
ساخت که اهن دوکشری باهد مراضع خرد یا با هلودهار هماهنوگ کننود و دی ووین
حال ،برای حاظ «ثبات منطقهای» و حاظ مرازنه دی برابر نیروهای امرهلا با هلودهار
مهحد شرند ).(Demiryol, 2013: 121
تهدهد مشهرک تجزهه بی کردی و هملایی های اهران و ترکیه بوا هلودهار دی
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اهن زمینه همرایه هلی از دالهل تداوم یوابط سیاسوی آنهوا بورده اسوت .البهوه ،دهوه
 1990یا باهد میهثنی کرد؛ میل ه کردها منبع ای ی دیگیری میان ترکیوه و اهوران دی
سراسر دهه  1990برد .دی آن زمان ،ترکیه اهران یا مههم به حماهت لجیهیلی و مالی
از پ.ک.ک برای بیثبات کردن یژهم سیاسی ترکیه مویکورد .همچنوین ،ترکیوه اهون
اتهام یا اظهای می کرد که اهران پ.ک.ک یا دی یقابت میان ترکیوه و اهوران دی شومال
وراق و قاقاز ماید ت قی میکند). (Demiryol, 2013: 121
پس از انقالب اسالمی ،تهدهد مشهرک تجزهه بی منا
دهه  -1990همرایه مرج

کوردی -بوه اسوهثنای

هملاییهای امنیهی مشهرک و دی نهیجه ،توداوم یوابوط

سیاسی میان دوکشری شده است .پس از انقالب اسوالمی ،ترکیوه بوه سوروت دی 14
تریهه  ،1979ه نی سه یوز پوس از «یوز پیوروزی» انقوالب ،یژهوم جدهود اهوران یا
شناساهی کرد .هلی از دالهل ای ی شناساهی سرهع حلرموت جدهود اهوران ،نارانوی
ترکیه از جنگ داخ ی دی اهران و تروپاشی وض یت داخ ی پس از انقالب بورد .اهون
میل ه نه تنها منجر به مداخ ه شریوی ساب میشد ،ب لوه مرجو

تحرهو

تجزهوه

بان کرد ترکیه دی مرزهای شرقی اهن کشری نیز میشد ).(Bo, 2011: 7
پوس از دهوه  1990و بوا دسووهایری وبوداهلل اوجواالن ،یهبور پ.ک.ک ،سووطح
هملایی های امنیهی میان ترکیه و اهران دی اواهل دهه  2000اتزاهش هاتت .ی دهدای
اسماویل جم 1،وزهر اموری خایجوه پیشوین ترکیوه از تهوران ،اهوران تأکیود کورد کوه
پ.ک.ک یا ه

سازمان ترویهیهی ت قی میکند .مه اق

آن ،تمافهای اسوهراتیه

دی سطح باال از ره ج یات «کمیییرن والی هملاییهای امنیهی اهران و ترکیوه»
و «کمیهه مشهرک امنیهی» 3تداوم هاتت .حم ه به ووراق دی  ،2003مرجو

2

«نزدهلوی

امنیهی» میان اهران و ترکیه شد؛ زهرا دی پی براندازی حلرمت مرکزی و خ قودیت
اهجاد شده دی وراق ،هر دوکشری هم ناران از تجزهه وراق به ونوران الاورهی بورای
تجزهه بان کرد اهرانی و ترک و هم ناران از اهجاد ه
که از اهران و ترکیه کی

دولت میهقل کردی بردند

سورزمین نماهود .دی  ،2004منواتع امنیهوی اهوران دی مهوای

تجزهه بان کرد تشدهد شد؛ زهرا دی اهن سال ،پیاک به ونران شواخهای از پ.ک.ک
تاسیس شد و شوروع بوه مبوایزه و یوه اهوران کورد .از اهونیو ،اهوران و ترکیوه هو
مشهرک برای امنیت منطقهای» تاکید کردند .تشلیل دوازدهموین نشیوت «کمییویرن
والی امنیت ترکیه و اهران» دی آویهل  ،2008نقطه تحورل دی تحلویم هملواییهوای
امنیهی دوکشری برد .پیش از اهن ج یه ،ه

مقوام اهرانوی اظهوای داشوت کوه اهوران

پ.ک.ک و حزب حیات آزاد کردسهان (پیاک) یا «ه

سازمان ترویهیهی هاانوه بوا

دو نام مهااوت» ت قی میکند .همچنین ،دوکشری شروع به هماهنگ نمردن اقودامات
خرد و یه پ.ک.ک و پیاک از جم وه اقودامات ا الوواتی گیوهرده مشوهرک کردنود
).(McCurdy, 2008: 8-10
اتزون بر اهن ،دی ایتباط با میل ه امنیت باهد به دهدگاه کنرنی همیوان اهوران و
ترکیه دی قبال «حلرمت منطقهای کردسهان وراق» 4اشایه کرد .هور دوکشوری ضومن
1. İsmail Cem İpekçi
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مراتقهنامه هملایی امنیهوی دی  2004امضوا کردنود و دی اهون مراتقهناموه بور «ت هود

2. The Turkey-Iran High Security Commission
3. Joint Security Committee
)4. Kurdish Regional Government (KRG
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دتاع از تمامیت ایضی وراق ،مخالف اسهقالل کردهای وراق هیهند .توا اواهول دهوه
 ،2000ترکیه سلاندای تالشها برای ترونشاندن اسهقالل کردهای ووراق بورد .اموا از
سال  ، 2007پیشرتت مشخای دی یوابط میان ترکیه و اق یم کردسهان وراق به وجرد
آمده است .از دهدگاه «برخی» تح ی اران همچرن ناتالی تلیی 1،سیاستهای ترکیوه
دی قبال اق یم کردسهان به ری دوتواکهر اسوهقالل آن یا تقرهوت مویکنود؛ اقوداماتی
همچرن دهدای نخیتوزهر ،ایدوغان بوه ایبیول دی  2011و ت الیوتهوای اقهاوادی
ترکیه دی اهن منطقه مانند ترات آنها دی  2012برای اهجاد ه

خوط لرلوه گواز و دو

خط لرله نات از شمال وراق به ترکیه ).(Tocci, 2013: 2-3
اما برخالج اهن نرع تح یل ها ،بایهش ساهاین ،میهشای ترکیه دی اهران ،مرضع
ترکیووه دی قبووال حلرمووت منطقووهای کردسووهان یا اهوون گرنووه شوورگ موویدهوود« :دی
سیاستهای ترکیه ،نین تغییراتی دی جهتگیری های سیاست خایجی ترکیه مورید
بحث نییت .دهدگاه ترکیه همان است و تغییوری نلورده اسوت .از  ،2003ترکیوه از
تمامیت ایضی وراق دتاع میکنود .از ب ضوی تغییراتوی کوه دی برخوی یوهلردهوای
منطقهای دهده میشرد ،نمیتران گات که اسهراتیی ک وی تغییور کورده و اهون ت بیور
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اشهباهی است .سیاست ک ی ترکیه ،ه دیبایه وراق و ه دیبایه سریهه ،اهون اسوت
که همه گوروههوای موذهبی و قورمی اهون کشوریها دی هوای رب مرزهاهشوان بوا
یوهلردی دمرکراتی

زندگی کنند .همچنین ،مراضع یسمی مقاموات ترکیوه یا باهود

به ونران سیاست ای ی ترکیه دی نظر گرتت .دی غیر اهن یریت ،ما با ت داد زهوادی
تح یل مراجه خراهیم برد».

() ١

از زمان انقالب اسالمی  1979تاکنرن ،یوابط اقهاوادی تزاهنوده میوان اهوران و
ترکیه ،تداوم یوابط سیاسی دوکشری یا تیهیل کرده است .اما پیش از بریسی یوابوط
اقهاادی دوکشری دی دویههوای مخه وف ،نقوش و اهمیوت آن دی یوابوط دوکشوری
ضرویی است تا نقش و جاهااه اقهااد دی سیاست خایجی ترکیه به اخهاوای تبیوین
شرد .دها ماسی ترکیه ی سده اخیر نشان میدهد که مراضع سیاست خوایجی اهون
کشری قرها تحتتاثیر مالحظات اقهاادی آن قرایداشهه اسوت .بوه ونوران نمرنوه ،از
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1. Nathalie Tocci

همان آغاز حیات جمهریی ترکیه ،یهبران اهن کشری به ین هی شدن ،مدینیزاسویرن
و ترس ه به مثابه اهداتی اسهراتیه

مینارهیهند .دی همین های رب ،آنهوا بوه دو

جهتگیری بنیادی دی وریه سیاست خایجی تماهل داشههاند .هلی غربگراهوی کوه
به م نای گراهش ومده ترکیه به غرب ،به ونران ترس ه هاتههترهن قط

جهان است.

دوم ،تماهل به پرهیز از تنش و منازوه دی سیاست خایجی است؛ زهرا تونش و نوزاع
مانع ترقی و ترس ه ترکیه ت قی میشد.
همچنین ،باهد به دو اسهراتیی جانشینی وایدات و ترس ه یادیات ترکیوه وی
سده اخیر اشایه کرد .اسهراتیی دوم ،گراهش قوریتوری بوه هو

سیاسوت خوایجی

ی حآمیز و دی نیهجه ،ترس ه مناسبات و هملاییهای منطقوهای و بوینالم وی داید.
ی سه دهه اخیر ،مقامات ترکیه دی دو مرح ه به اسوهراتیی ترسو ه یوادیات یوی
آویدند .مرح ه اول که دی دهه  1980و ترسط تریگرت اوزال ،نخیوتوزهور سواب
ترکیه شروع شد ،به تدیهج ترکیه یا از ه

«دولت امنیهی» 1به ه

«دولت تجوایی»

2

دگرگرن کرد که دی نهیجوه آن ،گیوهرش تجوایت و سورماههگوذایی ،هودج ایو ی
ودالت و ترس ه شروع شد و هم اکنرن نیز اداموه داید ).(Ghanbarloo, 2012: 192, 201
دی واقع ،مناتع ین هی و تجایی -با جهتگیری یادیات -که به تدیهج دی سیاست
خایجی ترکیه دی دهه  1990نارذ کرد ،با پیروزی حوزب وودالت و ترسو ه قودیت
بیشهری هاتت؛ به ریی که حلرمت حزب ودالت و ترس ه دی پی کاهش تونشهوا
و گیهرش یوابط اقهاادی دی خاویمیانه ،باللوان و یوسویه بورده اسوت
)715

(Kirişci and

 .Kaptanoğlu, 2011,بر اهن مبنا ،هماکنرن به دولت ترکیه «دولت تجایی» ا والق

می شرد؛ زهرا براساف ت رهف اهده دولوت تجوایی ترسوط یهچواید یوزکورانس 3دی
اواسط دهه  ،1980دولت ترکیه به سمت تجایی شدن سرق پیدا کرده است و ومده
انرژی دولت دی وریه سیاست خایجی بر هاتهن بازایهای خایجی برای محارالت
ترلیدی کشری تمرکز هاتهه است ).(Ghanbarloo, 2012: 191

تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه  حمید احمدی و فهیمه قربانی

سیاست خایجی ترکیه شده است .مرح ه دوم ،از  2002و با به قدیت یسیدن حزب

1. Security State
2. Trading State
3. Richard Rosecrance
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دی یوابط اقهاادی اهران و ترکیه وابیهای مهقابل وجرد داید؛ بدهن م نا که هر
دو رج هم به آن وابیهه هیهند و هم از هملاییهای اقهاادی بوا هلودهار منهاوع
میشرند .پس از انقالب اسالمی و ی جنگ هشت سواله اهوران و ووراق ،اهوران دی
شراهط انزوای سیاسی و اقهاادی و گرتهاییهای ناشی از جنگ برد .بنوابراهن ،اهون
کشری شروع به برقرایی هملاییهوای اقهاوادی بوا ترکیوه بورای وایدات کاالهوای
اسهراتیه

خرد کرد .تجایت با اهران برای ترکیه نیز سردمند برد؛ زهرا اهون تجوایت

نه تنها وض یت ویشلیهه اقهاادی ترکیه یا بههر کورد ،ب لوه تجوایت بوا اهوران بوه
نروی از ایالحات اقهاادی لیبورال نخیوتوزهور ،تریگورت اوزال دی اواهول دهوه
 1980حماهت میکرد .پس از بوه قودیت یسویدن حوزب یتواه دی  ،1996دو ورج
مجمروهای از مراتقهنامههای هملاییهای اقهاادی از جم ه خرهد  2/3بی یورن دالی
گاز بی ی از اهران ترسط ترکیه یا امضا کردند .از آن زموان بوه ب ود ،هور دو ورج
هملاییهای اقهاادی خرد یا بیشهر گیوهرش دادهانود .بوا یوی کوای آمودن حوزب
ودالت و ترس ه دی  ،2002ایتبا ات تجایی و اقهاادی دوجانبه نیوز اتوزاهش هاتهوه
است )(Bo, 2011: 7, 11؛ به ریی که تجایت دوجانبوه از  1/2بی یورن دالی دی ،2002
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به بیش از  100بی یرن دالی دی  2009یسید .همچنین ،دوکشری برنامهیهزی کوردهانود
که دی  ،2015حجم تجایت دوجانبه خرد یا بوه  300بی یورن دالی دی سوال اتوزاهش
دهند.(Khajehpour, 2012, 19) .
به ریک ی ،اسهراتیی دها ماتی

ترکیه بیط قدیت اقهاادی برای تحوتتواثیر

قرایدادن اهداج سیاسی از ره ترس ه «قدیت تجایی» 1است .از اهنیو ،اهوران نوه
تنها ه

بازای داخ ی وسویع داید ،ب لوه انورژی مورید نیواز ترکیوه یا بورای ترسو ه

اقهاادی تامین میکند .دی مقابل ،اهران نیز به ترکیه به ونران کشوریی کوه از رهو
آن میتراند انزوای اقهاادی خرد یا بشلند ،نااه میکند ) .(Bo, 2011: 14بوه وهویه از
 2011که تحرهمهای مالی به ری جدی مانع م امالت بانلی با اهران شدهاند ،ترکیوه
به ونران شاهرگ حیاتی اقهااد اهران ظاهر شوده اسوت .از آنجواهی کوه بانو هوای
ای ی دی ایوپا ،دوبی و آسیا از انهقال به داخول و خوایج از اهوران اجهنواب کردنود،
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1. Trading Power

برخی مرسیات مالی ترکیه به هایی اهران برای یهواهی از اهون وضو یت آمدنود .دی
« ،2011هال

بانو »- 1کوه  75دییود آن مه و بوه حلرموت ترکیوه اسوت -بوه

پرداخت شرکت نات هند برای خرهد نات خرد از اهران کمو
تحرهمهای جدهد و یه بان

کورد .همچنوین ،بوا

مرکزی ،اهران حهی بیشهر به نهادهوای موالی ترکیوه کوه

تماهل به نادهده گرتهن اهن تحرهمها دایند ،وابیهه شده است .دی اهنجا ،الزم به ذکور
است که با وجرد هشدای امرهلا به شرکتها و مرسیات مالی ترکیه دیبایه املان از
دست دادن دسهرسی به بازای امرهلا دی یریت ادامه م ام ه با اهران ،حلرمت ترکیوه
تاکنرن از اجرای تحرهمهای ه جانبه که امرهلا و اتحادهه ایوپوا بور اهوران تحمیول
کردهاند ،اجهناب کرده است .دی حالی که ترکیه تماهل خرد یا برای هملوایی کوردن
با هرگرنه تحرهمهای مرید تاهید سازمان م ل بیان کرده است ،اهن کشری به گیهرش
یوابط تجایی با اهران دی همه حرزه هاهی که مرید هدج تحرهمهوای سوازمان م ول
نبرده پیش یتهه است .دی وین حال ،حلرمت ترکیه اوالم کرده است که شرکتهای
ترکیهای که تجایت با امرهلا یا انجوام مویدهنود ،دی تاومیمات شخاوی خورد دی
همچنین ،به تجایت انرژی میان دوکشری و وابیهای مهقابل آنها دی اهن حورزه
باهد اشایه کرد .نات و گاز بی ی بیش از  80دییود یوادیات اهوران بوه ترکیوه یا
تشلیل میدهد .تجایت انرژی میان ترکیوه و اهوران بوه منواتع هور دو ورج کمو
می کند .ترکیه با نیاز تزاهنده برای انورژی مراجوه اسوت ،دی حوالی کوه اهوران بوازای
خایجی دی حال ترس های یا دی ترکیوه و نیوز میویری مناسو

یا بورای خرهودایان

ایوپاهی میهابد ).(Demiryol, 2013: 127
 .6بنیادهای سهگانه روابط دوکشور
پس از انقالب اسالمی تاکنرن ،سه وامول اقهاواد ،امنیوت و حاوظ ثبوات منطقوهای
همرایه تداوم ها هملاییهای سیاسی اهران و ترکیه یا تیهیل کرده است .توا قبول از
بحران سریهه ،به ونران مثال ،میتران به حماهت ترکیه از برنامه ی حآمیوز هیوههای
اهران از ( 2007هملایی سیاسی) و نیز دهدایهای دها ماتی

دی سطرگ بواال (توداوم
1. Halkbank

تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه  حمید احمدی و فهیمه قربانی

ایتباط با انجام م ام ه با اهران مخهای هیهند ).(Habib, 2012, 6
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یوابط سیاسی) ،میان دو کشری اشایده کرد .وبداهلل گل و ایدوغان بایها تحورهمهوای
اقهاادی و یه اهران یا مرید انهقاد قرایدادهاند و بور یاه حول دها ماتیو

بورای حول

برنامه هیههای اهران تاکید کردهاند .ترکیه همراه با برزهل برای م ام ه تبادل سورخت
هیههای دی  ،2010میانجیگری کردند .پس از شلیت اهن م ام ه به دلیل مخالاوت
امرهلا ،ترکیه با تاره

قط نامه شوریای امنیوت سوازمان م ول بورای تحورهمهوای

اقهاادی شدهدتر و یه اهران دی  9ژوتن  ،2010مخالات کرد ).(Chappell, 2010: 13-14
از سری دهار ،میتران به دهدایهای دها ماتی

دی سطرگ باالی مقامات سیاسوی بوه

ونران نشانهای از تداوم یوابط سیاسی میان دوکشری اشایه کرد .به ونران نمرنوه ،دی
برهه زمانی از ژوتیه  2002تا ژانرهه  ،2012شش دهدای ترسط یوسای جمهوریی هوا
یوسای مج س اهران بوه ترکیوه و سوه دهودای ترسوط نخیوت وزهوران هوا یوسوای
جمهریی به اهران وجرد داشت ).(Habib, 2012, 2
واکاوی تاثیر بحران سریهه بر یوابط اهران و ترکیه وریهای مناس

برای اثبات

اهن مدوا است که اهن بحران با وجرد تونشهوای ناشوی از اخوهالج نظور ومیو و
مالحظات اسهراتیه
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مغاهر دوکشری دیبایه آن ،نه تنها مرج

قطع یوابوط سیاسوی

دو کشری نشده است ،ب له یوابط سیاسی آنها همچنان تداوم داید .دلیل اهن میل ه یا

باهد دی مبانی یوابط سیاسی اهران و ترکیه –همان ری که دی سطری باال تشرهح شد-

جیتوجر کرد؛ به گرنهای که بحران سیاسی سریهه و یفآیاهوی مهضواد دی برابور
آن مرج

لرزاندن بنیادهای یوابط سیاسی آنها نشده است .بر اهن مبنا ،نخیوت بوه

برخی تنشها و ان لاسات منای ناشی از بحران مزبری دی یوابوط سیاسوی دوکشوری
اشایه خراهود شود کوه نمورد آنهوا یا باهود دی مراضوع و سوخنان مقاموات سیاسوی
جیتوجر کرد .ساس ،برخی از «نشانههای» تداوم یوابط سیاسی آنها بیوان خراهود
شد.
پس از بحران سریهه ،مقامات سیاسوی دوکشوری از سیاسوتهوای هلودهار دی

سریهه انهقاد کردند –تنشهای سیاسی -و دی برخی مراقع ،آنها یا محلرم کردند .به
ونران نمرنه ،سید حیین حیوینی نقوری ،وضور کمییویرن امنیوت م وی و سیاسوت
خایجی مج س شوریای اسوالمی بیوان کورد« :دولوت ترکیوه بیشوهرهن میوؤلیت یا
دیخار

اهن بم گذاییها بروهده داید؛ را که اهن کشری یراحها دم از تجهیوز

مخالاان به سالگ و حماهوت از گوروههوای شوبهنظوامی ت وال دی سوریهه مویزنود»
(یوزنامه یسوالت .)1391 ،همچنوین ،مویتوران بوه اظهواینظر سرلشولر سیدحیون
تیروزآبادی ،یتیس سهاد کل نیروهای میو ح اشوایه کورد« :آلسو رد ،قطور و ترکیوه
میؤل خرنهاهی هیهند که دی خاک سریهه یهخهه میشرد... .ب د از سوریهه ،نربوت
ترکیه و بقیه کشریها خراهد برد . ...مبوادا ترکیوه ،وربیوهان و قطور قربوانی توروهج
ترویهیم القاووده شورند و از اهون بابوت ،موا بوه دوسوهانموان هشودای مویدهویم»
(خبرگزایی تایف .)1391 ،دی ایتباط با نا

مرش های پواترهرت نواتر دی خواک

ترکیه نیز والءالدهن بروجردی ،یتویس کمییویرن امنیوت م وی و سیاسوت خوایجی
مج س ونران کرد« :اهن مرش هوا کملوی بوه امنیوت ترکیوه نمویکنود؛ زهورا هموه
همیاهههای ترکیه از نا

اهن مرش ها نایاضی هیهند» (یوزناموه شورق.)1391 ،

سردای هداهلل جرانی ،مشاوی والی نماهنده ولی تقیه دی سااه نیز دی اهن ایتبواط اظهوای
داشت« :جمهریی اسالمی اسهقرای سوامانه دتواوی پواترهرت نواتر دی مورز ترکیوه و
سریهه یا به ناع کشریهای منطقه ایزهابی نمیکند .اهران م هقود اسوت اسوهقرای اهون
واکنشهای ترکیه نیز میتران به ادوای وبداهلل گل ،یتیس جمهریی اهن کشری اشایه
کرد« :به اهرانیها گاهیم که از دولت بشای اسد حماهت نلنند ،یتیس جمهوریی اهون
کشری دهار قادی به ادایه کشری نییت» (یوزنامه و ن امروز .)1391 ،همچنین ،ه
یوزنامه دی ترکیه ادوا کرده برد که اهران دیحوال آمورزش نیروهوای نظوامی سوریهه
است (یوزنامه سیاست یوز.)1391 ،
اما واکنشهای انهقادآمیز و گاهی اوقات محلرم کننده اهوران و ترکیوه دی قبوال
هلدهار ،تب وات وم وی یا نیوز بوه هموراه داشوهه اسوت؛ نظیور لغور سوار محمورد
احمدینیاد ،یتیسجمهری پیشین اهران دی اوهراض به اسوهقرای سوامانه مرشو هوای
پاترهرت ناتر دی خاک ترکیوه دی آذی مواه ( 1391یوزناموه ا الووات )1391 ،و نیوز
م رق گذایدن برنامه لغر وهزا ترسط اهران دی  9آگرست  ،2012دی پی انهشای «بیانیه
یسمی» وزهر امری خایجه ترکیه دی  8آگرسوت  2012دی محلورم کوردن اظهوایات
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مرش

حهی به ضری خرد ترکیه است» (یوزناموه ا الووات .)1391 ،دی ایتبواط بوا

مقامات اهرانی مبنیبر حماهت ترکیه از مخالاان کرد سریهه و شرکت دی اتوهالج بوه
یهبری امرهلا برای براندازی حلرمت سریهه (باوند.)1391 ،
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اما همان وری کوه دی گاهوای پیشوین اسوهدالل شود ،یوابوط سیاسوی دوکشوری
تحتتأثیر مرضروات مهم امنیت ،اقهااد و ثبات منطقهای تداوم داشهه است .دی اهن
خار

 ،اسهدالل نرهینده بور سوه دلیول وینوی اسوهرای اسوت .نخیوت« ،اگر وه

جدالهای لاظی از سری برخوی از مقاموات سیاسوی -بوه وهویه ترمانودهان نظوامی
اهرانی -میان اهران و ترکیه ید و بدل شده است ،اما پوس از توروکش کوردن آنهوا و
جنگ یوانی یسانهها ،بالتای ه دو رج اظهایاتی م هدلتر یا بیان کردهانود؛ اهون بوه
م نای وجرد ایاده برای تداوم و تنظیم یوابط است» (وزایت امری خایجه جمهریی
اسالمی اهران .)1392 ،به ونران نمرنه ،میتران به اظهاینظر امیت هایدهم ،سایر ترکیه
دی تهران ،مه اق

اظهاینظر سرلشلر تیروزآبادی اشایه کرد« :ترکیه بوه هوی ونوران

مطرگ شدن کشریی بهخار

اهران یا به ونران تهدهود قبورل نلورده و ادواهوای

بیان شده دی اهن زمینه به هی وجه قابل قبرل نییت .ترکیه و اهران از گذشهه تاکنرن
یوابط خربی با هلدهار داشهه و دلیل نداید که اهران از اسهقرای اهن سامانه دی خواک
ترکیه احیاف نارانی کند» (یوزنامه ابورای .)1390 ،همچنوین ،مویتوران بوه برخوی
اقدامات وم ی ت دهلکننده دی پی واکنشهای نیبها شدهد اشایه کرد .به ونران مثال،
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بالتایو ه نود یوز پووس از لغوور سووار محموورد احموودینوویاد دی آذی سووال ،1391
سخناری وزایت خایجه اهران دی یأف هیلهی وازم ترکیه شد (باوند.)1391 ،
دوم ،میتران به آن نرع از اظهای نظرات مقامات سیاسی دوکشری اشایه کرد کوه
هر دو رج تقط بر «تااوت نارش دیبایه سریهه» تأکیود کوردهانود و اهنلوه اجوازه
نخراهند داد که اهن تااوت دهدگاه به یوابط دوکشری لطمه زند .به ونران مثال ،بنوابر
اظهاینظر امیت هایدهم« :دی مرید مرضروات سریهه ،برخی تااوت دهدگاههوا وجورد
داید ،ولیلن اهن یا بدانید که دی اهن مورید هوم بوا اهوران یوابوط نزدهلوی دایهوم و
مذاکرات مه ددی انجام می دهیم... .به هرحال مشلل سریهه ه

هوا دو سوال دهاور

تمام خراهد شد . ...ولی هر اتااقی که دی سریهه یخ دهد ،قرایاست اهوران و ترکیوه
یدها سال دهار دی کنای هم زندگی کنند .اهن نشانه ایزشی اسوت کوه ترکیوه بورای
اهران قاهل است» (یوزنامه شرق .)1392 ،همچنین ،لرنت گورمرو کچور ،سوخناری
وزایت خایجه ترکیه دی نشیت خبری دی تهران ،دی پاسخ به پرسش خبرناایی کوه
م هقد برد میل ه سریهه مرج

تض یف یابطه تهران و آنلایا شده است ،اهن بحوث

یا ید کرد و از یابطه دهرهنه دوکشری سخن گات (یوزنامه شرق.)1392 ،
سوورم ،دهوودایهای مقامووات سیاسووی اهووران و ترکیووه دی سووطرگ وووالی و نیووز
گاتوگرهای ت انی منظم دلی ی دهاوری بورای ایاده ورتین دی توداوم و گیوهرش
یوابط سیاسی میان دوکشری است .دیبایه دهدایهای مقامات سیاسوی و توأثیر آن بور
گیهرش یوابوط سیاسوی دوکشوری ،امیوت هوایدهم بیوان مویکنود« :دی سوال ،2012
نخیتوزهر ترکیه به اهران و یتیس مج س اهوران بوه ترکیوه آمدنود .دی اهون سوال،
و یاکبر یالحی ،وزهر خایجه اهران ندمرتبه به ترکیه آمدند .سه ها هوای بوای نیوز
وزهر ما به اهران آمدند .والوهبوراهن دهودایها کوه دی سوطرگ ووالی بورد ،دی سوطح
م اونان وزهر نیز بین دوکشری مالقواتهواهی انجوام شود» (یوزناموه شورق.)1392 ،
ی

همچنین ،سار یج

ایدوغان دی  8بهمن  1392و احمد داووداوغ ر دی  5آذی

 1392به تهران و تاکید آنها بر دوسوهی نشوانهای از اهون اسوت کوه بحوران سوریهه
نهرانیهه است آنها یا از هلدهار دوی کند.
سرانجام ،دیبایه بحران سریهه و یوابط سیاسی میان ترکیه و اهران باهد گاوت کوه
ترکیه نشده است ،نشانهها و ان لوافهوای مناوی آن دی یوابوط ترکیوه و اهوران دهوده
میشرد .اما با وجرد تااوت دهدگاههوا دیبوایه بحوران سوریهه ،گاوتوگور و موذاکره
میتراند ادامه داشهه باشد و بی ها یوابط اهران و ترکیه دی حرزههای سیاسی خوایج از
مرضرع سریهه ،ترهنای و اقهاادی ادامه داید .ترکیه دی ایتباط با یوابط سیاسی خورد
با اهران با حین نظر ومول مویکنود» )١(.همچنوین ،ومو یوابوط سیاسوی و اقهاوادی
دوکشری بر اهن مرضرع [بحران سریهه] ساهه میاندازد .بواالخره ،اهون بحوران سواری
خراهد شد و یزی که میماند ،یوابط دوکشری است که آنها آهنده یوابوط خورد یا از
()٢

دست نخراهند داد.
نتیجهگیری

مداخ ه بازهاران ای ی منطقهای و بینالم ی مرج

بوه ورل انجامیودن و تشودهد

بحران سریهه شده است .مهمترهن بازهاران منقطهای و بینالم ی بحوران سوریهه یا
دی دو اتهالج مهماهز میتران گنجاند؛ اهران و یوسویه دی هو

اتوهالج و دی اتهالتوی
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از دهدگاه مقامات ترکیه« ،اگر ه بحران سریهه مرج

تروپاشوی کول یوابوط اهوران و
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دهار وربیهان س ردی ،ترکیه و امرهلا .سیاستها و مالحظات یاهبوردی هرهو

از

بازهاران اهن دو اتهالج دی قبال بحران سریهه مهاواوت از هلودهار اسوت .از میوان
بازهاران ای ی اهن بحران ،اهن مقاله بر سیاست خایجی اهران و ترکیه ،انایوزههوا و
مالحظات اسهراتیه

مهماهز هره

دی قبال بحران سریهه پرداخوت .از ناواه اهوران،

تالشهای بازهاران رتدای غرب برای سقرط یژهم اسود و میو ح کوردن مخالاوان
مرج

تغییر آیاهش اتهالجهای منطقهای ،برهم خریدن مرازنه قرا بوه ضوری اهوران،

تض یف جبهه مقاومت و دی نهاهت ،تی ط امرهلا بر منطقه خاویمیانوه خراهود شود.
دی مقابل ،ترکیه دی ماههای آغازهن بحران سریهه به دنبال جاهازهنی یژهوم اسود بوا
یژهمی سازگای با مناتع م ی اهن کشری -همچرن وراق برای اهوران -بورد توا از اهون
ره  ،نارذ خرد یا دی منطقه گیهرش دهد .اهن نرع ذهنیوت ترکیوه دی هوای رب
تالر نروثمانی گراهی ترکیه مبنیبر اتزاهش قدیت منطقهای و تبدهل شدن به بوازهار
مرکزی میگنجد .البهه ،شاهان ترجه است که پس از ناکامی ترکیه دی سوقرط دولوت
اسد ،اهن کشری اکنرن نااه مهااوتی نیبت به بحران مزبری دی مقاهیوه بوا نود مواه
گذشهه داید؛ به گرنهای که از شدت تنشهای آغازهن میان اهران و ترکیه نیوبت بوه
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره سوم  پاییز 1393

38

بحران سریهه بییای کاسهه شده و دولت ترکیه یا بیش از پیش ترغی

کرده است دی

هملاییهای منطقهای برای حل بحران مزبری -و نه یاهلایهای غربی برای حل اهن
بحران -شرکت کند.
از دهدگاه برخی تح ی اران ،دهدگاه و نقش مهااوت اهوران و ترکیوه دی بحوران
سریهه ،یوابط سیاسی دوجانبه آنها یا دی م رض تهدهد قرایداده است .اموا بوه نظور
نرهیندگان اهن مقاله ،تااوت دهدگاههای اهران و ترکیه دیبایه بحران سیاسی سوریهه
مرج

قطع یوابط سیاسی دوکشری نشده است .به وهویه آنلوه ،بوا گذشوت زموان،

دهدگاههای دوکشری نیبت به یاهحلهای بحران سریهه بوه هلودهار نزدهو

شوده

است .اهن دوکشری همرایه به یوابط مرضرع محری خرد ادامه میدهند؛ نوه یوابطوی
که یهشه دی ایزشهای مشهرک ها براساف دهدگاههای منطب با هلودهار دی ایتبواط
با میاتل منطقه باشد .مرضروات اساسی امنیت (تهدهد مشهرک تجزهه بی کردهوا)،
اقهااد (با اولرهت انرژی) و حاظ ثبات منطقهای همرایه تداوم ها دی برخوی موراید،
هملاییهای سیاسی دوکشری یا تیهیل کرده است .بر اهون اسواف ،اگر وه بحوران

سیاسی سریهه مرج

بروز برخی تنشها و ان لافهوای مناوی دی یوابوط سیاسوی

دوکشری شده است ،اما همچنان یوابط سیاسی آنها تداوم هاتهه است که نمورد آن دی
دهدایهای دها ماتی

سطرگ باالی مقامات سیاسی دو رج و ها یاهزنیهوای میوهمر

آنها دیبایه میاتل مهم منطقهای نماهان است.
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یادداشتها
(Saygin

 ،)Barisمیهشای ترکیه دی سواایت

 .1مااحبه نرهیندگان مقاله با بایهش ساهاین
ترکیه دی تهران ،مریخ  4تیر .1393
 .2مااحبه نرهیندگان مقاله با بایهش ساهاین ،میهشای ترکیه دی ساایت ترکیوه دی تهوران،
مریخ  4تیر .1393
 .3مااحبه نرهینده دوم مقاله با حیین قاسمی ،کایشناف سیاسی دی وزایت خایجه اهوران
دی مریخ  10تیر .1393
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