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.I

چکيده

ترکيه و ايران بيش از دو قرن است که به رغم رقابت شديد ژئوپليتيکی از شامات تا عراق و قققاز ،صلح ميان خود را
پايدار نگه داشته اند ،روابط فزاينده در زمينه ی انرژی و بازرگانی را از مسائل ديگر جدا کرده اند ،و حتا زمانی که
منافعشان تالقی کرده ،در منطقه ھمکاری ھم کرده اند .با اين ھمه ،امروز در شرايطی که اقتصاد ايران و ترکيه به
امپراتوری
شکل فزاينده ای در ھم تنيده است ،اختالفی عميق بر سر منافع اساسی آنھا در عراق و سوريه ،اين دو
ِ
پيشين را به رويارويی نزديک می سازد .ھنوز برای شروعی دوباره – که بی نھايت ضروری است – دير نشده ،اما
تنھا به شرطی که ھر دو طرف ،منافع بنيادی خود را در تغيير مسير و گام ھايی برای حل و فصل صلح آميز اختالف
ھايشان بردارند ،کاری که ھر دو کشور در دويست سال گذشته کرده اند.
گروه ھای قومی و فرھنگ ھای مشترک دو کشور ،گاه چنين می نمايانند که ايران و ترکيه دو روی يک سکه اند.
عرفی ترکيه بر پايه
اساسی
اين در حالی است که ايران حامی مھم اسالم شيعی دولت دينی در منطقه است ،ولی قانون
ِ
ِ
اسالم سنی بنا شده است .به تاييد مقام ھا و ديپلمات ھای دو کشور ،ترکيه و ايران بر سر استحکام رابطه ای
آموزه ھای
ِ
که در طی ساليان دراز ھمزيستی ،به دقت شکل داده اند و پرورانده اند ،توافق دارند .با اين ھمه ،از سال  ٢٠١١که
خاورميانه و شمال آفريقا دستخوش تالطم شد ،اصطکاک بر سر آنچه که از سوی ھر يک از دو کشور ،تحرکات
وانی ايران و ترکيه در سازش
خصمانه ی طرف ديگر در دو کشور مھم ھمسايه تلقی می شود ،افزايش يافته است .نات ِ
بايکديگر ،به طور بالقوه می تواند پيوندھای نيرومند ميان شان را تضعيف و يا حتی پاره کند.
ھر دو کشور ،شرکا و واسطه ھای محلی خود در جبھه ھای نبرد موصل ،تل عفر ،حلب و رقه را تقويت کرده اند،
شرکا و واسطه ھايی که به شدت در تالش اند سررشته ی ھر آنچه را که از ويرانه ی جنگ ھای امروز سر بيرون
آورد ،به دست گيرند .ھرچند ايران و ترکيه ھر دو کوشيده اند بر منافع مشترک شان – از جمله شکست دادن يا دست
سنی خواھا ِن خودمختاری – تاکيد کنند ،بدگمانی
کم به حاشيه راندن دولت اسالمی و جلوگيری از قدرت گرفتن ُکردھای ِ
ھای عميق در باره ی نياتی که طرف ديگر برای سودبردن از آشفتگی اوضاع در سر دارد ،آنھا را از دست زدن به
اقداماتی برای فرو نشاندن شعله ھای اختالف باز داشته است .برعکس ،سير تحوالت حاکی از عميق تر شدن تنش ھای
فرقه ای ،خونريزی بيشتر ،بی ثباتی فزاينده در سراسر منطقه ،و تقويت ريسک رويارويی نظامی – ولو غيرعمد –
ميان دو طرف در صورت تداخل حوزه ھای نفوذشان است .اگر چنانچه آنکارا ادعا می کند يک پھباد ساخت ايران
چھار سرباز ترکيه را در شمال سوريه در ٢۴نوامبر  ٢٠١۶کشته باشد ،تنش ميان دو کشور در مسير خطرناک تشديد
قرار دارد.
برای معکوس کردن اين مسير و پيش گيری از بدترين حالت ،دو کشور بايد بر بدگمانی متقابل چيره شوند .برای
رسيدن به اين ھدف ،که اولويتی فوری است ،بايد مجرايی برای مذاکرات پيوسته در سطح باال پيرامون تحرکات منطقه
ای شان ايجاد کنند .تناوب چنين ديدارھايی تاکنون مسئله ساز بوده است :ديدارھای مقام ھای بلندپايه به مدت يک يا دو
روز ،و در پی آن ،فاصله ھای نسبتا طوالنی خالء ديپلماتيک که معموال با اوج گيری جنگ ھای نيابتی پر شده است.
آقايان رجب طيب اردوغان ،رئيس جمھوری ترکيه ،و علی خامنه ای ،رھبر ايران ،بايد نمايندگانی شخصی معرفی
کنند که اختيار مديريت اين مجرای ديپلماتيک را داشته باشند.
اگر دو کشور چنين کاری انجام دھند ،و از خود جديت و حسن نيت نشان دھند ،بايد گامھايی برای اعتمادسازی نيز
بردارند ،از ھمکاری اطالعاتی بيشتر گرفته تا ھماھنگی در زمينه ی کاھش تنش در نقاطی که اصطکاک بين سپھر
توافق ترکيه با بيرون کشيدن تانک
مقابل
نفوذشان حادتر است .در شمال عراق ،ايران می تواند به عنوان اولين گام ،در
ِ
ِ
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ھا و ديگر سالح ھای سنگين خود از استان نينوا ،شبه نظاميان شيعه ی مستقر در اين منطقه را از ورود به شھرھای
سنی نشين باز دارد ،ھرچند که اين نيروھا به طور صوری در ارتش عراق ادغام شده اند .چنين گام ھايی می توانند راه
را برای توافق اصولی بر حسن ھمجواری ،شناسايی متقابل منافع اساسی و نگرانی ھای امنيتی طرف مقابل در منطقه،
و تعريف روشن خطوط قرمز در رابطه با اقداماتی که ھر يک از طرفين خصمانه تلقی می کند ،ھموار کنند.
اياالت متحده و روسيه که به ترتيب روابط نظامی نيرومندی با ترکيه و ايران دارند ،به رغم اختالفات خود با
دام
آنھا ،بايد از اين اقدامات حمايت کنند .اين در حالی است که ايران و ترکيه به عنوان دو قدرت منطقه ای که در ِ
روابط روسيه و آمريکا افتاده اند ،می کوشند حوزه ای برای استقالل عمل پديد آورند ،ولی تنھا تا آنجايی موفق می
شوند که راھی برای ھمکاری با يکديگر بيابند.
شور فرقه گرايانه ی تشديد شده ی آنھا ،تالش برای تنش زدايی و افزايش ھمکاری
با توجه به بازيگران متعدد و
ِ
ھمپوشان موجود ،الزم است ولی کافی نيست .حتی رسيدن
آنکارا و تھران برای تخفيف بحران ھای رو به گسترش و
ِ
به چنين نقطه ای نيز دشوار خواھد بود .انتخابات آتی در ھر دو کشور و الزامات سياسی داخلی و ايجاد موازنه در
روابط با شرکای منطقه ای  --که نگران ھمگرايی ايران و ترکيه ھستند  --می تواند مانع پيشرفت در اين زمينه شود.
ولی تالش در اين راه اھميت دارد و بايد پی گيری شود .چنين تالشی دست کم می تواند به کاھش تنش ھای فرقه ای --
که رھبران ھر دو کشور در آتش جدل لفظی آن می دمند  --کمک کند.
تنھا با يافتن زمينه ھای مشترک است که ترکيه و ايران می توانند به ايجاد منطقه ای باثبات تر و امن تر کمک
بديل اين وضع – که نمونه بارز آن ،معادله باخت-باختی است که وجه مشخصه ی روابط ايران با ديگر قدرت
کنندِ .
عمده ی سنی منطقه ،يعنی عربستان سعودی است – بحران و فالکت ھرچه بيشتر خواھد بود.

.II

دوقلوھای جدانشدنی منطقه

ترکيه و ايران مدت درازی بر سر برتری در منطقه ای که ھر دو در آن شريک اند ،رقابت کرده اند ،به ويژه در
عيار عثمانی و ايران )-1821
شامات و سوريه )که مرکز توجه اين گزارش است( ،ولی از ھنگام آخرين جنگ تمام
ِ
شکل ھر کدام شان،
 (1823عمدتا روابط صلح آميز خود را حفظ کرده اند 1.رقابت دو کشور ،عمری درازتر از تغيير
ِ
از يک امپراتوری به يک دولت-ملت داشته است .اين رقابت گاه در ھنگامه ی تغييرات ژئواستراتژيک عظيم ،ھمانند
فروپاشی اتحاد شوروی ،که فضای تازه ای را برای رقابت در قفقاز و آسيای ميانه گشود ،يا فروپاشی يوگسالوی ،و
حمله ی اياالت متحده به افغانستان و عراق ،اوج می گرفت .در تازه ترين مورد ،قيام اعراب در سال  2011به ايران و
ترکيه – که ھر دو خود را پرچمدار جنبش ھای مردمی قلمداد می کردند – فرصتی داد تا منطقه را بر اساس منافع خود
2
بازسازی کنند.
ايران و ترکيه به عنوان نيرومندترين کشورھای غيرعرب منطقه ،با ابعاد جغرافيايی و جمعيتی مشابه و سنت
ديرپای حکومتی ،يکديگر را به عنوان تھديد موجوديتی تلقی نمی کنند .با اين ھمه ،تفاوت ھای متعدد اجتماعی،
سياسی ،دينی و قومی آنھا ،و ھمچنين جھت گيری ژئواستراتژيک شان  --به ويژه روابط ترکيه با اياالت متحدده و
اسرائيل و خصومت ايران با آن دو کشور  --اغلب آن دو را رودرروی ھم قرار داده است 3.با اين ھمه ،ايران و ترکيه
در عين حال در پيوندھای عميق تاريخی ،فرھنگی و اقتصادی سھيم اند .طی دو دھه گذشته ،اقتصاد دو کشور به شکل
فزاينده ای در ھم تنيده است .ايران تقريبا يک پنجم نفت و گاز طبيعی ترکيه را تامين می کند؛ ترکيه دروازه ی ھمسايه
شرقی اش به اروپاست ،و بيش از يک پنجم تجارت ايران از خاک ترکيه می گذرد .اين ارتباط ،در طی آسيب پذيرترين

 1امپراتوری ھای ساسانی در ايران ) (651-224و روم شرقی ) (1453-330و وارثان نھايی آنھا ،يعنی صفويان
) (1736-1501و عثمانيان ) (1923-1299برای تسلط بر ميانرودان )بين النھرين( ،که امروزه عمدتا شامل عراق و
سوريه است ،بارھا جنگيدند .ر.ک .والتر اميل کيگی ،ھراکليوس ،امپراتور بيزانس )کمبريج(2003 ،؛ استيون ديل،
امپراتوری ھای مسلمان عثمانی ،صفوی ،و گورکانی )کمبريج .(2009 ،مرز  532کيلومتری ميان ايران و ترکيه،
حاصل معاھده ای در سال  1932است که با تغييراتی جزئی ،منعکس کننده ی مرز مشخص شده در سال  1869بود.
 2بايرام سينکايا" ،عقالنی سازی روابط ترکيه و ايران :چشم اندازھا و محدوديت ھا" ،اينسايت ترکی ،سال  ،14شماره
 ،(2012) 2صص " .156-137خامنه ای قيام اسالمی را ستود" ،الجزيره 4 ،فوريه 2011؛ "اردوغان در تور بھار
عربی خود ،مدل دموکراتيک ترکيه را عرضه کرد" ،کريسچن ساينس مانيتور 16 ،سپتامبر .2011
 3ترکيه برای حمايت از قانون اساسی خود که صريحا جمھوری و عرفی است ،بخش عمده ی قرن گذشته را صرف
وارد کردن قوانين اروپايی به قانون خود کرده است ،در حالی که ايران نخست يک سلطنت مطلقه و سپس يک حکومت
دينی را تجربه کرده است .حدود يک چھارم جمعيت ايران ،آذری ھستند که زبان مادری شان گونه ای از ترکی است.
"ايران :رادار ناتو در ترکيه در خدمت حفاظت از اسرائيل است" ،اسوسييتدپرس 5 ،اکتبر 2011؛ "مشاور رھبری:
ايران بايد در روابط خود با ترکيه تجديد نظر کند" ،مھر 28 ،آوريل .2016
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دوره ھای تاريخی اخير ايران ،تبديل به شاھرگی حياتی شد ،يعنی در جنگ  1988-1980ايران با عراق ،و اوج
4
تحريم ھای ھسته ای در سال ھای  2011تا .2013
با رھايی اقتصاد ايران از تحريم ھای بين المللی در نتيجه ی توافق ھسته ای سال  ،2015ھر دو کشور ظاھرا با
کنار گذاشتن اختالف ھای ژئواستراتژيک خود ،متعھد به افزايش تجارت دوجانبه خود که به حدود  10ميليارد دالر در
سال می رسد ھستند 5.ولی توانايی انجام چنين کاری احتماال تابعی است از دو عامل :نگرانی مشترک از جدايی طلبی
ُکردھا ،و اصطکاک منافع دو طرف در شکل دادن به آينده عراق و سوريه .مورد اول می تواند دو کشور را به ھم
نزديک کند ،ولی مورد دوم می تواند آنھا را از ھم دورتر کند .ھمزمان ،ابھام در باره سرنوشت توافق ھسته با روی
کار آمدن دولت جديد در اياالت متحده ،که ظاھرا مصمم به کاھش نفوذ منطقه ای ايران است ،اھميت رابطه ی
اقتصادی حياتی دو طرف را برجسته می سازد و رابطه ی کلی آن دو را تحت تاثير قرار می دھد.
أ.

بيم ھای مشترک

ترکيه و ايران  --که به ترتيب اولين و دومين جمعيت بزرگِ ُکرد منطقه را در خود جای داده اند – از احساسات
جدايی طلبانه ی ُکردھا بيم دارند 6.حزب کارگران کردستان ) (PKKاز سال  1984درگير شورشی در ترکيه بوده که
تقريبا  40ھزار کشته بر جای گذاشته است .از زمان شکست مذاکرات صلح در ژوئيه ی  ،2015اين مناقشه واردی
فازی خونين شده و بخش ھای بزرگی از جنوب شرق ترکيه را در بر گرفته است .ايران ھم مدت ھاست که با جنبش
ھای چريکی ُکردھا روبروست ،ولی چنين شورش ھايی پراکنده و گذرا بوده اند 7.در پی انقالب اسالمی ايران در سال
 ،1979حزب دمکرات کردستان ايران ) (KDPIقيامی مسحالنه به راه انداخت که در سال  1982سرکوب شد.
 KDPIو گروه ديگری به نام کومله به مبارزه ی مسلحانه ادامه دادند تا سال  1996که سالح خود را به زمين
گذاشتند .در سال  ،2004حزب حيات آزاد کردستان ) (PJAKپديدار شد که پيرو رھبری و ايدئولوژی حزب PKK
بود ،ولی اين حزب ھم در سال  2011اعالم آتش بس کرد که ھنوز به رغم درگيری ھای گاه و بيگاه ،پابرجاست.
8
ت ناآرامی در منطقه ی کردنشين خود بود.
ت ظاھری و شايد کوتاه مد ِ
اواسط سال  ،2016ايران شاھد تجديد حيا ِ
ک برخی از حمالت ،اقدام رقبای منطقه ای ايران از جمله عربستان سعودی ،به تالفی آنچه که
امکان دارد که محر ِ

 4به گزارش شرکت خط لوله نفت ترکيه )بوتاش( ايران پس از روسيه ،تامين کننده ی عمده ی گاز ترکيه است و
ساالنه حدود ده ميليارد مترمکعب گاز به ترکيه صادر می کند .ايران پس از عراق ،بزرگترين تامين کننده ی نفت
عراق است" .گزارش بخش" .2015 ،در فاصله مارس  2014و مارس  ،2015بيش از 110ھزار کاميون حامل کاال از
مرز بازرگان گذشتند .در ھمان مدت 45 ،ھزار کاميون از مرز ايران و افغانستان گذشتند" .گزارش ساالنه -2014
 ،"2015سازمان حمل و نقل و نگھداری راه ھای ايران .يک ديپلمات ارشد ترکيه گفت "پس از توافق ھسته ای ،جمله
ای که ھنگام ديدار از تھران بيش از ھمه می شنويم اين است :ھيچ وقت دوستانی را که در دوران سخت کنارمان
ايستادند فراموش نمی کنيم" .مصاحبه ی گروه بحران ،آنکارا 5 ،آوريل .2016
 5داده ھا برگرفته از موسسه ی آمار ترکيه" .ايران و ترکيه قصد دارند حجم مبادالت بازرگانی خود را سه برابر کنند
و به  30ميليارد دالر برسانند" ،آژانس فرانس-پرس 5 ،مارس " .2016شرکت يونيت اينترنشنال ترکيه می گويد با
قرارداد  2/4ميليارد دالری برای ساخت نيروگاه در ايران موافقت کرده است" ،رويترز 14 ،ژوئن 2016؛ "ترکيه می
گويد قصد خريد گاز بيشتری از ايران را دارد" ،راديو اروپای آزاد/راديو آزادی 12 ،اوت 2016؛ "ترکيه پارک
صنعتی انحصاری در ايران احداث خواھد کرد"؛ تھران تايمز 26 ،اکتبر  .2016تجارت دوجانبه در سال  2012به اوج
خود يعنی 9/21ميليارد دالر رسيد ،که عمدتا ناشی از افزايش دوازده برابری صادرات طالی ترکيه بود .انور آنت،
"ايران ،راز طال و رمز افزايش صدادرات تجاری ترکيه" ،بلومبرگ 13 ،آوريل  .2015مصاحبه ھای گروه بحران،
محمد ابراھيم طاھريان ،سفير ايران در ترکيه؛ مسعود اوزکان ،مدير آکادمی ديپلماسی وزارت خارجه ترکيه ،ھر دو در
آنکارا 4 ،آوريل .2016
 6حدود ھجده ميليون کرد در ترکيه و ده ميليون کرد در ايران زندگی می کنند.
 7گزارش شماره  80اروپای گروه بحران ،ھزينه ی انسانی درگيری  PKKبا ترکيه :مورد سور 17 ،مارس  .2016بنا
به بانک اطالعاتی منبع آزاد گروه بحران در زمينه درگيری ترکيه و ،PKK
 ،www.crisisgroup.be/interactives/turkeyدر فاصله  20ژوئيه ی  2015و  2دسامبر  ،2016حدود  816نفر از
اعضای نيروی امنيت دولتی 986 ،شبه نظامی  PKKو  372غيرنظامی ،عمدتا در استان ھای جنوب شرقی ترکيه،
کشته شدند .تنھا کشور مستقل کرد تا به امروز ،با نام "جمھوری مھاباد" ،با حمايت اتحاد شوروی ،در سال  1946در
ايران تاسيس شد .اين کشور طی کمتر از يک سال فروپاشيد .ويليام ايگلتون جونيور ،جمھوری کرد مھاباد )لندن،
.(1963
 KDPI 8با اعالم قيام مسلحانه جديد ،در سال  2016دست کم در  9مورد با سپاه پاسداران ايران درگير شد PJAK .و
يک گروه ُکرد چپ گرای ديگر ايرانی به نام حزب کردستان آزاد ) ،(PAKھر يک شش بار با سپاه پاسداران درگير
شدند .ايران اغلب با گلوله باران مناطق ھم مرز با کردستان عراق به اين اقدامات پاسخ داد" .ايران مرز شمال شرقی
اقليم کردستان را گلوله باران کرد" ،رووداو 17 ،سپتامبر .2016

ترکيه و ايران :دوستان جفاکار ،رقبای وفادار

گزارش بخش خاورميانه گروه بحران ،دسامبر ٢٠١۶

صفحه 4

دخالت ايران در امور داخلی آنھا تلقی می شود ،بوده باشد 9.ھمچنين روشن نيست که گروه ھای مسئول اين درگيری
ھا ،برای ادامه ی نبرد از پشتبانی کافی مردمی در ايران يا در ميان ميزبانانشان شان در شمال عراق – که مقر آنھاست
– برخوردار بوده باشند 10.در ھمين حال ،دولت ايران در پاسخ به خواست ھای درازمدت مناطق ُکردنشين برای
11
سرمايه گذاری ،توسعه اقتصادی و آموزش زبان مادری ،اقداماتی اصالحی انجام داده است.
ايران و ترکيه در برخورد با احساسات ملی گرايانه ی ُکردمحورانه ،اغلب ھمکاری کرده اند ،ولی پنج سال است
که اين ھمکاری ھا کاسته و رقابت ھا افزوده شده اند 12.در عراق ،ترکيه از مسعود بارزانی ،رئيس اقليم کردستان
عراق ) (KRGحمايت کرده است ،به رغم آنکه بارزانی در تالش برای برگزاری ھمه پرسی استقالل کردستان عراق
بوده است .ايران پشتيبان رقيب بازرانی است ،يعنی جالل طالبانی ،رھبر اتحاديه ميھنی کردستان ) ،(PUKو ھمچنين
جنبش تغيير )گوران( و  PKKکه حضور خود را در شمال عراق – از جمله در سنجار و جنوب کرکوک – تقويت
کرده است.
در شمال سوريه نيز ايران و ترکيه از گروه ھای متفاوت ُکرد حمايت کرد اند .ھرچند از لحاظ نظری ،قدرت
گرفتن  PKKو گروه ھای وابسته به آن ،تھديدی عليه ھر دو کشور است ،تصرف اراضی گسترده از سوی حزب اتحاد
دموکراتيک سوريه ) (PYDکه وابسته با  PKKاست ،و شاخه ی نظامی آن يعنی واحدھای مدافع خلق ) (YPGکه
مستقميا مخالف منافع ترکيه اند ،با توافق تلويحی ايران از حکومت سوريه صورت گرفته است 13.مقام ھای ترکيه می
گويند که تصرف اين اراضی PKK ،را تقويت کرده است ،زيرا اين گروه را از پشتيبانی تدارکاتی و عملياتی برای
انجام حمالتی در ترکيه ،قطع ارتباط ترکيه با جھان عرب ،و ھموار ساختن راه ايجاد خرده کشوری در شمال سوريه
14
برخوردار کرده است ،دولتی که  PKKو وابسته ھای محلی اش ،آن را "روژاوا" )کردستان غربی( می خوانند.
ترکيه برای مقابله با  ،PYDاز شواری ملی ُکرد )-- (KNCائتالفی از دوازده حزب کوچک ُکرد سوريه که
ارتباط نزديکی با احزاب ُکرد عراق دارند – حمايت کرده است؛  KDPرا ترغيب به کنترل مرز ميان عراق و
کردستان سوريه )شاھرگ حياتی  PYDبا دنيای بيرون( کرده؛ و در اوت  2016در شمال سوريه دخالت نظامی کرده
شرقی زير نفوذش يعنی
است :عمليات "سپر فرات" با ھدف بازداشتن  YPGاز متصل کردن دو ناحيه )کانتون(
ِ
مرز زير نفوذ آن در شمال غربی حلب است ،دور کردن
قميشلی و کوبانی با عفرين ،که سومين ناحيه ی غير ھم
ِ
15
دولت اسالمی از مرز ،و ايجاد منطقه ای با ايمنی کافی برای جذب بخشی از جمعيت آواره شده ی سوريه.
در پنج سال گذشته ،ايران در پشتيبانی از موضع دولت سوريه در اولويت دادن به مبارزه با شورشيان
ضدحکومتی و تالش برای باز داشتن ترکيه از پشتيبانی آنان ،با رھبری  PYDوارد مذاکره شده و حتی از گسترش
 9مقام ھای امنيت ملی ايران و رھبران  PKKمی گويند که به باور آنھا ،عربستان سعودی به عنوان بخشی از تشديد
جنگ نيابتی با ايران KDPI ،را احيا کرده است .مصاحبه ھای گروه بحران ،تھران ،مه 2016؛ قنديل ،ژوئن .2016
 10داده ھای مربوط به ميزان مشارکت در انتخابات مجلس ايران در سال  2016را می توان به عنوان سنجه ای برای
نبو ِد پشتيبانی مردمی از جنبش ھای جدايی طلبانه به کار برد .ميزان مشارکت در کرمانشاه و کردستان ،يعنی استان
ھايی که اکثريت جمعيت شان ُکرد ھستند ،به ترتيب  60و  53درصد بود ،که ھر دو از تھران بيشتر بود .گھگاه،
نارضايتی ھای محلی باعث بروز اعتراض ھايی در مناطق کردنشين ايران می شوند ،ولی اين اعتراض ھا اغلب به
سرعت فروکش می کنند" .تظاھرات خشونت آميز در شھر کردنشين شمال غرب ايران" ،الجزيره 8 ،مه .2015
ژيلوان قزاز ،از سخنگويان  ،KRGگفت" :ما نمی خواھيم ھيچ گروھی از قلمروی  KRGبرای تھديد امنيت کشورھای
ھمسايه ما استفاده کند .اين
موضع ِ کامال روشن  KRGاست ،و ھمه ،از جمله  ،KDPIاز آن آگاه شده اند"" .تشديد
ِ
حمالت ُکردھا ھمزمان با تھديد شروع جنگ سرد با ايران" ،ميدل ايست آی 16 ،سپتامبر .2016
 11دولت روحانی يکی از بزرگترين مجتمع ھای پتروشيمی ايران را در مھاباد افتتاح کرد و اجازه ی آموزش زبان
مادری را در مدرسه ھا و دانشگاه ھای منطقه صادر کرد" .روحانی بزرگترين مجمتع پتروشيمی را در غرب ايران
افتتاح کرد" ،مھر 31 ،مه 2016؛ "آموزش زبان ھای محلی کردی و ترکی در مدارس" ،روزنامه ايران 1 ،ژوئن
.2016
 12در فاصله ی سالھای  1991و  ،2003اين دو کشور ،در کنار سوريه ،برای جلوگيری از پيدايش يک منطقه ی
کردنشين خودمختار در عراق ،مشورت ھای نزديکی داشتند .برای پس زمينه ی بيشتر ،ر.ک .اليوت ھنتوف ،عدم
تقارن منافع :روابط ايران و ترکيه از سال ) 1979زاربروکن .(2012 ،در سال  ،1998ايران ميان ترکيه و سوريه که
در آستانه رويارويی نظامی بر سر گلوله باران عبدﷲ اوجاالن ،رھبر  PKKو نيروھای او از سوی ترکيه بودند،
ميانجی گری کرد .محمود بالی آيکان" ،بحران ميان ترکيه و سوريه در اکتبر  :1998چشم اندازی از ترکيه" ،ميدل
ايست پاليسی ،سال  ،6شماره ) 4ژوئن  ،(1999ص .178
 13بشه ھوزت ،دبير مشترک اتحاديه جوامع کردستان ) ،(Koma Ciwakên Kürdistan, KCKسازمانی فراگير از
شعب  PKKدر ترکيه ،ايران ،عراق و سوريه ،گفت" :وقتی ده تا بيست ميليون ُکرد در ترکيه و ايران می بينند که
چھار ميليون ُکرد در سوريه با کرامت بر خودشان حکومت می کنند ،خواھان ھمان امتياز خواھند شد" .مصاحبه ی
گروه بحران ،قنديل 26 ،ژوئن .2016
 14مصاحبه ھای گروه بحران ،ديپلمات ھا و مقام ھای امنيتی ترکيه ،آنکارا ،آوريل – اوت .2016
 15سلجان ھاجااوغلو" ،ھمزمان با گسترش عمليات نظامی ،اردوغان قصد ايجاد "منطقه ی آزاد" سوری دارد"،
بلومبرگ 19 ،سپتامبر .2016
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قملروی اين گروه حمايت کرده تا از افتادن اين مناطق به دست مخالفان مسلح دولت سوريه جلوگيری کند 16.ولی
پيوندھای  PYDبا اياالت متحده و روسيه ،و اعالم نظام فدرال در قلمروی زير سلطه ی اين گروه در مارس 2016
ظاھرا نگرش ايران به اين گروه را از متحدی تاکتيکی به تھديدی بالقوه استراتژيک تغيير داده است 17.يک مقام امنيت
ملی ايران گفت" :خودمختاریُ ،مسری است .يک منطقه ی خودمختار ُکرد )در سوريه( آغازگر تجزيه ی ايران،
عراق ،سوريه ترکيه خواھد شد ،و در نتيجه ی آن ،مجمع الجزايری از خرده کشورھای ضعيف ،جای کشورھای عمده
18
ی منطقه را خواھد گرفت".
يک مقام ديگر ايرانی ،به مورد مھم ديگری اشاره کرد :
ايران نگران پيدايش يک کشور ُکرد است ،ولی با توجه به درآميختگی عميق تر ُکردھای ايران با جمعيت ما،
تھديدی از سوی ُکردھا متوجه ايران نيست .در نتيجه ،ايران در مخالفت با پيدايش يک کشور ُکرد با ترکيه ھم
19
عقيده است ،ولی از نظرچگونگی برخورد با ُکردھا ،با ترکيه اختالف اساسی دارد.
ترکيه از آنچه که تبانی ميان ايران و  PKKتلقی می کند – و تحمل فعاليت ھای  PYD- YPGتنھا بخشی از آن است
– نگران است 20.ولی مقام ھای ايران و  PKKمنکر ھمکاری مستقيم اند .جميل باييک ،رھبر مشترک  ،PKKگفت که
"ھمکاری  PKKبا کشوری که به حقوق ُکردھا احترام نمی گذارد غيرممکن است ".او افزود" :ولی نه ايران و نه
 PKKخواھان گشودن جبھه ی جديدی نيستند ،زيرا چنين کاری باعث انحراف توجه از اولويت ھای مھم تر در عراق
و سوريه خواھد شد و پيامدھای داخلی جدی در بر خواھد داشت :احيای فعاليت  PJAKدر ايران و فشار حکومت اقليم
21
کردستان بر حضور  PKKدر عراق".

 16صالح مسلم ،دبير مشترک  ،PYDدر چند سال گذشته چند بار از ايران ديدن کرده است .مصاحبه ھای گروه
بحران ،مقام ھای ايرانی ،تھران ،مارس – مه  .2016يک عضو پيشين سپاه پاسداران که اخيرا تجربه ی حضور در
سوريه را داشته ،گفت" :ما نيازی به پشتيبانی مادی از  PYD-YPGنداريم ،ولی گفتگو و ھمکاری ميان دمشق و
ُکردھای سوريه را در جنگ عليه دشمنان مشترک شان )دولت اسالمی و مخالفان مسلح مورد حمايت ترکيه( تسھيل می
کنيم" .مصاحبه ی گروه بحران ،تھران ،سپتامبر  .2016در ژوئيه  PYD-YPG ،2012به سرعت مناطق کردنشين
شمال سوريه را تصرف کرد ،بی آن که حکومت سوريه تالش کند آنھا را باز پس بگيرد .از آن زمان PYD-YPG ،به
روشی آشتی جويانه و غير رويارويی خواھانه با دمشق تعامل کرده ،و ھمزمان به طور پيوسته تسلط ارضی خود را به
زيان گروه ھای شورشی و جھادی گسترش داده است .برای اطالعات بيشتر در مورد رابطه ی ميان  PYDو حکومت
سوريه ،ر.ک .گزارش خاورميانه گروه بحران ،شماره  ،151پرواز ايکاروس؟ اوج گيری لرزان  PYDدر سوريه8 ،
مه .2014
" 17به گفته ی يک مقام رسمیُ ،کردھا در سوريه اعالم "منطقه ی فدرال" کردند" ،وال استريت جورنال 24 ،مارس
.2016
 18مصاحبه ی گروه بحران ،تھران ،آوريل  .2016بسياری در تھران ،اين تحول را توطئه ای از سوی اياالت متحده
آمريکا می دانند ،ھرچند اياالت متحده کوشيده است عراق را کشوری واحد نگه دارد و نگذاشته است که  ،PYDمناطق
زير سلطه ی خود در سوريه را به ھم وصل کند .يک ديپلمات ارشد ايرانی ،باور غالب در ميان ھيئت حاکمه ی ايران
را چنين توصيف کرد" :طرح رخدادھای سوريه ،يادآور گذشته است .به پيروی از مدل کردستان عراق ،اياالت متحده
نخست از متصرفات ارضی ُکردھا )ی سوريه( حمايت می کند ،بعد دسترسی آنھا به منابع انرژی را که تامين کننده ی
ھزينه ی خريد سالح از اياالت متحده برای آنھا خواھد بود تضمين می کند ،و سپس پيوندھای نزديک نظامی و
ت آنھا برای استقالل حمايت می کند ".او گفت که اين
اطالعاتی آنھا با اسرائيل را تحکيم می کند ،و عاقبت از خواس ِ
نقشه "بايد در نطفه خفه شود".
 19مصاحبه ی گروه بحران ،برلين ،نوامبر .2016
 20به مدت بيش از دو دھه ،ترکيه ايران را به حمايت از  PKKمتھم کرده است تا آن را زير فشار بگذارد .مقام ھای
ترکيه ،پيشينه ی مرحله ی تازه ی نزديکی ايران با  PKKرا در سال  2011می جويند ،زمانی که به ادعای آنھاPKK ،
موافقت کرد در ازای فضای مانور بيشتر در شمال عراق و سوريه PJAK ،را مھار کند .مصاحبه ی گروه بحران،
مقام امنيتی ترکيه ،آنکارا ،آوريل 2016؛ ديپلمات ارشد ترکيه ،آنکارا ،ژوئن ”İran, Kandil'e bayrak dikti“ .2016
)"ايران در قنديل پرچم برافراشت"( ،مليت 25 ،اوت  .2015آتش بس سال  PJAK 2011به بدگمانی ميان ترکيه و ايران
دامن زد .پس از آن که ترکيه اطالعات مربوط به مخفيگاه رھبر  ،PKKمراد کاراييالن ،را با ايران در ميان گذاشت،
فرار او و عقب نشينی اعضای  PJAKاز مرز ايران در امتداد رشته کوه قنديل ،باعث تعميق بدگمانی ترکيه نسبت به
پيوندھای ايران و  PKKشد") ”Karayılan’ı İran Kurtardı“ .ايران کاراييالن را نجات داد"( ،صباح 20 ،اوت
.2011
 21مصاحبه ی گروه بحران ،قنديل 26 ،ژوئن  .2016عنوان رسمی باييک ،دبير مشترک اتحاديه جوامع کرد ) Koma
 (Civakên Kurdistan, KCKاست ،سازمانی که ھمه ی گروھھای مرتبط با  PKKرا در بر می گيرد .يک
استراتژيست سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران با انعکاس ھمين ديدگاه گفت" :ما  PKKرا يک گروه تروريستی و
يک تھديد به شمار می آوريم ،ولی ھم ايران و ھم  PKKدر حال حاضر دغدغه ھای مھم تری دارند" .مصاحبه ی گروه
بحران ،مه .2016
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تاکتيکی شکست دادن دولت اسالمی در عين تحکيم پيوندھايشان با شرکا و
حتی اگر ايران و  PKKدر منافع
ِ
وابستگان خود درعراق و سوريه ھمداستان باشند ،منافع درازمدت آنھا در يک راستا نيست .ايران خواھان حفظ نظم
موجود است؛ در حالی که  PKKدر پی سرنگونی وضع موجود برای ايجاد کشوری ُکرد است .متصرفات ارضی،
پشتيبانی اياالت متحده و روسيه ،و ضعف مخالفان سوری و عراقی  ،PKKبه اين گروه و وابستگانش اعتماد کافی داده
است که تبانی ميان ترکيه و ايران عليه آن را می توان خنثی کرد 22.اين اعتماد شايد بيش از اندازه باشد ،و تالش
 PKKبرای تصرف مناطق بيشتر ،آن را رو در روی ترکيه و ايران قرار دھد ،بخصوص زمانی که دولت اسالمی از
مناطقی که فعال در تصرف خود دارد بيرون رانده شود.
ب.

بی اعتمادی متقابل

ترکيه و ايران به رغم رابطه ی ديرپای شان ،دچار بی اعتمادی متقابل عميقی اند .اين بدگمانی که حتی در حوزه ی
23
پی
روابط تجاری دوجانبه مشھود است ،در زمينه تحرکات منطقه ای عمق بيشتری دارد :ھر طرف ،ديگری را در ِ
ت از دست رفته – از طريق واسطه ھای خشن خود ،می داند .ايران از حمايت
برتری جويی – اگر نگوييم تجديد عظم ِ
فعاالنه ی ترکيه از مخالفان حکومت سوريه و تالش برای سرنگونی آن حکومت  --که پيوند استراتژيک ايران را با
حزب ﷲ سوريه تھديد می کند  --شکايت دارد ،و ترکيه را متھم می کند که از گروه ھای جھادی سنی در سوريه
پشتيبانی می کند و به اعضای گروه ھای جھادی اجازه می دھد برای رسيدن به سوريه و عراق از خاک ترکيه عبور
کنند .ترکيه نگران آن چيزی است که حمايت ايران از  PKKو وابستگان آن – در تالش برای ايجاد منطقه ای
خودمختار در مرز اين گروه با سوريه ،و از طريق عمليات اين گروه ھا و شبه نظاميان شيعه عراقی در شمال عراق
)جايی که زمانی "واليت موصل" متعلق به امپراتوری عثمانی بود و ترکيه ھنوز آن را "حوزه ی نفوذ" خود به
شمارمی آورد( – است .ترکيه اين تحوالت را تھديدی مستقيم عليه ثبات مرزھای خود با سوريه و عراق ،و نيز ساکنان
سنی منطقه ،قلمداد می کند.
طلبی نو-عثمانی برای احيای نفوذ سابق و
جاه
نوعی
محصول
عمدتا
را
سوريه
در
ايران ،سياست ترکيه
ِ
توانمندسازی سنی ھای ھوادار ترکيه در قلمروھايی می بيند که زمانی نياکان ترکيه ی امروزی بر آن فرمان می
راندند .يک مقام امنيت ملی ايران گفت" :آنچه )از سال  2011به بعد( در سوريه تغيير کرد ،نه ماھيت دولت سوريه
ت ترکيه بود که تغيير کرد ".افزوده بر اين ،ايران ترکيه را بابت جلوگيری
بود ،نه روابط ايران با آن .بلکه اين نيا ِ
جھادگرايان سلفی که از قلمروی ترکيه عبور می کنند ،و نيز بابت حمايت تدارکاتی و مالی از آنان،
سيل
نکردن از ِ
ِ
24
نکوھش می کند.
 22الھام احمد ،از مقام ھای  ،PYDبا اشاره به درگيری ھای اوت  2016ميان نيروھای دولتی سوريه و  YPGدر شمال
سوريه ،به پيدايش "مفھومی جديد" که ترکيه ،ايران و سوريه بر سر آن توافق دارند اشاره کرد ،ولی گفت "معلوم
نيست که اين مفھوم ديد استراتژيک است يا تاکتيکی" .به نقل از ای ان اف نيوز 23 ،اوت  .2016جميل باييک گفت:
"روزگار قرارداد ) (1975الجزيره )که به حل اختالف مرزی ايران و عراق انجاميد و باعث شد ايران به حمايت خود
ِ
از ُکردھای عراق پايان دھد و دست حکومت صدام حسين را برای سرکوب آنھا باز بگذارد( گذشته است .غرب به
ُکردھا....برای مبارزه با دولت اسالمی نياز دارد ،و متوجه است که ھم ايران و ھم ترکيه ،نقش غيرسازنده ای ايفا کرده
اند" .مصاحبه ی گروه بحران ،قنديل 26 ،ژوئن  .2016زھره رميشتی ،از جنگجويان زن عضو گروه چپ گرای
ايرانیُ -کردی حزب آزادی کردستان ) (PAKدر عراق گفت" :وقتی کارمان در اينجا )عراق( تمام بشود ،نبرد برای
روژھالت )واژه کردی به معنای کردستان شرقی( را ادامه خواھيم داد" .به نقل از کيم دين" ،اول دولت اسالمی ،بعد
ايران :يکی از رھبران ُکردھای ايرانی به
ھدف غايی ُکردھا چشم دوخته است" ،ميدل ايست آی 1 ،اکتبر 2016؛ علی
ِ
ھاشم" ،نبرد ُکردھای ايرانی با دولت اسالمی در عراق ،تھران را در حالت آماده باش قرار داد" ،المانيتور 28 ،نوامبر
.2016
 23در ميانه ی دھه ی  ،2000مقام ھای ايران قراردادھای عمده ای با شرکت ھولدينگِ فرودگاه ھای ترکيه ) (TAVو
شرکت ارتباطی ترک سل را که منافع سھام داران قدرتمند در ايران را تھديد می کرد ،لغو کردند .دو کشور ھمچنين
وارد منازعه ی شديداللحنی در باره بھای گاز طبيعی صادراتی ايران شدند" .ترکيه برنده ی دعوای بھای گاز عليه
ايران در دادگاه" ،حريت 2 ،فوريه  .206در ايران ،يک موافقتنامه ی تجارت ترجيحی که ده سال است در دست
مذاکره است ،با اين مدعا که صنايع داخلی را تضعيف می کند ،در سال  2015مورد انتقاد گسترده قرار گرفت.
"بررسی توافقنامه ی تجارت ترجيحی ميان ايران و ترکيه" ،مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی ،مارس .2015
يک مقام بلندپايه ی ترک گفت" :وقتی ايرانی ھا شکايت می کنند که ترکيه به اندازه ی اروپايی ھا مشتاق ھمکاری به
ايران در دوره پس از توافق ھسته ای نيست ،به آنھا می گويم" :قبال امتحان کرده ام و نيتجه اش را ھم ديده ام .موفق
باشيد .به سالمت!" مصاحبه ی گروه بحران ،آنکارا ،آوريل .2016
 24مصاحبه ی گروه بحران ،مقام ھای ايران ،تھران ،استانبول ،مارس-اوت  .2016يک ديپلمات ارشد ايرانی گفت:
"اردوغان تصور می کرد که بی ثباتی در منطقه فرصتی تکرارنشدنی برای شکل دادن به منطقه در قالب دلخواه
بازسازی امپراتوری عثمانی است ،بدون آن که متوجه باشد ساختن امپراتوری
توانمندسازی اخوان المسلمين و
ترکيه،
ِ
ِ
آسانی ساختن ھتل و مراکز خريد در منطقه نيست" .يک ديپلمات ايرانی گفت" :احرارالشام ،گروه تروريستی
به
ِ
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در ھمين راستا ،مقام ھای آنکارا معتقدند که ايران در پی احيای امپراتوری ايران باستان – اين بار با درونمايه ای
شيعی – در قلمروی پيشين عثمانی است .در مارس  ،2015اردوغان رئيس جمھوری ترکيه ،ايران را متھم کرد که
تنھا به اين دليل با دولت اسالمی در عراق می جنگد که "می خواھد خودش جای آن را بگيرد" 25.ترکيه ھمچنين می
گويد که بسيج شبه نظاميان شيعه در سراسر منطقه از سوی ايران برای حمايت از حکومت يک فرقه اقليت – علوی ھا
سنی سوريه ،تنش ھای فرقه ای را عميق تر کرده و ابزار بالقوه موثری برای عضوگيری در اختيار
ت
– براکثري ِ
ِ
26
جھادگرايان سنی قرار داده است.
ِ
ھر يک از دو کشور ايران و ترکيه ،طرف مقابل را متھم می کند که نمی خواھد برداشت طرف اول را از واقعيت
تصديق کند ،ولی ھر دو به اين مسئله بی توجھند که ھر يک از آنھا دقيقا به ھمان شکلی عمل کرده اند که طرف ديگر
را به آن علت سرزنش می کند :بخصوص در استفاده از قدرت سخت و حمايت از گروه ھای غير دولتی .تالش ھايی
که برای دستيابی به زمينه ھای مشترک انجام شده ،به دليل بدگمانی ،سوء تعبير ،درک نادرست و محاسبات نادرست،
ناکام مانده اند .در سپتامبر  ،2013دولت جديد حسن روحانی ،رئيس جمھوری ايران ،طرحی برای حل بحران سوريه
ارائه داد .جواد ظريف ،وزير خارجه ايران ،آنچه را که می گفت طرح تھيه شده با ھمکاری قاسم سليمانی ،فرمانده
نيروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود ،به ھمتای ترک خود احمد داوداغلو ارائه داد 27.ماه ھا ديپلماسی رفت و
برگشت بی نتيجه ماند .آن طور که آقای ظريف توضيح داد:
بر سر ھمه جزئيات توافق کرديم ،جز يک عبارت در مرحله ی نھايی طرح ،که خواستار برگزاری انتخابات زير
نظر سازمان ملل متحد می شد .رھبران ترکيه خواھان منع اسد از شرکت در انتخابات بودند....من گفتم که در
صورت برگزاری انتخاباتی با نظارت بين المللی ،حضور اسد جای نگرانی نيست ،بخصوص اگر آنچنان که ترکيه
می گويد ،اسد سابقه سياھی دارد و از پايگاه اجتماعی اقليتی برخوردار است .ولی داوداغلو مخالفت کرد ،...و
28
تالش ھای ما به جايی نرسيد.
مقام ھای ترکيه نمی توانستند بپذيرند که اسد با رھبری دولتی انتقالی موافقت کند که منجر به کنار رفتن خودش از
قدرت شود 29.از آن مھم تر ،آنھا گمان می کردند که تحوالت نظامی و زمان ،به نفع شان است .عبدﷲ گل ،رئيس
جمھوری وقت ترکيه ،بعدا گفت" :دولت ما در پی توافق با ايران نبود ،زيرا می انديشيد که اسد طی چند ماه سرنگون
خواھد شد ".از ديد ترکيه ،شکست ھای اسد در جبھه ی جنگ ،نياز به مصالحه را از ميان می بُرد ،يا دست کم شرايط
30
يک توافق را بھبود می بخشيد.
پس از حدود سه سال تشديد متقابل درگيری ھا در سوريه ،در پی کودتای نافرجام ژوئيه  2015ترکيه ،بخت
ديگری برای گفتگوی ميان ايران و ترکيه پيدا شد .حمايت سريع ايران از اردوغان به گرم شدن روابط و از سرگيری

محبوب ترکيه را در نظر بگيريد .اين گروه با جبھه ی النصره ،يعنی ھمان القاعده ،ھمکاری می کند و می خواھد
نظامی طالبان گونه در سوريه برپا کند؛ ولی ترکيه ھنوز می گويد که اين گروه بديلی عمده و معقول برای برای آينده ی
سوريه است"" .ايران می گويد ترکيه و اردن به تروريستھای عازم سوريه کمک می کنند" ،آژانس فرانس-پرس13 ،
ژوئيه " .2012رضايی :ايران اسناد فروش نفت داعش به ترکيه را در اختيار دارد" ،خبرگزاری ايرنا 4 ،دسامبر
.2015
 25مصاحبه ھای گروه بحران ،ديپلمات ھای ترکيه ،آنکارا و استانبول ،مارس-اوت " .2016اردوغان می گويد نمی
تواند تالش ايران را برای تسلط بر خاورميانه تحمل کند" ،رويترز 26 ،مارس .2015
 26مصاحبه ھای گروه بحران ،ديپلمات ھا و مقام ھای امنيتی ترکيه ،آنکارا ،آوريل ،ژوئن  .2016گروه بحران نوشت:
"برخالف باور عامه ،سوريه حکومتی علوی )از شعب مذھب شيعه( ندارد ،و جمعيت علوی آن زندگی پرتجملی ندارد.
اما حکومتی است که به لطف آن ،علوی ھا بر جايگاه درجه دوم بودن شان فايق آمده اند و از گذشته ای سراسر آزار و
قتل عام گريخته اند ".گزارش خاورميانه شماره  ،128درگيری در حال تحول سوريه 1 ،اوت .2012
 27مصاحبه ھای گروه بحران ،جواد ظريف ،وزير خارجه ی ايران ،وين 19 ،نوامبر 2014؛ استراتژيست سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،تھران ،مه  .2016اين طرح شامل چھار مرحله بود (1 :آتش بس؛  (2دولت وحدت ملی؛ (3
اصالح قانون اساسی ،به ويژه با ھدف محدود کردن قدرت رياست جمھوری؛  (4انتخابات رياست جمھوری و پارلمان
زير نظارت سازمان ملل متحد .حسين اميرعبدالليھان" ،طرح چھار مرحله ای ايران برای حل بحران سوريه"،
المانيتور 5 ،مارس .2014
 28مصاحبه ی گروه بحران ،وين 19 ،نوامبر .2014
 29مصاحبه ی گروه بحران ،مقام ھای پيشين و کنونی ترکيه ،استانبول و آنکارا ،مارس-اوت  .2015افزوده بر اين،
يوسف بوراک رنده ،معاون مدير کل وزارت خارجه در امور خاورميانه ،گفت" :ترکيه کوچک ترين تغييری در
موضع خود نسبت به اسد نمی دھد ،زيرا حتا اگر ما چنين کاری بکنيم ،مخالفان ھرگز باقی ماندن اسد در قدرت را
نخواھند پذيرفت" .مصاحبه ی گروه بحران ،آنکارا 7 ،آوريل .2016
 30مصاحبه ھای گروه بحران ،گل ،رئيس جمھور پيشين ترکيه ،استانبول ،مارس 2016؛ مقام ارشد ترکيه ،آنکارا،
آوريل .2016
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گفتگوھا بر سر سوريه انجاميد 31.آشتی ترکيه و روسيه ،که تا اندازه ای ناشی از پيشروی ھای  YPGدر شمال سوريه
بود نيز احتماال به تجديدنظر آنکارا در سياست اش در سوريه کمک کرد.
اين بار ،دو طرف اختالف انگيزترين مسئله را که ظاھرا غيرقابل حل بود  --يعنی سرنوشت اسد  --کنار
گذاشتند 32.ايران ھمچنان پافشاری می کرد که انتقال سريع قدرت از اسد ،پيش از ثبات يافتن سوريه ،منجر به فروپاشی
جھادگرايان سنی از آن سود خواھند برد .برای ترکيه اما ،کنار رفتن اسد ھنوز
و ھرج و مرجی می شود که تنھا
ِ
عملی ھر
و
نمادين
اصلی
"جزء
اسد
رفتن
کنار
اردوغان،
ارشد
مشاور
کلين،
ابراھيم
موضوع اصلی بود .به گفته ی
ِ
فرايند انتقالی قابل قبولی است ".ولی دو طرف توافق کردند که نقطه ی تمرکزشان اين باشد که چه نوع نظام سياسی
)مبتنی بر رياست جمھوری يا پارلمان( و سازوکار تقسيم قدرت می تواند در سوريه ی پس از جنگ ،نتيجه بدھد 33.اما
پس از دو دور مذاکرات در سطح باال ،دخالت نظامی ترکيه در شمال سوريه – با نام عمليات سپر فرات – گفتگو ھا را
مختل کرد و به بدگمانی ھا دامن زد .مقام ھای ايران ابراز شگفتی کردند که به رغم حضور يک مقام بلندپايه ی ايرانی
در آنکارا در روز پيش از عمليات ،ترکيه ايران را در جريان نگذاشته بود 34.شايد ترکيه بيم داشت که ايران ممکن
است  YPGرا از عمليات باخبر کند.

 .IIIبين ھماوردی و ھمکاری
در پی ھر ناکامی در يافتن راھی برای مصالحه ،درونمايه ی رقابت ميان ترکيه و ايران پيچيده تر می شود ،و اختالف
ھای شان الينحل تر .فصل مشترک دو طرف در مورد سوريه اين است که ھيچ يک نمی تواند تجزيه يا اغتشاش کامل
در آن کشور را تحمل کند .اما آنچه برای ايران اھميت فوق العاده دارد ،اين است که ھر نظمی که در سوريه برقرار
ی ژئواستراتژيک سوريه را به عنوان بخشی از "محور مقاومت" حفظ کند :يعنی ايران به طور اعم،
باشد ،جھت گير ِ
قدرت خود را در شامات اعمال کند و به طور اخص ،عمق استراتژيک خود را در مقابل اسرائيل از طريق پيوندش با
حزب ﷲ ،برجا نگه دارد .ترکيه مايل است اسد کنار برود و نظم فراگيرتری به رھبری سنی ھا در سوريه برقرار شود
که موضع دوستانه تری نسبت به ترکيه داشته باشد ،ولی اولويت مطلق ترکيه ،داشتن مرزی باثبات و جلوگيری از
مطالبات ُکردھا به رھبری  PKKاست .ھر دو به دنبال حفظ تماميت ارضی عراق نيز ھستند ،اما برای ايران حکومت
اکثريت شيعيان مھم است در حالی که برای ترکيه سھم بيشتر برای سنی ھای عراق در حکومت اولويت دارد.
اين اھداف الزاما در تضاد نيستند ،و منافع ايران و ترکيه در سوريه امروز دست کم و احتماال بيش از پنج سال
پيش ھم راستا ھستند .ھر دو کشور به طور فزاينده ای بر جنگ با داعش و مخالفت با اعالم نظام فدرال در شمال
سوريه از سوی  – PYDکه ايران و ترکيه بيم دارند نيروھای گريز از مرکز را تقويت کند و سوريه را از ھم بپاشد –
تمرکز داشته اند .در اين اختالف در اولويت  --برای ترکيه ،مھار  PYD-YPGاولويت دارد ،برای ايران ،نجات اسد
35
 --فرصتی است برای تعامل و حل اختالفات.

 31مصاحبه ھای گروه بحران ،مقام ھای ايران ،آنکارا ،اوت 2016؛ ديپلمات ارشد ايرانی ،نيويورک ،سپتامبر .2016
يک ديپلمات ايرانی گفت که کمتر از نيم ساعت طول کشيد تا ھسته ی بحرا ِن شورای عالی امنيت ملی ايران به اين
نتيجه برسد که "ھر بديلی برای وضعيت جاری در ترکيه برای ما بدتر خواھد بود" .مصاحبه ی گروه بحران ،آنکارا،
اوت  .2016مولود چاوش اوغلو ،وزير خارجه ی ترکيه ،گفت" :در طول شب کودتا تا صبح نخوابيدم .دوستم جواد
ظريف ھم نخوابيد .بيشتر از ھر وزير خارجه ای با ظريف صحبت می کردم .آن شب پنج بار به من زنگ زد" .به نقل
از "وزير خارجه ی ايران در سفر خود به آنکارا روابط دوجانبه را تقويت کرد" ،صدای آمريکا 12 ،اوت .2016
 32در تشريح انگيزه ی ترکيه از استقرار نيروھايش در سوريه ،اردوغان گفت" :ما چشمداشتی به خاک سوريه
نداريم .مسئله ،برگرداندن اراضی به صاحبان واقعی آنھاست .يعنی اين که ما برای برقراری عدالت آنجا ھستيم .ما
برای پايان دادن به حکومت خودکامه ی اسد که با ترور دولتی حکم می راند ،وارد سوريه شديم" .به نقل از
"اردوغان ،رئيس جمھور :ترکيه برای پايان دادن به حاکميت اسد وارد خاک سوريه شد" ،حريت 29 ،نوامبر .2016
 33مصاحبه ھای گروه بحران ،مقام ھای امنيت ملی و ديپلمات ھای ايران ،تھران ،آوريل-اوت 2016؛ آنکارا16 ،
ژوئن 2016؛ ديپلمات ارشد ايرانی ،نيويورک ،سپتامبر .2016
 34يک مقام ايرانی گفت" :يک روز پيش از عمليات سپر فرات ،معاون وزير خارجه ايران در آنکارا بود تا در باره
وضعيت سوريه گفتگو کند .ولی ھمتايان ترکيه ای او ،يک کلمه ھم در باره ی تھاجم قريب الوقوع به او نگفتند".
مصاحبه ی گروه بحران ،نيويورک ،سپتامبر " .2016وزارت خارجه ی ايران از ترکيه خواست فورا به دخالت در
سوريه خاتمه دھد" ،خبرگزاری ايلنا 30 ،اوت .2016
 35ابراھيم کلين ،مشاور ارشد اردوغان ،گفت" :تھديد جدايی طلبان ُکرد عليه امنيت ملی ترکيه بسيار حادتر است تا عليه ايران".
مصاحبه ی گروه بحران ،آنکارا 16 ،ژوئن  .2016يک مقام ارشد اياالت متحده گفت" :دو سال پيش ،اردوغان سه اولويت داشت،
به اين ترتيب :اسدُ ،کردھا ،داعش .اين اولويت ھا امروز به اين ترتيب استُ :کردھا ،داعش ،اسد" .مصاحبه ی گروه بحران،
واشنگتن 29 ،ژوئن .2016
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پافشاری ھر يک از دو طرف بر ادامه در مسير کنونی اش باشد نيرومندتر از داليلی است
فعال داليلی که حاکی از
ِ
ت آنکارا که ايران به شکل فزاينده ای به حوزه ی نفوذ تاريخی ترکيه – به
که
تغيير مسير را ميسر سازد .اين برداش ِ
ِ
ويژه در حلب و اطراف آن ،و در جبھه ھای نبرد موصل  --دست اندازی می کند ،به تنش ھا دامن زده است .شورشيان
سوری ،با پشتيانی ارتش ترکيه ،پس از بيرون راندن داعش از شھرھای جرابلس ،الرای و دابق در نزدکی مرز ترکيه
از ماه اوت تا اکتبر ،شروع به پيشروی به سمت جنوب کردند تا عھد اردوغان مبنی بر پاکسازی منطقه ای به وسعت
 5000کيلومتر مربع در شمال سوريه را عملی کنند .اگر اين شورشيان به شھر استراتژيک الباب در شرق حلب
برسند  --که در دست داعش است ،اما  YPGبدنبال تسلط بر آن بعنوان گذرگاھی ميان نواحی کوبانی و عفرين است،
به شکل خطرناکی به ارتش سوريه و نيروھای متحد ايران نزديک خواھند شد ،و از سوی ديگر به نيروھای
دموکراتيک سوری ) (SDFتحت سلطه ی  YPGدر شمال حلب 36.ادعای ترکيه مبنی بر اين که پھباد ساخت ايران
37
چھار سربازش را در نزديکی الباب در  ٢۴نوامبر کشته  ،نشانه شومی از احتمال چنين درگيرھايی است.
نيابتی شبه نظاميانی که در پايگاه نظامی
فعل و انفعال مشابھی نيز در عراق جريان دارد .پافشاری ترکيه بر نقش
ِ
سنی حشد الوطنی )که به نام "شواليه ھای موصل" نيز شناخته می
بعشيقه در شرق موصل آموزش داده ،گروه عر ِ
ب ِ
شوند( ،در کنار پيشمرگه ھای حزب  KDPبارزانی که طرفدار ترکيه اند ،در عمليات بازپس گيری موصل از داعش،
باعث جنگ لفظی ميان آنکارا و بغداد شد .مقام ھای ترکيه می گويند که مخالفت بغداد با نقش ترکيه و حضور آن در
38
شمال عراق ،ناشی از تبعيت از ايران است.
ھمزمان ،شبه نظاميان مورد حمايت ايران )حشد الشعبی( نشان داده اند که قصد دارند به سمت تل عفر – شھر
باستانی دوران عثمانی در غرب موصل که بيشتر جمعيت آن ترکمن اند – پيشروی کنند ،ظاھرا برای جلوگيری
نظامی
ِ
ِ
از فرار اعضای داعش به سوی مرز سوريه .چشم انداز ورود شبه نظاميان شيعه به تل عفر ،باعث نگرانی آنکارا شد،
و در نتيجه ،ترکيه تانکھا و توپخانه ی خود را در سيلوپی ،نزديک مرز خود با عراق ،مستقر کرد تا ھشدار دھد که در
سنی شھر ،دست به مداخله خواھد زد 39.اين اقدام واکنش شديد نخست وزير
صورت اقدامات تالفی جويانه عليه جمعي ِ
ت ِ
عراق را به دنبال داشت که ھشدار داد" :ما خواھان جنگ با ترکيه نيستيم  ...ولی اگر رويارويی رخ دھند ،برای آن
آماده ايم  ...و )با ترکيه( به منزله ی دشمن برخورد خواھيم کرد" 40.ترکيه ھمچنين دست ايران را در پشت حضور
41
اعضای  PKKو  YPGدر سنجار ،در غرب موصل و نزديک به مرز سوريه ،می بيند.

" 36اردوغان می گويد ترکيه "متعھد" به تصرف الباب در سوريه است" ،رويترز 22 ،اکتبر  .2016کنترل الباب به عنوان راھی
برای سد کردن راه  YPGدر اتصال نواحی زير سلطه اش برای ترکيه اھميت حياتی دارد؛ ارزش الباب برای حکومت سوريه به
دليل مجاورتش با صحنه ی نبرد حلب است .تصور می شود حمله ی گزارش شده ی سوريه به نيروھای ترکيه در نزديکی الباب در
 24نوامبر  ،2016به منزله ی تير اخطار بوده باشد ،و پيش از آن ،رسانه ھای دولتی سوريه اخطارھای لفظی داده بودند" .ترکيه
دولت سوريه را مسئول حمله ی مرگبار به سربازان ترکيه می داند" ،ميدل ايست آی 24 ،نوامبر .2016

 37رودا ٧ ،دسامبر " .٢٠١۶پنتاگن می گويد ايران ممکن است سربازان ترکی را کشته باشد" ،حريت ٩ ،دسامبر
 .٢٠١۶يک استراتژيست سپاه ايران گفت ":تفاھم ترکيه با روسيه اين است که دخالت ترکيه در سوريه فراتر از عمق
 ١٢کيلومتری گسترش نخواھد يافت .الباب  ٣٠کيلومتری مرز ترکيه است.ھر چه عميق تربروند ،گران تر برای آنھا
تمام خواھد شد".مصاحبه ی گروه بحران ،تھران ،دسامبر . ٢٠١۶
 38تيم آرانگو و مايکل گوردن" ،اقدام سوريه به پيوستن به نبرد موصل ،به تنش ھای اين کشور با عراق دامن زد" ،نيويورک
تايمز 23 ،اکتبر  .2016مصاحبه ی گروه بحران ،ديپلمات پيشين ترکيه ،آنکارا ،آوريل  .2016ياسين آکتای ،معاون دبيرکل حزب
حاکم  ،AKگفت" :اين ايران است که نمی خواھد ترکيه در نبرد موصل شرکت داشته باشد .ولی اين موضوع را علنی بيان نمی کند.
در عوض ،دولت عراق را وادار به بيان آن می کند" .الشرق االوسط 2 ،نوامبر .2016
 39ھادی العامری ،رئيس سازمان بدر و رھبر حشدالشعبی ،گفت" :اگر ترکيه بکوشد در نبرد موصل شرکت کند ،تل عفر گورستان
سربازان ترکيه خواھد شد" .به نقل از مصطفی سعدون" ،ايران و ترکيه بر سر تل عفر می جنگند" ،المانيتور 18 ،نوامبر .2016
اردوغان ھشدار داد" :تل عفر شھری تمام ترکمن نشين است ،نيمی از ساکنانش شيعه و نيمی سنی اند  ...اگر حشدالشعبی منطقه را
به ترور بکشاند ،پاسخ ما متفاوت خواھد بود" .به نقل از "ھشدار اردوغان در باره ورود شبه نظاميان شيعه به تل عفر در عراق"،
آژانس آنادولو 29 ،اکتبر  .2016از نظر تاريخی ،تل عفر جمعيتی ترکمن داشته که به طور نسبتا برابر ميان سنی ھا شيعيان تقسيم
شده است .اين شھر از خشونت ھای فرقه ای عراق در سال ھای پس از  -- 2003که طی آن احزاب اسالم گرای شيعی به قدرت
رسيدند و سنی ھا به شورش رو کردند  --در امان نبوده است .داعش در سال  2014اين شھر را تصرف کرد و جمعيت شيعه ی آن
را بيرون راند .چند فرمانده داعش ،ترکمن ھای سنی اھل تل عفر ھستند يا بودند )پيش از آن که در حمالت ھوايی اياالت متحده
کشته شوند(.
" 40ھمزمان با نبرد موصل ،تنش ھای ميان عراق و ترکيه اوج می گيرد" ،الجزيره 2 ،نوامبر  .2016يک مقام ايران کوشيد
رھبری کشورش را از رھبری عراق دور نگه دارد .او گفت" :ھرچند دولت عراق از ايران خواست در کنار بغداد عليه آنکارا
موضع بگيرد  ،...ما تصميم گرفتيم دخالتی نکنيم" .مصاحبه ی گروه بحران ،برلين ،نوامبر .2016
 41مصاحبه ھای گروه بحران ،ديپلمات ترکيه ،آنکارا ،ژوئن  ،2016تحليلگر ترکيه ای ،واشنگتن ،اکتبر .2016
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ديدگاه تھران ،کامال بر عکس است :ايران بر آن است که ترکيه در پی ايجاد منطقه ای فدرال زير سلطه ی سنی ھا
سنی عراقی نزديک به ترکيه – به ظاھر
با خودمختاری بيشتر در شمال عراق است ،انديشه ای که برخی سياستمداران ِ
42
برای حفاظت از اقليت ھا ،و در واقع برای مقابله با نفوذ ايران در مناطق ديگر عراق  --پيشنھاد داده اند.
اين واقعيت که ھر يک از طرفين ،ديگری را به دنبال بازی با حاصل جمع صفر تصور می کند ،انگيزه ی
بيشتری برای ادامه ی مسير فعلی فراھم می آورد .ھر دو مصمم اند که نقشه ی طرف ديگر را نقش بر آب کند .به گفته
ی يک مقام امنيتی ترکيه ،آنکارا "بيم دارد که پيروزی ايران در سوريه يا عراق ،ايران را جسورتر کند تا در قلمرو ما
بيشتر پيش برود ".يک مقام امنيت ملی ايران ،از قدرت نمايی ترکيه ابراز نگرانی کرد و – بدون توجه به نقش ايران
ب جمعيتی کشورھای ديگر را با فرستادن تانک
در عراق و سوريه  --گفت" :به محض اين که کسی حکومت يا ترکي ِ
43
به آن سوی مرز تغيير بدھد ،آن کشور را از ھر گونه مفھوم حاکميت ملی تھی می کند".
تغيير قريب الوقوع دولت در اياالت متحده نيز انگيزه ديگری برای ترکيه و ايران است که پيش از آن که دولت
جديد آمريکا ،سياست ھای خود در باره ی عراق و سوريه را تعيين کند ،تا می توانند موقعيت خود را در منطقه
مستحکم کنند .اين امر می تواند انگيزه روسيه-ايران-سوريه را برای چيرگی بر شرق حلب و تالش ترکيه را برای
ايجاد منطقه امن در شمال سوريه توضيح دھد .آنچه به ھمان اندازه مھم است ،شايد جاذبه ی شعارھای آشکارا ملی
گرايانه پيشاپيش ھمه پرسی قانون اساسی ترکيه برای دادن قدرت اجرايی بيشتر به اردوغان – که انتظار می رود در
ميانه ی سال  2017برگزار شود – و نيز انتخابات ماه مه رياست جمھوری در ايران باشد.
حتی اگر فعل و انفعاالت کنونی برای ايران يا ترکيه دستاوردھای کوتاه مدت داشته ھم باشد ،مخاطرات جدی در
بر دارد .تشديد تنش ممکن است درگيری ھای نيابتی را به رويارويی مستقيم و حتی غير عمدی نظامی در شمال سوريه
يا عراق بکشاند .حتی بدون رويارويی نيز ،قدرت يابی روز افزون بازيگران متخاصم ،منجر به تشديد بدگمانی و
تعميق شکاف ھای فرقه ای خواھد شد که مواجھه ی دو طرف را به درازا خواھد کشاند .بديلی برای اين وضع وجود
دارد .آنکارا و تھران می توانند از تنش ھا بکاھند و ھمکاری متقابل را از سر بگيرند .مقام ھای دو طرف به اين امر
ابراز عالقه می کنند ،اما به حسن نيت – يا مھم تر از آن ،انعطاف – طرف مقابل ،بدگمان اند 44.مقام ھای ايران برآن
اند که برخورد ترکيه با اختالفات دو طرف ،عصبی است ،يا به گفته ی يک ديپلمات ايرانی "تابعی از خلق و خو و
خودبزرگ بينی اردوغان" .ترکيه می گويد که ايرانی ھا نه منافع مشروع ترکيه را به رسميت می شناسند ،نه در مورد
مسائل اصلی – از قبيل انتقال قدرت پس از برکناری اسد يا تقسيم برابر قدرت در عراق و سوريه  --انعطافی نشان می
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دھند 45.با اين ھمه ،دو طرف توانايی خود را در آرام ساختن تنش ھای رو به تشديد نشان داده اند.
رقابت ميان ترکيه و ايران ،به جای گسترش نفوذ آنھا ،محدوديت ھای شان در اعما ِل قدرت را آشکار ساخته است.
در شمال سوريه ،ترکيه شاھد جدی ترين تھديد عليه امنيت ملی خود در طول دھه ھا بوده است :رشد و قدرتگيری
 42مصاحبه ی گروه بحران ،عضو کميسيون سياست خارجی مجلس شورای اسالمی؛ عضو پيشين نيروی قدس ،ھر دو در تھران،
اکتبر  .2016دو برادر نزديک به ترکيه – اسامه النجيفی ،رئيس پيشين پارلمان عراق ،و اثيل النجيفی ،فرماندار پيشين نينوا --
طرفدار خودمختاری بيشتر نينوا پس از شکست داعش ھستند" .سنی ھا خواھان خودمختاری منطقه ی نينوا در دوران پس از داعش
اند" ،رووداو 29 ،ژوئيه ی .2016
 43مصاحبه ی گروه بحران ،استانبول ،ژوئن  ،2016تھران ،اکتبر .2016
 44يک مقام امنيتی ترکيه گفت" :ترکيه و ايران می توانند مانند فرانسه و آلمان  ...برای ايجاد ثبات در منطقه ھمکاری کنند ،ولی
اين امر مستلزم مشارکت بر اساس برابری و اعتماد است" .مصاحبه ی گروه بحران ،استانبول ،ژوئن  .2016يک ديپلمات ايرانی
گفت" :ما در مسائل منطقه ای بيش از ھر دولت ديگری دست دوستی به سوی ترکيه دراز کرده ايم  ....ولی تقريبا ھيچ دستآوردی
نداريم که به شکاکانی که عقيده دارند سازش با اردوغان غيرممکن است ،نشان بدھيم" .مصاحبه ی گروه بحران ،تھران ،سپتامبر
.2016
 45مصاحبه ی گروه بحران ،تھران ،ژوئيه ی  .2016برای نمونه ای از تغيير مواضع ترکيه ،ر.ک" .شورشيان سوری از عاليم
عادی سازی روابط ترکيه با دمشق شوکه شده اند" ،گاردين 13 ،ژوئيه ی 2016؛ "ترکيه می گويد اسد می تواند بخشی از فرايند
انتقال قدرت در سوريه باشد" ،اسوسييتد پرس 20 ،اوت  .2016مصاحبه ھای گروه بحران ،ديپلمات ترکيه ،آنکارا ،ژوئن 2016؛
کارشناسان سياست خارجی ترکيه ،آنکارا ،اوت  .2016يک ديپلمات ارشد ترکيه شکوه کرد که" :ايرانی ھا از ھمان استدالل ھا و
حداکثری نخ نمايی استفاده می کنند که در پنج سال گذشته استفاده کرده اند .آنھا به عنوان راھی برای بھره گيری از نفوذ
ھدف ھای
ِ
ترکيه برای بازگرداندن وضع سابق – که در آن ،اسد کنترل کامل سوريه را به دست داشته باشد  --از ما می خواھند که بر مبارزه
با تروريسم متمرکز شويم .من خواسته ی آنھا را درک می کنم ،ولی آنھا در مقابل ،چه امتيازی می دھند؟" مصاحبه ی گروه بحران،
آنکارا ،آوريل .2016
 46يک استاد دانشگاه ترکيه ،رويکرد اين کشور را در مديريت نشست سازمان ھمکاری اسالمی در آوريل  2016در استانبول،
شاھد مثال می داند" :ترکيه در محکوم کردن دخالت ھای ايران ،با عربستان سعودی ھمصدا شد  ...ولی روز بعد ،با تغيير موضع
خود ،پرزيدنت روحانی را در آنکارا خوشامد گفت" .مصاحبه ی گروه بحران ،استانبول 11 ،مه  .2016اسکات پيترسن" ،به رغم
اختالفات عميق بر سر سوريه ،ترکيه برای ايران فرش قرمز پھن کرد" ،کريسچن ساينس مانيتور 14 ،آوريل  .2016ھر يک از دو
طرف ،پيشنھاد ميانجيگری در درگيری ھای منطقه ای طرف ديگر را داده است" .ترکيه می گويد آماده است تنش ھای ميان
عربستان سعودی و ايران را تخفيف دھد" ،آژانس فرانس-پرس 5 ،ژانويه ی 2016؛ "مشاور ارشد رھبر ايران می گويد ايران
برای ميانجيگری ميان ترکيه و عراق آماده است" ،خبرگزاری فارس 30 ،اکتبر .2016
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 ،PYD-YPGنفوذ جھادگرايان به داخل مرزھای ترکيه و انجام حمله در خاک آن کشور ،و ورود حدود سه ميليون
سنگين محافظت و حمايت مالی از متحدی را که به خطر افتاده به
پناھجوی سوری .به نوبه خود ،ايران مجبور شده بار
ِ
دشمنی يک نسل از مسلمانان سنی .ناتوانی از ھمکاری ،توان ايران و ترکيه را برای
دوش بکشد به بھای برانگيختن
ِ
اثرگذاری بر شرکای فرامنطقه ای شان )روسيه برای ايران ،اياالت متحده برای ترکيه( کاھش داده ،و باعث شده که
اين شرکای فرامنطقه ای به جای در نظر گرفتن منافع شان ،بکوشند بلندپروازی ھای آنھا را مھار کنند.
در نھايت ،ايران و ترکيه به عنوان دو کشور ھمسايه ،ناچار ھستند با پيامد درگيری ھای جاری زندگی کنند .ھر
راه ح ِل پايداری مستلزم توازن قدرتی منطقه ای خواھد بود که برای ھر دو طرف قابل تحمل باشد .اين امر تنھا با
ھمکاری دو طرف ،مھار بازيگران نيابتی ،و به رسميت شناختن منافع استراتژيک امنيتی اساسی طرف مقابل در
سوريه و عراق امکان پذير است..

 .IVنتيجه گيری
رقابت ژئواستراتژيک کنونی ميان ترکيه و ايران ،تازه ترين جلوه ی يک جنگ قدرت قديمی است ،ولی با جھتگيری
نگران کننده ،چرا که ھر دو کشور حرکات طرف مقابل در عراق و سوريه را با نگرانی دنبال می کند ،گروه ھای
وابسته به خود را تقويت می کند ،و در مورد ترکيه ،برای تشديد درگيری مستقيم نظامی آماده می شود .اين که ھر يک
از دو کشور چگونه نيروی خود را به کار می گيرد ،با چه کسی متحد می شود ،و آيا می تواند اختالفات جاری را
مديريت کند يا بر آنھا چيره شود ،در واقع نه فقط برای ايران و ترکيه ،بلکه برای ھمسايگان آنھا و ديگر کشورھايی که
ميان بازيگرانی که درگير جنگ ھای منطقه اند ،ھيچ دو کشور ديگری به
منافعی در خاورميانه دارند مھم است .اما در ِ
اندازه ايران و ترکيه مستعد يافتن راھی برای ھمزيستی مناسب نيستند .اين دو کشور ،از مجاری ارتباطی گسترده و
تجربه ای درازمدت در توافق ھای ژئواستراتژيک و مبادالت تجاری پرحجم ،و – مھمتر از ھمه – اشتراک منافع
اساسی در حفظ تماميت ارضی ھمسايگان برخوردارند.
با وخيم شدن درگيری ھای منطقه ،آينده ھر چه پيش بينی ناپذيرتر می شود ،و ھيچ بازيگری از آسيب بالقوه در
امان نمی ماند .فرصت ھای فريبنده ی امروز ممکن است دام ھای مھلک فردا باشند .آنھايی که توانايی ،پختگی و سابقه
سر تصحيح
ی
دراز روابط صلح آميز را دارند ،نفع شان در اين است که به جای افتادن به دام آينده ای نامطمئن ،بر ِ
ِ
مسيری حساس توافق کنند که ھر چند تمام درگيری ھا را خاتمه نمی دھد ،ولی می تواند دست کم به کاھش تنش ھای
کلی کمک کند.
ت اختالف ھای خود – که متضمن حوادث غيرمتقربه ،خطای
مديري
از
فراتر
بايد
تھران
و
آنکارا
کار،
برای اين
ِ
محاسبه و سوء تفاھم است  --عبور کنند ،و منافع و نگرانی ھای امنيتی يکديگر را در منطقه ای که در آن شريک اند،
صادقانه به رسميت بشناسند .بدون چنين تفاھم استراتژيکی ،ترتيبات مقطعی و محدود به نتايج دلخواه نخواھد رسيد،
زيرا پيشرفت در مورد يک مسئله ،ممکن است با ناکامی در مورد مسائل ديگر خنثی شود 47.اياالت متحده و روسيه
بايد رويکردی منسجم و حمايت گرايانه در قبال دو قدرت منطقه ای و ھدف ھای برتری جويانه ی متضادشان در پيش
گيرند ،و ھر يک از آنھا به متحدشان فشار بياورند که گام ھايی بر دارند که از تشديد تنش – که نه به نفع روسيه است
و نه به نفع آمريکا – جلوگيری کنند.
به طور خالصه ،ترکيه و ايران بايد روندی مسالمت جويانه را آغاز کنند که با ايجاد امکان مذاکراتی مبتنی بر
ھمزيستی پايدار ،بتواند به رابطه ی دو طرف ثبات ببخشد و به فرونشاندن شعله ھايی که منطقه را به آتش کشيده اند
بيانجامد .اين امر مستلزم امتيازدھی متقابل و گاه دشوار ،و برداشتن گام ھايی برای اعتمادسازی است که منافع دو
طرف را بھتر از ادامه وضع بی ثبات و پيش بينی ناپذير کنونی – يا بدتر از آن ،تشديد تنش ھا و رويارويی مستقيم
نظامی – حفظ خواھد کرد.

استانبول/تھران /بروکسل ،دسامبر ٢٠١۶

ميانجی گفتگوھای ميان ايران و گروه شورشی احرارالشام سوريه شد ،گفتگوھايی که به
 47برای نمونه ،در سال  ،2015ترکيه
ِ
توافق کم سابقه ی مبادله ی جمعيت ميان روستای زبادانی– تحت کنترل شورشيان که در محاصره ی دولت سوريه بود – و
روستاھای فاو و کفرعايا – که طرفدار حکومت بودند و در محاصره ی شورشيان—انجاميد .اين مبادله کمک چندانی به کاھش تنش
در درگيری بزرگتر دو طرف نکرد .نور سماحا" ،در توافقی کم سابقه ،شورشيان به محاصره افتاده ی سوريه ،تخليه شدند"،
الجزيره 28 ،دسامبر .2015
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