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چکیده
پس از پایان حضور نظامیان در عرصة سیاستورزی ترکیه ،حزب عدالت و توسعة ترکیه این فرصت را به دست آورده با جلب
اعتماد عمومی نزدیک به دو دهة ارکان قدرت در ترکیه را در اختیار گیرد .تاریخ روابط ایران و ترکیه بهعنوان دو همسایة مؤثر در
خاورمیانه نشان میدهد که روابط دو کشور همواره دارای فرازوفرودهایی بوده و هست .لذا این پرسش مطرح است که ،موانع اصلی
همگرایی در روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی میکوشد به سؤال
مذکور اینطور پاسخ دهد که روابط ترکیه با اسرائیل ،تفاوت نگرش ایران و ترکیه به بحران سوریه و رقابت منطقهای دو کشور در
خاورمیانه برای رهبری از موانع همگرایی دو کشور است .برای تبیین این پژوهش چارچوب نظری عملگرایی با تبعیت از
نوواقعگرایی در سیاست خارجی ترکیه مدنظر گرفتهشده است .عملگرایی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی نقش

تعیینکنندهای در راهبردهای ترکیه و دستیابی به هدفهای مدنظر داشته است.
واژههای کلیدی :ترکیه ،موانع همگرایی ،حزب عدالت و توسعه ،ایران ،بحران سوریه ،اسرائیل

 .1دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
hamedanchi.r@gmail.com
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مقدمه
ایران و ترکیه بهعنوان دو قدرت منطقهای با سابقهای دیرینه و کهن همواره در روابط دوجانبة خود با فرازوفرودهای
بسیاری مواجه بوده و هستند که میتوان این موضوع را در رویکردهای متفاوت دو کشور جستوجو کرد که بهتبع این
موضوع بر رویکردهای سیاست خارجی دو کشور نیز تأثیر میگذارد.
الگوی روابط ایران و ترکیه را میتوان در همکاری اقتصادی و رقابت سیاسی خالصه کرد .دو طرف در حوزة روابط
دوجانبه در حوزههای اقتصادی و امنیتی منافع مشترک زیادی دارند .این مسئله بهطور طبیعی این دو را تبدیل به رقبای
منطقهای کرده است .اما صرف قویتر بودن ،تنها باعث رقابتهای ژئوپلیتیک نمیشود .این مسئله با رقابت ایدئولوژیک
برای تبدیلشدن به رهبر منطقه که با واژههایی همچون «رهبر جهان اسالم»« ،نگهبان منطقه»« ،ام القری» و مانند آن همراه
شده است .بهعبارتدیگر رقابت ژئوپلیتیک برای قدرت اول بودن همراه شده است با رقابت ایدئولوژیک برای رهبر شدن،
پس از انقالب اسالمی ،با اضافه شدن ویژگیهای انقالبی و اسالمی به ایران ،تالش برای تأثیرگذاری و ارائة الگو برای
کشورهای خاورمیانه بیشتر شد و در سمت ترکیه نیز ،رهبران حزب عدالت و توسعه به بازتعریف اهداف و منافع و نقش
این کشور در منطقه پرداختند بهنحویکه بر وزنه اسالمی بودن ترکیه اضافه شد .نتیجه آن شد که دو کشور ایران و ترکیه
هر دو خواهان تأثیرگذاری بر سیر تحوالت منطقه و نیز قابلیت سرمشق و الگو شدن را برای آینده کشورهای منطقه را
مدعی باشند (.)Ozdamar and others, 2014
لذا این پرسش مطرح است که ،موانع اصلی همگرایی در روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه چیست؟
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی میکوشد با این فرضیه به سؤال مذکور پاسخ دهد که تفاوت رویکرد و اولویتهای
ایران و ترکیه در سیاست خارجی،تفاوت در قرائت از اسالمگرایی ،روابط ترکیه با اسرائیل و آمریکا را موانع همگرایی دو
کشور میداند .برای تبیین روشمند این پژوهش چارچوب نظری عملگرایی در سیاست خارجی در نظر گرفتهشده است.
بهبیاندیگر عملگرایی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی نقش تعیینکنندهای در راهبردهای ترکیه و دستیابی به
هدفهای مدنظر داشته است.

چارچوب نظری
سیاست خارجی ،اصوالً در مورد فعالیتهای یک کشور در محیط و شرایط خارجی است.سیاست خارجی میتواند یک
استراتژی و یا برنامهای از فعالیتها تعریف گردد که توسط تصمیم گیران یک کشور برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای
بینالمللی انجامشده تا به اهدافی که بنام منافع ملی آن کشور خوانده میشود .برسند .سیاست خارجی همچنین پروسهای
شامل اهداف مشخص ،عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوقالذکر ،توانایی کشور دررسیدن به نتایج مطلوب ،توسعه
یک استراتژی سودمند ،اجرای استراتژی ،ارزیابی و کنترل آن است.
نظریه واقعگرایی که بهعنوان یک پارادایم قوی در دهه  1940مطرح شد و بعد از جنگ جهانی دوم به نظریه غالب در
روابط بینالملل تبدیل شد ،با ظهور بازیگران جدید در نظام بینالملل همچون سازمانها ،شرکتهای چندملیتی و نهادهای
مختلف دیگر نمیشد تنها با نظریه واقعگرایی که دولت را تنها بازیگر عرصه جهانی میدانست ،پدیدهها را تبیین کرد ،به
همین دلیل انتقاداتی از سوی نظریههای رفتارگرایی و وابستگی متوجه واقعگرایی شد .اساسیترین پاسخی که به منتقدان
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واقعگرایی داده شد از سوی کنت والتز در کتاب خود به نام«نظریه سیاست بینالملل» که در سال  1979منتشر شد در
چارچوب نظریه نوواقعگرایی بوده است .نظریه نوواقعگرایی با پذیرفتن قسمتی از نظریات رفتارگرایی و ساختارگرایی
سعی در اصالح نظریه واقعگرایی داشته است .نظریه نوواقعگرایی بدنه اصلی نظریه واقعگرایی را حفظ کرده و در کنار
آن با وام گرفتن اصطالحاتی از رفتارگرایی یعنی روش و سیستم یک نظریه نیمه علمی را بیان کرد تا بتواند به حیات
واقعگرایی ادامه دهد.از سوی دیگر نوواقعگرایی تأثیراتی نیز از ساختارگرایی پذیرفته است و آن توجه کردن به ابعاد
زبانشناسی ،مردمشناسی و جامعهشناسی است .اصول اساسی نوواقعگرایی کنت والتر عبارتند از.1 :ساختار؛
.2دولتمحوری؛ .3رفتارهای عقالیی دولتها؛ . 4قدرت ؛ .5آنارشی.
ک شور ترکیه نیز بعد از فروپا شی بلوک شرق و تجدیدنظر در سیا ست خارجی خود ،یک سیا ست فعال و واقعگرا را در
پیش گرفت و در پی آن بود تا بر اساس شاخصههای نو رئالیسم همچون خودیاری ،دولتمحوری ،عقالیی عمل کردن و
اعتقاد به نظم آنار شیک در نظام بینالملل خود را به رتبه اول قدرت منطقه بر ساند .اما این هدف ترکیه م ستلزم دا شتن
شرایط بسیاری است که ترکیه در بسیاری از آنها در سطح باالیی قرار ندارد .کشوری که بخواهد در یک منطقه به قدرت
مســلم تبدیل شــود ،عالوه بر قدرت نظامی باید از جنبههای دیگر ازجمله فرهنگی ،اقتصــادی ،ایدئولوژی ،جغرافیایی،
جمعیتی و علمی نیز در سطح باالیی قرار داشته باشد و اما ترکیه به دلیل تعارضهای ایدئولوژیک و فرهنگی که با منطقه
دارد و باوجود نوعی از اســالم گریزی در دولت خود حداقل در کوتاهمدت نمیتواند بهعنوان قدرتمند مســلط در منطقه
تبدیل شود (کوهکن ،گرجی.)1395،
دولت اردوغان بهخصوص در دوره نخست حکومت خویش ،دوری از افراط و تـنش را در رأس برنامههای خود تعریف
کرد (اکبری) 176: 1394 ،؛ دوری از تنش عالوه بر سیاست داخلی در سیاسـت خارجی حزب عدالت و توسعه نیز دنبال
شده است؛ البته نوع جهتگیری آنکارا در این زمینـه حرکـت بهسوی هژمون آمریکا بوده است .نوع روابطی که ترکیه با
آمریکا و رژیم اسرائیل برقرار کرده  ،گویـای این واقعیت است که حزب عدالت و توسعه به دنبال دوری از تنش در فضای
منطقهای و فرا منطقهای است.
اصول اساسی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در منطقه خاورمیانه را میتوان به شرح زیر دانست:
پیگیری نقش محوری در منطقه
چندجانبه گرایی و توجه به کشورهای مسلمان
تعریف نقش میانجیگری در مسائل منطقهای
حرکت به سمت تعادل بخشی در نوع نگاه به سیاستهای غرب آسیا و اروپا؛
ارائه الگویی برای کشورهای مسلمان و رقابت با الگوی جمهوری اسالمی ایران
تالش برای کاهش مشکالت با همسایگان ()2009:1 ,Bengio
گرچه این دکترین از سوی داوود اوغلو نخس توزیر سابق ترکیه تئوریزه شده بود و در کتاب «عمق استراتژیک» بیان شد؛
اما در سیاست خارجی ترکیه کاربست چندانی پیدا نکرد .داوود اوغلو معتقد بود که عمق استراتژیک ترکیه ازعمق تاریخی
و جغرافیایی منتج شده است .دکترین عمق استراتژیک نخس توزیر سابق ترکیه به دنبال برقراری مناسبات ترکیه با تمام
دستگاههای منطقهای بود (.)948 :2006 ,Murinson
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داوود اوغلو نظریه «ایجاد نظم و ثبات» را بهعنوان محور اصلی سیاست خارجی ترکیه محسوب میکرد و ارکان آن را
شامل مؤلفههای زیر میدانست:
امنیت برای همگان
گفتوگوهای سیاسی برای مقابله با بحران
همکاریهای گسترده اقتصادی
پلورالیسم
بااینحال کنار گذاشته شدن احمد داوود اوغلو از نخستوزیری ترکیه به دنبال اختالفاتی که با رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور این کشور بر سر سیستم حکومتی داشتند ،این اصل از اصول مذکور در حزب عدالت و توسعه را به حاشیه
برد .به همان اندازه که در زمان وزارت خارجه و نخستوزیری داوود اوغلو بر سیاست مشکالت صفر با همسایگان تأکید
میشد ،بعد از کنار گذاشته شدن وی از عرصه نخستوزیری به همان شدت اختالفات ترکیه با همسایگان ازجمله سوریه
شدت یافت؛ بهطوریکه سیاست آنکارا در قبال سوریه سیاست خارجی ترکیه را بهطورکلی تحت تأثیر خود
قرارداد(عبدالمطلب و همکاران.)1397،
جمهــوری ترکیــه در چــارچوب اصــول سیاست خارجی خود ،دو جهتگیـری عمـده داشته است .جهتگیـری
اصـلی حرکـت بـه سمت غرب بوده کـه نشئتگرفته از تفکـر کمالیسم بوده است» .بیشتر نخبگان ترکیه از ابتدای
شکلگیری رژیـم جمهـوری بـه ایـن اصل اعتقاد داشتند و معتقد بودنـد کـه یـک ترکیه مدرن و مستقل تنهـا از طریـق
غربـی شدن و اروپـایی شـدن قابـل تحقـق اسـت« (.) Philip, 1991
روابط گسترده ترکیه با ناتو ،آمریکا و تمایل این کشور بـرای پیوسـتن بـه اتحادیه اروپا در قالب این رویکرد قابل تفسیر
است .جهتگیری دوم ترکیــه در سیاســت خارجی که نـسبتاً جدیـد اسـت ،حرکـت بهسوی مناطق پیرامـونی و مـسائل
آنها بـوده اســت .اشــغال کویــت توســط عــراق در اوت 1990عاملی برای تغییر در سیاست خارجی ترکیه نسبت
به مناطق پیرامونیاش گردید و بــرای نخــستین بــار ترکیــه در معــادالت منطقهای پیرامونش دخالت جدی نمود .البته
ذکر این نکته ضروری اسـت کـه ایـن ایفـای نقــش مخــصوصاً در دهــه 1990در قالــب همکاری با ایاالتمتحده
بود و از این نظر در نوع نگـاه ایـن کـشور بـه خاورمیانـه و غـرب تغییری محسوس و ملموس به وجود نیاورد .در
سالهای اولیه هزاره سوم ،تغییراتـی در چرخش موازنهای بین این دو جهتگیـری عمــده سیاســت خــارجی ترکیــه
بــه نفــع جهتگیری پیرامون نگری به چشم میخورد .بهگونهای که ترکیه اکنون تا حـدی خـود را درگیـر منازعـات
منطقـهای (در حوزههای جغرافیایی خاورمیانه ،قفقاز جنـوبی ،آسـیای مرکزی و اتحادیه اروپا) نموده است ( چگینیزاده،
خوشاندام.)1389 ،
ترکیه ازجمله ک شورهایی ا ست با توجه به سیا ستهایش که در را ستای د ستر سی به بی شترین منافع و ک سب حداکثر
قدرت در منطقه است ،نشان داده که قابلیت قرارگرفته در چارچوب نظریه نوواقعگرایی را دارد .هدف این پژوهش نشان
دادن عملگرایی در سیاست خارجی ترکیه است که تالش میکند در منطقه خاورمیانه و عرصه بینالملل به دنبال کسب
منافع حداکثری باشــد .در این پژوهش تالش میشــود که عملگرایی در ســیاســت خارجی ترکیه و رفتار این کشــور در
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عرصة بینالمللی و منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد و بر همین اساس به پرسش این پژوهش در ارتباط با بررسی
موانع همگرایی بین ایران و ترکیه پاسخ داده شود.

 -1روابط ایران و ترکیه
روابط ایران و ترکیه در طول یک دهه اخیر و پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه همواره مناسب و رو به
رشد توصیفشده است .همکاری در عرصههای اقتصاد ،انرژی و تجارت از مهمترین عوامل همسویی منافع ایران و ترکیه
در طول یک دهه اخیر محسوب میگردند .بااینهمه دو کشور در قبال تحوالت خاورمیانه مواضع متفاوتی داشتهاند .مواضع
و رویکرد ترکیه نسبت به تحوالت خاورمیانه از بیتفاوتی و سکوت تا اتخاذ موضع صریح و قاطع در حمایت یا مخالفت
در نوسان بوده است .اما مواضع ایران بهعنوان ترکیبی از مواضع ارزشی و استراتژیک روندی ثابت و یکسان را در پیشگرفته
است .با توجه به سیاست خارجی نوین ترکیه که بیشتر بر خاورمیانه و مناطق قفقاز و آسیای مرکزی تمرکز دارد که باروی
کار آمدن حزب عدالت و توسعه شکل گرفت ،ما شاهد نوعی برخورد منافع ایران و ترکیه در منطقه خاورمیانه بهخصوص
در بحران سوریه هستیم .عالوه بر افتراقات در سیاست خارجی ایران و ترکیه در تحوالت خاورمیانه ،ما شاهد اشتراکاتی
نیز در رویکردهای سیاسی ایران و ترکیه نسبت به این تحوالت هستیم (.)Catinsaya،2014:90
روابط دو کشور متأثر از عواملی است که هر زمان پررنگ شده ،موجب گسـست هـر چه بیشتر روابط سیاسی دوجانبه
شده است .اصوالً انقالب اسالمی با ویژگی دینمحوری تفاوتهای عمیقی با نظام سیاسی ترکیه دارد .قانون اساسی ترکیه
منشأ عرفی که بر اساس اصول الئیک و جـدایی دین از عرصه عمومی تکیه میکند ،درحالیکه قانون اساسی ایران منشاء
الهـی دارد کـه در آن دیانـت عین سیاست و سیاست عین دیانت مفروض گرفتهشده است .سیاست خارجی ترکیـه متکـی
بـر منـافع ملی است که تحوالت اخیر در جهان عرب و بهویژه تحوالت سوریه آن را نمایانتر کرده است؛ درحالیکه در
سیاست خارجی ایران منافع ملی گرهخورده باارزشها و اعتقادات اسالمی اسـت .در ایـن نقطـه هیچوجه اشتراکی میان
ترکیه و ایران به وجود نمیآید و دراینبین در کنار کمالیستها ،حتی نخبگان اسالمگرای ترکیه نیز دیدگاه نزدیکی به مواضع
ارزشی جمهوری اسالمی ایران ندارند .همچنین وجود و نقش احزاب از تفاوتهای دیگر میان نظامهای سیاسی دو کشور
است .احـزاب در ترکیه نقش مهمی را در ساختار سیاسی کشورشان ایفا میکنند درحالیکه در ایـران احـزاب از نقـش
چندانی برای به چالش کشیدن و انتقاد از وضعیت حاکم و تقویت آن برای حرکت روبهجلو برخـوردار نیستند .بااینوجود
نقش عواملی که به همسویی روابط ایران و ترکیه کمک میکند دارای وزن بیشتری نسبت به عواملی هستند که در گسست
روابط مؤثرند.
در طول تاریخ روابط دو کشور در مسائل اقتصادی و فرهنگی در سطح مطلوبی قرار داشته است ،اما در مسائل سیاسی-
دیپلماتیک در برخی زمانها با نوســاناتی روبهرو بوده اســت .پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توســعه تحول در
روابط ایران و ترکیه بسیار بوده است و ای ـن ح ـزب ب ـا توجه به واقعیات پیشین ذکرشده ،به گسترش رابطه با ایران می
اندی شد و همزمان به خنثی سازی مخالفتهای کمالی ستها در ایجاد رابطه م ستحکم و گ سترده با ایران نیز میپردازند .در
سیری معنادار روابط ایران و ترکیه در ب سیاری از زمینهها ازجمله سطح سیا سی گ سترش پیداکرده ا ست .این در حالی
ا ست که حافظه تاریخی روابط دوجانبه حاکی از این ا ست که روابط سیا سی مؤثر بر روابط در سایر سطوح بوده ا ست
ولی بااینوجود سطحی از روابط دو سویه اقت صادی و فرهنگی همواره میان طرفین وجود دا شته ا ست .به راین ا ساس،
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نگاه ویژه به مناسبات فرهنگی و اقتصادی فارغ از روابط سیاسی امکان تحقق داشته است؛ ولی بیتردید پاسخگوی تمام
ظرفیتها نبوده ا ست .پس از روی کار آمدن حزب عدالت و تو سعه چنین روندی رو به تغییر گذا شت و روابط سیا سی
–دیپلماتیک متناسب با ظرفیتهای دو کشور همجوار شکل گرفت .چنین افزایش مناسباتی بالفاصله در باال رفتن چند
برابری منا سبات اقت صادی نمود پیدا کرد .حتی ت عمیم این گ سترش روابط به سطح فرهنگی ن شان ارتباط میان سطوح
مختلف روابط میان واحدهای سیا سی با در نظر گرفتن ویژگیهای همجواری ،تاریخی ،دینی ،فرهنگی و غیره ا ست .اما
نکته قابلتأمل در روابط ایران و ترکیه این است که روابط امنیتی-نظامی دوجانبه متناسب با روابط در سایر سطوح رشد
ننموده است (بطحایی اصل ،صراف یزدی ،صبری.)1391،
البته باید توجه داشت ،انگارههای حزب عدالت و توسعه به دنبال ارائه رویکردی متمایز در قبال جمهوری اسـالمی ایـران
است؛ لذا مواضع حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسالمی ایران به اتحاد با ایـران منجر نمیشود .حزب عدالت
و توسعه بر اساس رویکرد هویتی خویش درپی ارائه الگوی مطلوب خود در سطح منطقه است؛ لذا این موضوع به رقابت
با جمهوری اسالمی ایران میانجامد؛ همچنین این حزب،یـک ایدئولوژی التقاطی دارد که ازیکطرف به دنبال خوانشی از
اسالمگرایی است و از طرف دیگـر ،جهتگیریهای لیبرالی دارد؛ نتایج دیگر انگارههای هویتی این حزب ازجمله پیوند
سرمایهداری و اسـالم ،تالش برای برقراری روابط با آمریکا و رژیم صهیونیستی ،تفاوت با مـدل جمهـوری اسـالمی و
عـدم پایبندی کامل به دیدگاههای اسالف خود نشان میدهند کـه برقراری اتحـاد حـزب عـدالت و توسـعه بهعنوان
حزب حاکم ترکیه با جمهوری اسالمی ایران ،بعید به نظر میرسد(عبدالمطلب ،ولی زاده میدانی ،پیروز فر.)1397 ،

-2موانع همگرایی روابط ایران و ترکیه
 1-2روابط ترکیه و اسرائیل

روابط ترکیه و اسرائیل بهعنوان دو بازیگر تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه از اهمیت بسزایی بهویژه از دید جمهوری اسالمی
ایران برخوردار بوده است .اتحاد تالویو و آنکارا در سال  1996موجب تهدیدات جدی برای ایران شد اما به نظر میرسد
در دهه اخیر بهویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه نوعی تنش و سردی بر روابط دو طرف حاکم شده که
باید پیامدهای مثبت برای ایران داشته باشد .ازاینرو بررسی تحوالت داخلی ،منطقهای و فرا منطقهای و تأثیر آن بر روابط
ترکیه و اسرائیل و بهتبع آن تأثیرات بر جمهوری اسالمی حائز اهمیت است(حاجی یوسفی ،ایمانی.)1390 ،
ایران و ترکیه دیدگاههای خاصی نسبت به مسائل و تحوالت منطقه دارند که همسو با جهتگیریهای کالن سیاست
خارجی هر از دو کشور است .تا دو دهه گذشته تصویر ترکیه بین کشورهای عربی خاورمیانه تصویری منفی بوده ،اما از
زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و استراتژی جدید ،دولت ترکیه سعی کرده مشکالت خود را با همسایگان به
صفر برساند و بین اعراب و اسرائیل میانجیگری کند و ارتباط خود را با کشورهای اسالمی حفظ کند .با شروع امواج
بیداری اسالمی در خاورمیانه و سرنگونی دیکتاتورها یکی پس از دیگری ،با دنبال کردن این ایده که کشورهای منطقه
بهسوی دموکراسی حرکت خواهند کرد و این مسئله در درازمدت امری است اجتنابناپذیر ،اقدام به حمایت و دفاع از
مطالبات مردم کشورهای عربی کرده و معتقد است مطالبات مردم اصول و ارزشهایی است که ترکیه به آنها تأکید دارد
مثل آزادیای مدنی ،حقوق بشر ،دموکراسی ... ،فرایند مداخله ترکیه در این جنبشها عمدتاً با توصیه و نصیحت به حاکمان
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این کشورهای آغاز شد و پس از اوجگیری انقالبها به حمایت کامل از حرکتهای مردمی و در مواردی مثل لیبی به
مداخله نظامی در قالب ناتو منجر شد .دولتهای غربی و باألخص آمریکا ترجیح میدهند الگوی ترکیه را که بیشتر در
فضای تمدنی غرب سیر میکند بر الگوی استکبارستیزی و صهیونیسمستیزی جمهوری اسالمی ایران جایگزین کنند.
الگویی که بر مبنای تعامل گرایی با غرب و مدارا با رژیم صهیونیستی و حاوی پیام برای دنیای اسالم نیست و غرب
عالقهمنداست این کشور نماینده کشورهای اسالمی در عصر جدید و در تعامل با نظام بینالملل باشد و ضمن مدارا با
رژیم اسرائیل روابط خود با جهان اسالم و کشورهای عربی را نیز تنظیم کند (مسعودی نیا.)150:1391 ،
ترکها با توجه به گذشتهی تاریخیای که با اعراب داشتهاند و مشکالتی که در جریان جنگ جهانی اول توسط اعراب
برای ترکها به وجود آمد ،سالها هیچ عالقهای به ایجاد رابطه با اعراب نشان نمیدادند و حتی در مواردی چون به ابر
اسمیت شناختن رژیم اسرائیل در سال  1949و نیز موضوع گیری علیه الجزایر در جریان درگیریهای فرانسه و الجزایر،
ترکیه همواره خود را در مقابل جبههی اعراب قرار داده است .این وضعیت تا دههی  1980ادامه داشت .اما از این زمان به
بعد سیاست خاورمیانهای ترکیه در اثر شکلگیری پ.ک.ک دچار تغییراتی گشت و روابط با سوریه و ایران (در برخی
مقاطع) نیز تحت تأثیر این مسئله تیره گشت.
لیکن این وضعیت در چند سال گذشته کامالً ،دگرگونشده و ترکیه روابط خود را با کشورهای خاورمیانه ازجمله ایران
گسترش داده و حضوری فعال در مسائل منطقه داشته است .ترکیه در مورد مسئله امنیتی از قبیل فلسطین دیدگاهی کامالً
متفاوت دارد؛ در شرایطی که ترکیه در سالهای اخیر سعی کرده بهعنوان یک میانجی به روند صلح خاورمیانه و مسائل
جاری در خاورمیانه کمک کند و میان اسرائیل با سوریه ،لبنان و گروههای فلسطینی توافق ایجاد نماید ،در خصوص
جنایات اسرائیل و غزه و جنگ سیوسه روزهی اسرائیل با لبنان ،ترکیه در سیاست خارجی خود و در روابطش با اسرائیل
تغییراتی اساسی داده است که این مسئله اخیراً باعث شد تا روابط دو کشور به مرحلهی عدم رعایت نزاکت سیاسی در
سطح سفارت بین سفرای دو کشور -ابتدا از جانب اسرائیل -به موضعگیری و بحران تبدیل گردد .این توصیف حاکی از
آن است که ترکیه با تغییر موضع در مقابل اسرائیل ،جهت خود را با تغییر معیارهای قدرت در منطقه که در حال شکلگیری
هستند ،هماهنگ میکند و این حکایت از آن دارد که ترکیه باقدرت و اعتمادبهنفس بیشتری وارد معادالت سیاسی شده
است و با دولت منتسب به اسالم خود ،جایگاه بهتری را در بین کشورهای اسالمی مسلمان منطقه جستجو میکند .ترکیه
همچنین در ماههای اخیر با نزدیکی به اردوگاه کشورهای کوچک و عربی منطقه از قبیل سوریه ،اردن ،کویت و عربستان
وزن بیشتری برای خود در میانجیگری برای حل مسائل منطقه رقمزده است .شرایط داخلی در ترکیه و اصالحاتی که
این کشور در سیاست خارجی خود انجام داده و از آن بهعنوان انقالب آرام یادشده ،موقعیت خاصی را برای ترکیه رقمزده
است تا تجربیات خود را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد .بنابراین با توجه به عملکرد و سیاستهای گذشته دولت
آنکارا ،طبیعی است که ترکیه بهعنوان متحد استراتژیک امریکا در تالش برای ایفای نقشی فعال در اجرای طرح خاورمیانه
بزرگ باشد .بهزعم دولت آنکارا ویژگی نظام حکومتی الئیک ترکیه ،ژئوپلیتیک این کشور و روابط راهبردی آن با امریکا
و اسرائیل ازجمله برگ خریدهایی هستند که امریکا را ترغیب به متقاعد کردن ترکیه برای تالش در جهت تسهیل در
اجرای طرح خاورمیانه بزرگ میکند (کاکائی.)146-147 :1387 ،
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درحالیکه روابط ترکیه و اسرائیل در دههی  1990به سطح بیسابقهای افزایشیافته بود ،پس از به قدرت رسیدن حزب
اسالمگرای عدالت و توسعه در ترکیه ،روابط این دو کشور تا حدودی دچار اختالل و افت شد و در مقابل روابط ترکیه
با فلسطینیان (و حتی حماس که مورد تحریم دولتهای غربی واقعشده بود) گسترش یافت .ترکیه به دولت حماس کمک
کرد و علیرغم مخالفت شدید اسرائیل وزیر خارجه ترکیه با هیئتی از اعضای حماس در ترکیه به مذاکره پرداخت .روابط
اسرائیل با کردهای عراق و حمایت این کشور از فدرالیسم و استقالل کُردها ،مقامات ترکیه را خشمگین ساخت .نگرانی
های منطقهای اسرائیل در قبال کشورهای منطقه باعث شده است که این کشور در جستجوی متحدی جدید در منطقه باشد
و بهترین گزینه در این خصوص ،ایجاد یک دولت مستقل کُرد در شمال عراق است .در همین راستا اسرائیل با حضور در
شمال عراق پس از سقوط صدام ،نگرانیهای ایران و ترکیه را موجب شده است .بنابراین همکاریهای امنیتی ایران و
ترکیه در خاورمیانه ،بهمنظور مقابله با منازعات قومی و اقدامات قدرتهای فرا منطقهای ،دستاوردهای مشترکی را برای
دو کشور به همراه دارد.اسرائیل با توجه به اتحادهایی که با ترکیه از قبل داشت ،امتیاز حضور در لبهی مرزهای جمهوری
اسالمی ایران را به دست آورد و زمینهی کسب اطالعات امنیتی برای این کشور قرار گرفت( .امیر احمدیان.)13 :1388 ،
درنتیجه هزینه های دفاعی ایران در مقابله با تهدیدات احتمالی در شمال غرب افزایش یافت .پس از موضعگیری ترکیه
در جریان اجالس داووس و ترک این نشست از سوی اردوغان به سبب اعتراض به سخنان اسرائیل در بحبوحهی جنگ
غزه و به دنبال آن لغو مانور مشترک نظامی ترکیه با اسرائیل ،سبب شده است تا مناسبات آنکارا با کشورهای اسالمی،
بهویژه ایران وضعیت جدیدی به خود بگیرد و این موضوع را میتوان بهخوبی در مراودات اخیر ،ازجمله سفرهای متعدد
مقامات دو کشور ایران و ترکیه دید (همان).
روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر نسبت به دهه  1990به واگرایی انجامیده و با تنشهای جدی دیپلماتیک مواجه شده
است اما هیچیک از این دو طرف عالقهای به قطع روابط ندارند .این واگرایی درنهایت به نفع جمهوری اسالمی ایران
تمامشده است .رهبران حزب عدالت و توسعه برخالف تصور بسیاری ،امروزه در قالب دکترین عمق استراتژیک ،سیاست
مشکالت صفر با همسایگان و ایفای نقش میانجی در منطقه و بین منطقه و غرب ،به بهترین نحو منافع ملی ترکیه را
پیگیری میکنند .بسیاری از مواقع اقدامات ،واکنشها و موضعگیریهای آنها در منطقه تاکتیکی است و نه استراتژیک.
دلیل اصلی روابط ترکیه با اسرائیل ،روابط ترکیه با مجموعه غرب بوده و اسرائیل واحد زیادی یک کارت بازی در این
زمینه است .درنهایت باید گفت ترکیه امروزی سعی در ایجاد توازن در روابط خود با غرب از یکسو و شرق و خاورمیانه
از سوی دیگر دارد .اما اگر مجبور به انتخاب از بین دو گزینه شود ،بیشک غرب را به دلیل مزیتهای باالی آن برای
کشور ،انتخاب خواهد کرد (حاجی یوسفی ،ایمانی.)1390 ،
با توجه به نکات فوق و تفاوتهای موجود در رویکردهای سیاست خارجی ایران و ترکیه که یکی بر محور ارزشها و
ایدئولوژی و دیگری که در مسیر عملگرایی و تحقق منافع ملی خود حرکت میکند و با عنایت به فرازوفرودهای پیشآمده
در روابط آنکارا و تالویو ،جمهوری اسالمی ایران قادر است که با عبور از این مانع همگرایی را در زمینههای مختلفی
بهویژه در حوزه اقتصادی و تجارت فراهم کند تا زمینه کمرنگ شدن این واگرایی شکل گیرد .بهبیاندیگر ایران حضور
اسالمگرایان در عرصه قدرت ترکیه را بهعنوان یک فرصت مهم برای تحکیم روابط دوجانبه ببیند نه مانعی برای تشدید
اختالفات و رقابت در منطقه خاورمیانه.
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 2-2روابط ترکیه با سوریه

ترکیه بزرگترین همسایه سوریه است و مرز طوالنی با سوریه دارد .سوریه و ترکیه در دهه اخیر سعی داشتهاند ،مشکالت
خود را در ابعاد مختلف حل و توانستند در این اواخر روابط خود را به سطح شراکت راهبردی ارتقا دهند .ترکها همواره
از دروازه سوریه جهت حضور در خاورمیانه سود بردند ولی عوامل درونی و خارجی مانع از افزایش توجه و اهتمام آنکارا
به محیط سنتی و اسالمی بوده است .ترکیه از دروازه سوریه توانست نقش خود را در محیط خاورمیانه افزایش دهد و در
پرونده فلسطین و لبنان جایگاه پیدا کند .اما از آغاز ناآرامیها در سوریه در مارس  2011تاکنون دولت ترکیه واکنشهای
متفاوتی نسبت به آن نشان داده است .رویکرد ترکیه در آغاز مبتنی بر همکاری با دولت سوریه و کمک به حل بحران در
این کشور بود .در این راستا ترکیه از اصالحات در سوریه حمایت کرد و بر آن بود تا با کمک به دولت اسد در مدیریت
بحران ،به بازگشت ثبات و آرامش در این کشور کمک کند .این سیاست بیش از شش ماه به طول نینجامید .در سپتامبر
 2011سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه گردشی اساسی یافت و دولت ترکیه با پذیرش مخالفین دولت سوریه
در ترکیه در کنار اپوزیسیون سوریه قرار گرفت .ازاینپس سیاست ترکیه در راستای همراهی باسیاستها و مواضع
کشورهای غربی قرار گرفت و هدف اصلی از اجرای دیپلماسی فعال منطقهای و بینالمللی ترکیه در قبال موضوع سوریه
را میتوان برکناری اسد از قدرت دانست ،سیاستی که از حمایت اتحادیه اروپا ،ایاالتمتحده و اتحادیه عرب نیز برخوردار
است .بنابراین و بامالحظه سیاستهای آنکارا در قبال سوریه ،دولت ترکیه در تالش است تا به شیوههای گوناگون بر
بحران سوریه تأثیرگذار باشد .ترکیه تالش دارد تا به چهارراه گفتگوها و رایزنیهای منطقهای برای بحران سوریه تبدیل
شود .بر این اساس ترکیه میزبان گروههای مخالف اسد و همچنین نشست کشورهای موسوم به دوستان سوریه در خاک
خود بود .ایستگاه سوریه ،آغاز اختالفات جدی میان ایران و ترکیه بود؛ اختالفاتی که منجر به تیره شدن روابط دو کشور
شد .ایران آشکارا اعالم کرد که باوجود حمایت از مطالبات مشروع سیاسی و اقتصادی مردم سوریه از نظام این کشور
حمایت میکند و ترکیه ابتدا با فشار بر بشار اسد و سپس دعوت او به استعفا در کنار عربستان سعودی و قطر ایستاد.
سیاستهای آنکارا برابر دمشق تا آنجا پیش رفت که دولت ترکیه با تشکیل «شورای ملی سوریه» در استانبول و حمایت
لجستیکی -اطالعاتی از شبهنظامیان وابسته به این شورا موسوم به «ارتش آزاد» از دخالت نظامی بینالمللی برای اسقاط
نظام در سوریه پشتیبانی نمود (قادری.)1391 ،
در بین همسایگان ترکیه ،سوریه بیشترین تقابل را با ترکیه داشته است .در این راستا ،تحوالت جدید این کشور موجب
شده ترکیه به اتخاذ سیاستی مبنی بر حذف دشمن دیرینه خود و تالش برای حاکم کردن رژیمی برای ایجاد الگوی دوستی
نسبت به خود بپردازد .از این نظر ترکیه به تسلیح و حمایت از مخالفان رژیم سوریه مبادرت کرده است .ترکیه حتی در
جریان حمله موشکی آمریکا در 7آوریل 2017به پایگاه نظامی بشار اسد ،از اقدام آمریکا حمایت کرد و آن را موجب
امنیت و ثبات منطقه دانست .بحران سوریه محلی برای کشاکش قدرت ،حذف ایدئولوژیهای رقیب و ایجاد متحدان
منطقهای برای ترکیه است که از این نظر موجب تقویت نگاه منطقهای ترکیه شده است (فتحی  ،رسولی ثانی آبادی،
خسروینژاد.)1397 ،
چالشهای جدی سیاسی سوریه را ،اگر در سطح داخلی نتیجه شکافهای سیاسی و اجتماعی متعددی بدانیم ،در سطح
منطقهای و بینالمللی محصول عدم وجود اجماع بیرونی و وجود یک صفبندی جدی منطقهای و بینالمللی است.
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صفبندیای که در قالب آن در سطح منطقه عربستان و قطر با تمام قوا و ترکیه و جنبش سراسر اخوان المسلمین تا حدود
زیادی رویاروی دولت سوریه قرارگرفته و در مقابل ،ایران و جنبش حزب باهلل لبنان با تمام قوا و گروههای مقاومت
فلسطین تا حدودی در کنار سوریه قرارگرفتهاند (بای.)1395،
 3-2ترکیه و تقویت نفوذ منطقهای در خاورمیانه

پس از رخداد بهار عربی ،آغاز بحران در سوریه ،و عقبنشینی نیروهای آمریکایی از عراق ،تحوالت عمده و مهمی در
روابط ایران و ترکیه اتفاق افتاد و این مسائل سبب شد که همکاریهای روبه گسترش دو کشور در سطح اقتصادی و
تجاری همزمان با تشدید رقابت تاریخی بین آنها برای افزایش قدرت و نفوذ منطقهای خود ،تحت تأثیر قرار گیرد ،زیرا
هر دو کشور تالش کردند با بهرهگیری از شرایط جدید منطقه ،جهت تغییرات را به نفع نظم نوین مدنظر و کسب منافع
خود تغییر دهند (غائبی.)1395 ،
ترکیه درصـدد رفـع کلیه موانع همگرایی منطقهای بـا کـشورهای مناطق پیرامونیاش همانند( قبـرس ،یونـان،ایران ،سوریه،
عراق ،ارمنستان و ) ..است .در این راستا ترکیه در منطقه خاورمیانه قصد دارد به مرکـز ثقـل بـازی قـدرت و بـازیگران
بزرگ این منطقه همانند ایـران ،عربـستان و مصر وارد شود .در مناطق پیرامـونی ترکیـه ،ایجاد عثمانی جدید چارچوب
کلی اسـت کـه مدنظر سیاسـتمداران ترکیـه است .در عثمانی جدید مدنظر ترکها نـه مرزهـای جغرافیـایی عثمـانی،
بلکـه حـوزه کنـشگری عثمانی و تمرکز بر اولویتهای جهان اسالم و مناطق پیرامونی ترکیه مطرح است .به همین دلیل
است که ترکها بـه دنبـال حـضور در پروسه صـلح خاورمیانـه ،مـشارکت درروند امنیت سازی در افغانستان و تأکید بر
حل این مــسئله از طریــق ســازوکارهای منطقهای ،ارتقای روابط با حمـاس و حـزباهلل ،محـدود کردن روابط خود با
اسرائیل و حمایت ضمنی از حـــزبااهلل در جنـــگ 33روزه لبنـــان و اسرائیل(  )2006و محکوم کـردن جنـگ 22
روزه غزه(2008ـ  )2009هستند (چگینی زاده،خوش اندام.)1389 ،
درواقع روابط رقابتآمیز دو کشور بیشتر از محتوای ژئوپلیتیک برخوردار است که در چارچوب آن قدرت توانایی و
موقعیت اهمیتی اساسی مییابند .بسیاری معتقد هستند که تالش متقابل برای تبدیلشدن به یک قدرت منطقهای برتر،
ریشه اصلی رقابتهای ایران و ترکیه را در حوزه جنوبی اتحاد جماهیر شوروی سابق تشکیل میدهد که تکاپو در جهت
رسیدن به چنین هدفی در قالب نقشهای تجسمیافته و معموالً در پوشش تعبیرهای ایدئولوژیک بیان میشود .اما در عمل
نقشی که تاکنون ترکیه در منطقه به دنبال ایفای آن بوده درواقع ترکیبی است از مؤلفهها مالحظات استراتژیک( .صدیق،
)178 :1383
تصمیم دولت ترکیه در اواخر سال 2011برای مشارکت در طرح سامانه دفاع موشکی ناتو از طریق موافقت با استقرار
سیستم رادار هشداردهنده  2در جنوب شرقی این کشور اگرچه آشکارا اقدامی علیه ایران محسوب نمیشد ،ولی از سوی
ایران ،بهعنوان یک تهدید امنیتی جدی ایران تلقی میشود که هدف استقرار آن را حمایت از رژیم صهیونیستی در هرگونه
منازعه احتمالی منطقهای بهحساب میآورد .این مسئله درحالیکه اتفاق افتاد که ترکیه هنگام تصویب سند استراتژیک ناتو
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در سال  2010تالش کرد نام ایران بهعنوان یک تهدید از این سند حذف شود .برخی بررسیها نشان دادهاند زمانی که
. Early- warning radar
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تصور تهدید از سوی یک کشور افزایش مییابد ،هزینههای دفاعی همسایگان آن نیز باال میرود که اثرات متقابل فزایندهای
بر یکدیگر دارد .بنابراین عدهای به این نتیجه رسیدهاند که این مسئله در روابط ایران و ترکیه نیز در پی بروز تنشهای
اخیر منطقهای رخداده است؛ بهعالوه حضور ایران بهعنوان عضو ناظر در پیمان امنیتی شانگهای ،بر تقویت ظن تهدید
افزوده و تأثیر منفی بر روابط اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه دو کشور هم
از طریق افزایش هزینههای نظامی و هم کاهش تجارت و مالی بین دو کشور داشته است بر این اساس ،عدهای بر این نظر
هستند که افزایش هزینههای نظامی ایران که وابسته به فروش منابع انرژی است ،از طریق سرمایهگذاری بیشتر در صنایع
نفت و انرژی و توسعه و تحقیقات بر رشد اقتصادی این کشور تأثیر گذاشته است (غائبی.)1395،
درمجموع برداشت از نقش ملی سیاستمداران حزب عدالت و توسعه در سه دوره مشخص در خاورمیانه قابل ارزیابی
است:
الف) نقش ملی مصالحه جو ( )2002 -2007در این دوره برداشت از نقش ملی عدالت و توسعه محافظهکارانه و مسالمت
جویانه بود .از جهتگیریهای عمده سیاست خارجی این دوره میتوان از ارائه پیشنهاد استفاده از حریم هوایی ترکیه
توسط آمریکا برای حمله به عراق به مجلس بهجای تصمیمگیری قاطع دولت در مورد آن ،موافقت با نظر کوفی عنان در
قبال مسئلة قبرس و همکاری با همه طرفهای درگیر در مسئله فلسطین ،نام برد .در این مرحله نخبگان عدالت و توسعه
سعی در شناساندن خود در محیط بینالمللی بهعنوان یک کشور معتدل و میانجی داشتند و میکوشیدند تا دیدگاه غرب
نسبت به خود را که آنان را فرزندان معنوی اربکان میدانست ،اصالح نمایند .زیرا حمایت خارجی برای مقابله عدالت و
توسعه با نیروهای نظامی سکوالر اهمیت فراوانی داشت.
ب) نقش ملی متوازن کننده  )2011-207(:این دوره بهتدریج ترکیه در تالش برای تبدیل به یک قدرت منطقهای بود و
در قدم اول به دنبال تغییر توازن قدرت علیه اسرائیل بود ،بنابراین به حمایت از سوریه میپردازد .همچنین سعی در
ایفای نقش موازنه گر در میان گروههای مختلف عراقی دارد .میانجیگری ترکیه در مورد مسئله هستهای ایران و رأی
منفی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و اتخاذ رویکردهای مستقل از غرب در خاورمیانه از ویژگیهای عمده این
دوره محسوب میشود.
ج) نقش تمدنی) 2013-2011( :این نوع برداشت از نقش ملی با تحوالت کشورهای عربی در منطقه ،آغاز شد .گرچه در
ابتدا ترکیه در قبال تحوالت عربی در منطقه نامطمئن و مردد بود .بااینوجود به اتخاذ سیاست جدیدی در خاورمیانه
پرداخت و با تأکید بر رویکرد تمدن ساز خود سعی در ایفای نقش رهبر منطقهای داشت و تحوالت منطقه را فرصتی برای
تثبیت هژمونی خود در منطقه قلمداد میکرد .در مراحل پیشین ترکیه عمدتاً بر قدرت نرم خود در منطقه تکیه داشت اما
با شروع تحوالت منطقه مخصوصاً در سوریه نخبگان حزب عدالت و توسعه نقش متفاوتی را ایفا نمودند .مبنای جهتگیری
نخبگان عدالت و توسعه در سوریه عمدتاً بر روی دو مفروض بناشده بود :اول اینکه دولت دمشق بهزودی ساقط خواهد
شد و دوم اینکه با اعالم حمایت از مخالفان ،ترکیه روابط خوبی در آینده با دولت سوریه خواهد داشت و جایگزین ایران
در سیاستهای دولت سوریه خواهد شد که نهتنها این محاسبات سیاستهای جدید ترکیه در خاورمیانه نادرست بود بلکه
باعث ایجاد خطرات جدی برای ترکیه شد .ازجمله میتوان بهاحتمال قدرت گرفتن جنبشهای سلفی رادیکال در منطقه،
تشدید مسئلة کردها که در چهار کشور منطقه پراکنده هستند؛ تشدید رقابتهای منطقهای در میان کشورهای منطقه (ایران،
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ترکیه ،عربستان و مصر) افزایش خطر اسرائیل و آسودگی از اختالفات داخلی در منطقه و فراموشی مسئله فلسطین ،اشاره
کرد که همگی نشان از عدم برداشت صحیح نخبگان سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه دارد( پور ابراهیم.)1393،

نتیجهگیری
تاریخ نشان داده است که کشورهایی که بعد از طی دورهای انزوا گرایی ،تغییر در سیاست خارجی خود انجام میدهند،
در پی آن هستند که در مدتزمانی کوتاه بتوانند انزوا گرایی خود را جبران کنند .کشور ترکیه نیز بعد از فروپاشی بلوک
شرق و تجدیدنظر در سیاست خارجی خود ،یک سیاست فعال و واقعگرا را در پیش گرفت و در پی آن بود تا بر اساس
شاخصههای نو رئالیسم همچون خودیاری ،دولتمحوری ،عقالیی عمل کردن و اعتقاد به نظم آنارشیک در نظام بینالملل
خود را به رتبه اول قدرت منطقه برساند .اما این هدف ترکیه مستلزم داشتن شرایط بسیاری است که ترکیه در بسیاری از
آنها در سطح باالیی قرار ندارد درعینحال نباید از این موضوع چشمپوشی کرد که ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب
عدالت و توسعه ،توانست یک سیاست دوپهلو را در پیش بگیرد و تااندازهای میان سیاست غربی و منطقهای خود توازن
ایجاد کند و به میزانی از خواستههایش دست پیدا کند؛ اما به نظر میرسد نمیتواند با این سیاست پیش رو به نهایت
خواستههایش برسد ،زیرا در آینده به یک تعارض در قبال کشورهای اروپایی ،خاورمیانهای ،آمریکا و اسرائیل خواهد رسید
(کوهکن ،گرجی.)1395 ،
در این پژوهش تالش شد به سؤال اصلی« موانع اصلی همگرایی در روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه
چیست؟» با این فرضیه پاسخ داده شوکه «روابط ترکیه با اسرائیل ،تفاوت نگرش ایران و ترکیه به بحران سوریه و رقابت
منطقهای دو کشور در خاورمیانه برای رهبری از موانع همگرایی دو کشور است بهمنظور تبیین مطلوب این پژوهش
چارچوب نظری و درک نظریه نوواقعگرایی و نقش عملگرایی در سیاست خارجی ترکیه در انتخاب شد تا بتوان با
شناخت چالشهای پیشرو در روابط ایران و ترکیه ارزیابی مناسبی نسبت به فهم شرایط موجود در روابط دو کشور ایجاد
شود.
یکی از مهمترین موانع همگرایی بین ایران و ترکیه ،میتواند رقابت منطقهای و تالش برای افزایش نفوذ منطقهای باشد .با
توجه به سیر تاریخی روابط دو کشور ،ایران و ترکیه همواره دچار فرازوفرودهایی در روابطشان با یکدیگر بودهاند و علی
رغم اینکه نیاز به همکاری بهویژه درزمینة اقتصادی و تجاری همیشه وجود داشته است ،رقابت و حتی در مواردی تعارض
نیز بخشی از تاریخ روابط دو کشور را به خود اختصاص داده است که از مهمترین این تعارض و مشکالت میتوان به
تفاوت در مورد ساختار نظام حاکم در دو کشور اشاره کرد.
از ابتدا تأسیس جمهوری اسالمی ایران ،مسئولین نظام ،مبارزه با استکبار و ایستادگی برابر سلطهجویی را بهعنوان سرلوحه
برنامههای ایران در سیاست خارجیاش تعریف کرده است ،بر این اساس اسرائیل بزرگترین دشمن ایران در جهان و
منطقه است ،ترکیه مهرومومهاست با اسرائیل روابط نزدیکی برقرار کرده است که این مسئله هم از منظر ایران که موجودیت
اسرائیل را قبول ندارد ،تهدیدی آشکار تلقی میگردد .دولت کنونی نیز باوجودی که سعی کرده است که روابط نزدیکتری
با کشورهای اسالمی برقرار کند ،همچنان به مناسبات خود با اسرائیل بهویژه در زمینة نظامی و اقتصادی ادامه داده و این
مسئله کامالً در تضاد باسیاستهای ایران در منطقه به شمار میآید .قرار گرفتن ترکیه در قامت همپیمان غرب موجب شده
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در رویکردها و سیاستها نزدیکی و قرابت بین دو طرف شکل گیرد هرچند تحوالت سالهای اخیر بهویژه پس از شکست
کودتا علیه اردوغان سبب نزدیکی این کشور به ایران و روسیه شد.
بااینحال برای گریز از تشدید موانع همگرایی بین ایران و ترکیه و با توجه به بهبود روابط کشور ،به نظر میرسد ارتقاء
سطح کیفی و کمی مراودات تجاری و اقتصادی و فرهنگی میتواند عاملی برای تقویت رابطه ایران و ترکیه باشد .فارغ از
همکاریهای امنیتی تهران و آنکار در منطقه بهعنوان دو کشور مسلمان ،تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی  ،دپیلماسی
علمی و عمومی در کنار مراودات سیاسی دوجانبه نقش مؤثری در بهبود روابط و کمرنگ شدن موانع همگرایی بین دو
کشور باشد.
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