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هاي مهمی مواجه شده است. یکی از آثار مهم این با تغییرات و دگرگونی2011فضاي خاورمیانه از سال 
و منازعه سه ضلعی شکل گرفته بین ایران، خاورمیانه را تعریف کرده است، رقابتاي ها که پویش منطقهدگرگونی

اضر نشان هاي پژوهش حعربستان سعودي و ترکیه است که از زوایاي مختلفی قابل تبیین و ارزیابی است. یافته
یا چیستی ماهیت وها؛ یعنی رقابت استراتژیک و رقابت غیراستراتژیک،دهد از دو نوع رقابت متصور بین دولتمی

توان رقابتی غیراستراتژیک نامید؛ بدین معنی که دو طرف، یکدیگر را خصم و رقابت بین ایران و ترکیه را می
دالیل ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک درگیر رقابتی مکانی (بر اند، ولی بهتهدیدي علیه امنیت ملی خویش تصور ننموده

رقابتی اقتصادي و نفوذ سیاسی بر منطقه) و-رت نسبی، موقعیت سیاسیسر سرزمین، منابع)، موقعیتی (بر سر قد
تر از سال صورت جديها بهاند. گرچه شروع این رقابتاي (بر سر تحمیل و یا القاي ایدئولوژي خود) شدهایده

ها و انیمیالدي و از عراق  پس از صدام آغاز شد، اما با رسیدن عرصه تحوالت به سوریه، با توجه به نگر2003
اي که در یک گونهخود گرفت؛ بهتري بهالزامات ژئوپلتیکی و ایدئولوژیک شدید دو بازیگر، رقابت شکل عمیق
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مقدمه-1
بهار عربی که ازتونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن آغاز شد، آغاز تحرکات جدید ترکیه و ایران 

اي اي، نفوذ بیشتر در منطقه و رقابت براي ایجاد نظم منطقهبراي ایفاي نقش قدرت برتر منطقه
آن را بیداري اسالمی توصیف مورد نظر خود شد. در پی این تحوالت که جمهوري اسالمی ایران، 

دنبال ایفاي نقش جدیدي در منطقه بود و کرد، ترکیه نیز که با سیاست خارجی جدید خود بهمی
خواست الگویی براي کشورهاي منطقه در چارچوب قدرت نرم خود باشد، وارد رقابت جدي می

سیاست نفوذ ایران برآمد ویژه عربستان به مقابله با و همزمان با کشورهاي عربی و بوبا ایران شد 
ها را درنوردید از مهار را در پیش گرفت. این رقابت هر چند در کشورهایی که بهار عربی آن

جمله؛ مصر، بحرین، تونس، یمن و لیبی شدید نبود، اما وقتی که عرصه بحران به سوریه رسید، 
ون در سطح روابط دو نوع جدیدي از کنش و منازعه بین ایران و ترکیه به وجود آمد که تاکن

اًاز مالحظات متفاوت و بعضمتأثرسابقه بوده است. در پی این تحوالت دو بازیگر کشور بی
ت باخ-ها از منظر بردمتضاد ملی، قومی و ایدئولوژیک خود و آثاري که این تحوالت براي آن

شت از ك و برداتوانست داشته باشد، وارد رقابت شدند. در این بین، بویژه ترکیه که با درمی
اي استراتژي و دکترین خود را تنظیم کرده بود، اي و فرامنطقهتغییرات در سطوح داخلی، منطقه

اي وارد شد و الگوي کارکردي خود را بر اساس رقابت با جمهوري به بازي جدي رقابت منطقه
اسالمی ایران سامان داد.

ود این است که چرا و چگونه ایران شبا توجه به این، پرسش اساسی که در اینجا مطرح می
ه اند؟ چیستی این رقابت بر سر چه بودو ترکیه درگیر رقابتی جدي بر سر بحران سوریه شده

که توان دریافتتوان آن را تحلیل نمود؟ در بررسی رقابت ایران و ترکیه میاست و چگونه می
اوت ابت ایران و عربستان متفماهیت و چیستی این رقابت در تحوالت سوریه با ماهیت و نوع رق

حران ببویژه بوده است. در حالی که رقابت میان ایران و عربستان در تحوالت جدید خاورمیانه و 
تحلیل کرد؛ چرا که در این زمینه، دو طرف » 1رقابت استراتژیک«توان در قالب سوریه را می

ی خود تصور نموده و در خصم و دشمن یکدیگر و تهدیدي علیه امنیت ملعنوانبهیکدیگر را 

1. Strategic Rivalry
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ف مقامات از طربویژه ند، این موضوع االذهانی به دگرسازي علیه یکدیگر پرداختهیک رقابت بین
سعودي و تغییرات قدرت در این کشور بیشتر شدت گرفته است، اما ماهیت رقابت ایران و ترکیه 

اقع ماهیت و چیستی رقابتتر از این رقابت دید. در وتوان متفاوتدر تحوالت خاورمیانه را می
نامید، چرا که دو رقیب، یکدیگر را خصم و » رقابتی غیراستراتژیک«توان ایران و ترکیه را می

کنند، در واقع به همان اندازه که عربستان احساس تهدید از تهدیدي علیه یکدیگر تعریف نمی
ت خارجی و دفاعی خود کند، ترکیه این احساس را ندارد و بر این اساس سیاسجانب ایران می

تیکی یسري مالحظات ژئوپلرا مقابل ایران تنظیم نکرده است، اما با این وجود، بنا بر یک
هاي هاي اقتصادي) و ژئوکالچري (انگیزههاي سرزمینی و سیاسی)، ژئواکونومیکی (انگیزه(انگیزه

ده سوریه و عراق شایدئولوژیک و فرهنگی) درگیر رقابتی عمیق و جدي با ایران بر سر بحران 
اياست. در بحران سوریه هم که دو طرف درگیر رقابت بر سر نفوذ، هژمونی و قدرت منطقه

باختی -بردمثابهبهاند، هر کدام در یک فضاي رئالیستی، تغییر و مسیر تحوالت در سوریه را شده
ن، ستند. بنابرایهاي خود نینمایند و بر این اساس، حاضر به کوتاه آمدن از سیاستتصور می

توان ماهیت و نوع رقابت ترکیه و ایران در بحران سوریه و عراق را رقابتی غیراستراتژایک، می
اي است، تعریف کرد. اما رقابتی که داراي ابعادي مکانی، موقعیتی و ایده

روش تحقیق-2
اي، مکتوبات، نهاگیري از منابع کتابختحلیلی است. با بهره-این پژوهش مبتنی بر  روش توصیفی

هاي معتبر به دو زبان انگلیسی و فارسی، ماهیت رقابت ایران و ترکیه در ها و دادهگزارش
در عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفته است.  بویژهو » بهار عربی«هاي مختلف عرصه

مبانی نظري-3

اي طرح نظري رقابت در مطالعات منطقه: الف
اي مورد میان بازیگران منطقههاي اخیر در بررســی اندرکنشکه در دههايیکی از مفاهیم عمده
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شمندان روابط بین    ستفاده اندی ست. در مورد  » 1ايهاي منطقهرقابت«الملل قرار گرفته، مفهوم ا ا
بت منطقه    قا با           مفهوم ر یب،  که دو دولت رق ند  باور ندارد. برخی بر این  اي اجماع نظر وجود 

:Kuenne, 1989(یکدیگر دشـــمنی ندارند پردازان بر این باورند که اما اکثر نظریه)554-566
شمنی جزئی از رقابت میان دو یا چند بازیگر منطقه    صومت و د سیم     خ ساس تق ست. بر ا اي ا

بندي دشمنی به انواع اجتماعی ( بازیگرانی که نسبت به یکدیگر احساس بدي دارند)، سیاسی        
ــی یکدیگر را قبول ندارند) و نظامی (بازیگرانی با         هاي ها و آمال  (بازیگرانی که آرمان    ــیاسـ سـ

سبت به هم که می     شکار یا پنهان ن شود)، برخی معتقدند رقباي  خصومت آ تواند منجر به جنگ 
کدیگر می         منطقه  با ی بت  قا به ر ها  نه تن یک دیگري را     اي  که هر  ند بل ــمن عنوانبه پرداز دشـ

). Bennett, 1996: 157-184(ندکناجتماعی، سیاسی یا نظامی خود نیز تصور می
با توجه به یک یا چند موضــوع مورد اختالف  برخی رقابت میان دو یا چند دولت را عمدتاً

هاي رقیب ممکن است بر سر یک کاالي    کنند که دولتگیرند. در این زمینه، بیان میدر نظر می
با           ند و اغلب روابط خود  بت بپرداز قا به ر یا غیرملموس  کدیگر را  کمیاب ملموس  عنوانبه ی

و 2انیهاي مکبازي یا حاصل جمع صفر تلقی کنند. بر این اساس، برخی اندیشمندان به رقابت    
شاره  3موقعیتی سر  بمعموالًشود که  اند. از نظر آنان، رقابت مکانی، به رقابتی گفته مینمودها ر 

ــرزمین، منابع، راه  ــورت میهاي تجاري و غ  هاي آبی، مناطق ماهیگیري، راه   سـ گیرد، در یره صـ
اقتصادي –حالی که رقابت موقعیتی، رقابت  بر سر قدرت نسبی نظامی، کسب موقعیت سیاسی 

برخی دیگر رقابت ).Thompson, 1995: 203(و نفوذ سیاسی بر یک منطقه جغرافیایی است   
ژي  ک ایدئولو تواند براي تحمیل ی   اند، بدین معنا که رقابت می      را نیز به این دو افزوده 4ايایده 

).Clermont, 2002: 121(راهنما یا القاي هویت ملی متفاوت به دیگري نیز، صورت گیرد
ضرورتاً  صه نمی از منظر برخی دیگر، رقابت  نبه  تواند جشود، بلکه می در جنبه نظامی خال

سالمت  ساس تهدید       م ست که هر رقابتی مبتنی بر اح شد. همچنین، الزامی نی شته با جویانه نیز دا

1. Regional Rivalries
2 .Spatial
3. Situational
4. Ideational
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؛  اند. نخست ها متصور شده  از سوي دولت دیگر باشد. بر این اساس، دو نوع رقابت میان دولت   
ــان   ــتراتژیک که در آن رقبا، یکدیگر را تهدیدي عمده در راه نیل به اهداف و منافعش رقابت اس

ــور می ــوي بازیگر یا  تص ــاس تهدیدي از س ــتراتژیک که رقبا احس نمایند؛ دوم؛ رقابت غیر اس
عه     یگر نمیبازیگران د  که مجمو یا این ند و  لت کن قه قرار        اي از دو یک منط که در  یب  هاي رق

صورتی که    گرفته ساس خطر و تهدید از یکدیگر ندارند. رقابت در  اند، همگی به یک اندازه اح
هاي به شــکل اســتراتژیک درآید با نوعی خصــومت نیز همراه خواهد بود. در این حالت دولت

نمایند. این رقابت دشـمن و تهدیدي علیه امنیت ملی خود تصـور می  عنوانبهرقیب یکدیگر را 
شت      صورات یا بردا شه در ت سی روابط    هاي ذهنی دولتری شته، در این حالت باید به برر ها دا

صمیم بین گیرندگان و اینکه آیا یکدیگر را تهدیدي علیه امنیت ملی خود  االذهانی دولتمردان و ت
ــور می ــت که در ).Haji-Yousefi, 1999: 124(ختنمایند یا خیر، پرداتص این در حالی اس

ــت  ــورات و برداش ــتراتژیک دارد، تص هاي ذهنی بازیگران از یکدیگر در رقابتی که جنبه غیراس
وروي  و شــآمریکاتوان رقابت کمتري دارد. در مورد رقابت اســتراتژیک میتأثیرماهیت رقابت 

جنگ جهانی دوم به بعد و یا حتی منازعه هند  در زمان جنگ سرد و همچنین منازعه دو کره از 
ه توان فرانس رقابتی که جنبه استراتژیک دارد، اشاره کرد. در مورد دوم، می  عنوانبهو پاکستان را  

ــته1950و آلمان را مثال زد که پس از دهه  ــر اند، که عمدتاًمیالدي با هم رقابت داش هم بر س
ــت، اما به       ــورت تهدیداتی علیه امنیت ملی خود      همدیگر به  رهبري اتحادیه اروپا بوده اسـ صـ

ــکل       به نگرند. نمی ــت. اما رقابت به مفهوم       Competitionعبارتی این نوع رقابت به شـ اسـ
Rivalry      به مفهوم ــور تهدید از     Competitionدر بردارنده ترکیبی از رقابت  به عالوه تصـ

Colaresi, Rasler and(سوي دشمن است    Thompson, 2007.(ث این مقاله نیز رقابت بح
دهد.را مورد نظر قرار میCompetitionبه مفهوم

شود قی میاي تلتوان گفت که رقابت استراتژیک رقابتی مکانی، موقعیتی و ایدههمچنین می
که میان دو یا چند دولت در یک منطقه که هر یک دیگري را تهدیدي علیه امنیت ملی خود 

ند، شکل کنیاست خارجی و دفاعی خود را بر این اساس تنظیم مینمایند و در نتیجه ستصور می
ر اي را دارا است، اما دگیرد. رقابت غیراستراتژیک نیز همین ماهیت مکانی، موقعیتی و ایدهمی
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هاي موجود در یک منطقه، یکدیگر را خصم یا تهدیدي علیه این نوع رقابت، طرفین یا طرف
خارجی هايگفت که سیاستتوان ضرورتاًدر نتیجه نمیکنند و امنیت ملی خویش تصور نمی

).Haji-Yousefi, 1999: 121-123(کنندیا دفاعی خود را نیز بر این اساس تنظیم می

ايسازي رقابت منطقهاي و مفهومنظریه مجموعه امنیتی منطقه-ب
یکل قدرت انگاري و ســهاي زیادي از جمله رئالیســم و مشــتقات آن، ســازههر چند که نظریه

هاي   زهاي و دالیل و انگی هاي منطقه  چارلز دوران از قابلیت تبیینی خوبی در زمینه تحلیل رقابت       
آن برخوردارند، اما رویکرد نظري این مقاله، نظریه مجموعه امنیتی خاورمیانه اســت. این نظریه 

صلی کنش عنوانبهي که بر هویت و قطبیت، تأکیدبا  سی و عام   مؤلفه ا سیا کننده  ل تعیینگرایی 
ــطوح تحلیل در مطالعه مناطق مختلف دارد، می         ــطح مناطق و بر سـ تواند   ماهیت روابط در سـ

ــاي خاورمیانه پس از تحوالت      منطقه تبیینی خوبی از ماهیت رقابت     اي ایران و ترکیه در فضـ
ــت دهد. بوزان و ویور    2011 به دسـ مجموعه  «مهمترین متفکران این حوزه، عنوانبه میالدي 

قه ام عه » 1اينیتی منط که در آن    را مجمو ها  حد مده امنیتی کردن و       اي از وا هاي ع ند ها فرآی
ــده   غیرامنیتی کردن یا هر دوي آن  ــکالت امنیتی آن  ها آن اندازه درهم تنیده شـ ها را  اند که مشـ

ــل کرد     نمی Buzan, Waever and(،»توان جـداي از یکـدیگر تحلیـل یـا حـل و فصــ

Wilde,1998: 31(فت       تعریف ک یا با تلفیق ره ند. این متفکران،  مادي   رد نه و    هاي  یا گرا
انگارانه توانستند به شیوه جدیدي از درك تحوالت امنیتی در مناطق مختلف جهان پس از   سازه 

جنگ سرد برسند. بوزان و اندیشمندان دیگر این حوزه، بر اساس فهم رئالیستی از ماهیت نظام       
ــطح منطقهالملل و مناطق، بر توزیع قدرت دبین عامل مهمی که رفتار عنوانبهاي و جهانی ر سـ

ــتهکند، توجه ویژهبازیگران یک نظام را تعیین می ــاس این، عنوان میاي داشـ د تا کنناند. بر اسـ
اي بر انباشــت نســبی قدرت اســتوار باشــد، روابط الملل و یا یک نظام منطقهزمانی که نظام بین

ــورها همواره رقابت آمیز خو ,Buzan(اهد بود و هر آینه خطر جنگ نیز وجود داردمیان کشـ

هاي هویتی میان بازیگران در    ها، تفاوت  از طرف دیگر، کنش متقابل میان هویت    ).14 :2004

1. Regional security Complex
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اي، خود را با  هاي بزرگ و یا بازیگران منطقه    هایی که هر یک از قدرت    یک منطقه، ایدئولوژي   
نا می  ــت که می     کنند یا تعریف می  آن ب ن کنند، از نظر این متفکران، عامل مهم دیگري اسـ د  توا

لف جهان را تغییر داده و الگوهاي رفتاري بازیگران را به سمت خصومت،    سیاست مناطق مخت  
).Ibid: 34(زیستی سوق دهدرقابت و یا به هم

ساسی در چارچوب یک مجموعه امنیتی، نیز احساس تهدید یا ترس متقابل میان دو      عامل ا
ــت. از نظر بوزان چون در خاورمیانه حس ناامنی با نزدیکی  مؤثریا چند دولت     و مجاورت اسـ

شتر می       شتر کشورها از همسایگان خود بی ست و به همین خاطر بی هاي ترسند تا قدرت همراه ا
در نتیجه هر گونه افزایش قدرت یکی از دولت ها موجب  ).Buzan, 2002: 634(دور دســت

شود. این تصورات متناقض   هاي درگیر خاورمیانه میکاهش امنیت همسایگان آن و حتی دولت 
ــه   خیزد، بر می» معماي امنیت  «آمیز در خاورمیانه که از نظر بوزان و همکاران وي از      و مناقشـ

ــود  ــورهاي منطقه تبدیل ش ــومت به الگوي غالب کش ــده تا رقابت و خص ,Rouhi(موجب ش

2016: 127-130.(
ــمنی و رقابت) از منظر متفکران این حوزه   ــتی، دش ماهیت کلی روابط در یک منطقه (دوس

,Buzan(و هم از نوع روابط تاریخی دوستانه یا خصمانهشودمیبرخاسته هم از توزیع قدرت

ســو، ســاختار نامتوازن قدرت، تالش برخی بازیگران براي تغییر ســاختار از یک).636 :2002
ــر قدرت و رهبري منطقه قدرت به ــمکش بر س هاي موجود در اي، ترکیب دولتنفع خود، کش

قابل تیکی و ایدئولوژیکی، تیذهبی، قومیت، مسائل ژئوپل منطقه و از سوي دیگر، وجود عناصر م  
یا بین اعراب و ترك  بین ایرانی ــمکش بین      ها و اعراب و  ها، کشـ نامنی کرد ــکالت  ها، مشـ
زا در خاورمیانه را در سطح   هاي کشمکش ها و اسرائیل، عوامل مهمی هستند که پویش  فلسطینی 

).Ibid: 638(کننداي تعریف میمنطقه
هاي قوي، هاي ضعیف در کنار دولتهاي موجود در یک منطقه، دولتترکیب دولتدر کنار 

هاي امنیتی و روابط دولت یا دولت هاي شکننده و یا در حال گذار، از نظر تبیینی پویشدولت
دهند، سطح (متغیر) قدرتمند جهانی نیز (بین کشوري) در مجموعه امنیتی خاورمیانه را شکل می

شوند. سوي منطقه کشیده هت خطوط رقابت موجود درون یک منطقه، بهممکن است که در ج
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اي رقابت را تشدید تواند الگوهاي منطقهدر این حالت الگوهاي جهانی رقابت بر سر قدرت می
:Buzan & Waever, 2003(و حتی با آنها هم سو شوند 63.(

هاي پژوهشیافته-4

پیشینه رقابت ایران و ترکیه-1-4
هاي فالت ایران و آناتومی مخاصــمه، تهدید و رقابت جریان همواره بین دولتتاریخ،در طول 

داشـــته اســـت. حتی زمانی که در طول دو قرن گذشـــته، دو امپراتوري ایران و عثمانی پس از 
میالدي به صلحی که بیشتر به   1639هاي متعدد بر ضد یکدیگر، در سال   کشی مبارزات و لشکر 

شــت، تن در داده بودند و توافق کرده بودند که با یکدیگر مســتقیمیک جنگ ســرد شــباهت دا
شتن    شوند، اما باز هم توازن قوا، خوی سک به عکس وارد جنگ ن هاي حاد العملداري و عدم تم

اولین حوزه رقابت ).Cagaptay and  Evans, 2013: 1-5(و نظامی، مورد توجه دوکشور بود
سط قرن ن    شور نیز؛ عراق و در اوا شور براي      دو ک ساس آن، دو ک شکل گرفت که بر ا وزدهم 

ترین رقابت در منطقه را شــکل دادند. افزون بر این، در این  ایجاد نفوذ در این کشــور، قدیمی 
ــال ــور خود را ها چون دولتسـ ــلی جهان اســـالم مطرح عنوانبههاي دو کشـ دو الگوي اصـ

ــمن این که به برخی درگیريمی ــور دامن میهها و تنشکردند، این امر ضـ زد، اي بین دو کشـ
Goodarzi(وجود آورده بودنوعی رقابت دینی را نیز بین دو کشور به and Ibrahimi, 2013:

138.(
ــکیل جمهوري ترکیه و متعاقب آن روي کارآمدن  ــقوط امپراتوري عثمانی و تشـ پس از سـ

سان دو نفر در     شیوه یک ضاخان در ایران، با توجه به  سیدن به قدرت آتاتورك در ترکیه و ر و ر
همچنین مأموریت مشابه دو نفر براي مدرنیزاسیون و نوسازي دو کشور، هر چند روابط بین دو     

در دوران ).Hunter, 2010: 289(کشــور ارتقاء یافت، اما باز هم این روابط هیچگاه گرم نبود
سم   ه با کمونیدلیل قرار گرفتن دو کشور در دکترین سد نفوذ و مبارز  ساله محمدرضا شاه به   27

اي از جمله پیمان بغداد و ســنتو، رقابت  هاي مهم منطقهو همچنین عضــویت در پیمان آمریکا
ستن به         ساً ترکیه حوزه نفوذ خود را اروپا و پیو سا شکل نگرفت. چرا که ا شور  جدي بین دو ک
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کیه  راي ایران نیز منافات چندانی با ســیاســت خارجی تکرد و اســتراتژي منطقهاروپا تعریف می
نداشت.  

انداز  تا زمان پیروزي انقالب اســـالمی، با چشـــم1930با این وجود، هر چند از اوایل دهه 
تند،  اي داشـ امنیتی مشـترك و دیدگاه یکسـانی که دو کشـور نسـبت به مسـایل جهانی و منطقه     

رقابت و تنش چندانی بین دو کشور شکل نگرفت، اما وقوع انقالب اسالمی در ایران، تمام این   
سالمی در        شور را  بار دیگر احیا کرد. وقوع انقالب ا ساخت و رقابت دو ک شرایط را دگرگون 

دو الگوي متفاوت در خاورمیانه مطرح شــوند، در یک عنوانبهایران موجب شــد تا دو کشــور 
طرف، جمهوري اسالمی قرار داشت که طرفدار یک دولت دینی است و بر پایه دین به تعریف    

ــی    پرداخت و در طرف دیگر، ترکیه  و هویت خود می  ــت که کامالً از دموکراسـ اي قرار داشـ
صر به ).Athari, 2003: 257-258(کردسکوالر طرفداري می  نوبه خودش در دور تازه این عن

تنش و درگیري بین دو کشور نقش مهمی بازي کرد. 
س       سیا ساله عراق علیه ایران، از آنجا که برخی افراد در  شت  ت ترکیه که در دوران جنگ ه

ــبت به ایران بودند      طرفدار روابط متوازن و راهبردي واقع  -تورگوت اوزالبویژه-گرایانه نسـ
ستمدار عمل    شان تلقی     سیا شور سالمی ایران را تهدیدي فوري براي ک گراي ترك، ایدئولوژي ا

نکردند و جمهوري اســالمی ایران نیز در مناســبات خود با ترکیه عامل ایدئولوي را چندا نمی
صرفاً محدود به مقاالت چاپی     کرد، بنابراین رقابتدخیل نمی شور نیز  جویی ایدئولوژیک دو ک
,Hunter(شددلیل ماهیت ضد اسالمی او هاي دو کشور و انتقاد ایران از آتاتورك بهدر روزنامه

2010: 291-292.(
اند، از ر کار بودهگرا در ترکیه بر ســهاي اســالمبعد از جنگ نیز، هر چند هنگامی که گروه
کان(     ــت وزیري ارب تاه نخسـ له دوره کو خاتمی روابط دو   1995-1997جم قاي  ) و در ایران آ

ــایلی چون تغییر نظام    ــور رو به بهبود رفت، اما با وجود این، از این زمان به بعد وجود مس کش
شوروي،    بین شی  سئله الملل و فروپا ستقالل   م شورهاي تازه ا سر  یافته و رقابترقابت در ک بر 

ــئلهخطوط انتقال انرژي،  ــئلهعراق، مس ــور و چالش  مس کردها و تأثر آن بر امنیت ملی دو کش
ــیار مهمی بودند که    ــوعات بس ــرائیل از جمله عوامل و موض خودگردانی آن، اتحاد ترکیه و اس



122 1397اول، بهارهم، شماره چهاردفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال__________________________

هاي رقابت دو کشور را باز گذاشته و سوء ظن و بدگمانی دو طرف نسبت به یکدیگر را     عرصه 
ه بود. موجب شد

طلبانه در مناسبات میان دو کشور   هاي رقابتسقوط اتحاد جماهیر شوروي، در تشدید جنبه   
سال    صله  میالدي به بعد نقش مهمی را بازي کرد. ترکیه که بعد از 1990هاي پس از دهه در فا

هاي جدي خود را جلوگیري از اثرگذاري و نقش ایران در منطقه      این تحوالت، یکی از تالش
به قرار بال راه داده بود و  بازیگران بین        دن جدد نزد  بار م ــب اعت المللی هاي جدیدي براي کسـ
شکل      می شی نظام دو قطبی و  سالمی ایران نیز که فروپا شت، جمهوري ا هايگیري جمهوريگ

گ ایران ها جنالمللی پس از سال منزله یک فرصت استثنایی براي گریز از انزاوي بین  جدید را به
ــور جدي دید و میو عراق می ــت حض ــتري در معادالت منطقهتر و نقشخواس اي  آفرینی بیش
هاي تازه استقالل یافته در آسیاي مرکزي و قفقاز   ، جمهوري)Athari, 2003: 263(داشته باشد  

بت       قا جدي ر به عرصـــه  قه    را  قدرت برتر منط ــور براي نفوذ و کســـب  اي  جویی دو کشـ
مسـیرهاي خط لوله انتقال  بویژه ابع اقتصـادي و  رقابت بر سـر من )Hunter, 2010: 298(شـد 

ــه ــور در این دوران بهنفت و گاز نیز یکی دیگر از عرص ــیار مهم رقابت دو کش ــمار هاي بس ش
آمده است.  می

ــحنه عراق و آمریکاپیروزي ائتالف غرب به رهبري  ــدام از کویت، صـ در بیرون راندن صـ
ــه جدي دیگري  بویژه  ــور را به عرص ــتان این کش براي رقابت ایران و ترکیه تبدیل کرد، کردس
ر کردند تا دهاي مختلف کرد سعی میاین که هر کدام از این دو کشور با حمایت از گروهبویژه

ــند   ــته باش ــت باالتر داش Koolaee(رقابت براي نفوذ در عراق دس & et.al, 2016: 1-27 .(
این کشــور، تحوالت   میالدي و روي کار آمدن دولت شــیعی در 2003تحوالت عراق پس از 

و سپس بحران  » بهار عربی«و یا » بیداري اسالمی «میالدي تحت عنوان 2011خاورمیانه از سال  
ــوعات مهمی بوده  ــوریه و یمن، موض ــر قدرت و نفوذ  س ــور را بر س اند که رقابت بین دو کش

ــور در مورد این تحوالت، زاي افزایش داد. تفاوت و نوع نگاه و عمل   منطقه  وایاي  کرد دو کشـ
ــکار و پنهان دو کشــور در عرصــه منطقه  ــاخت. مالحظات مختلف رقابت آش ــکار س اي را آش

ــده          یژئوپل ــورت همزمان با رقابت مذکور همراه شـ ــور که به صـ تیکی و ایدئولوژیکی دو کشـ
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ــور در میدان )Sinkaya, 2012: 138(بود ــد تا دو کش هاي مختلف تحوالت جهان موجب ش
سوری بویژهعرب و  Malley(ه براي افزایش قدرت و نفوذ خود به رقابت بپردازنددر عراق و 

& Sajadpour, Taspinar, 2012.(

دهنده رقابت  عوامل شتاب-2-4
ــدید رقابت ایران و ترکیه از  میالدي و همزمان با تحوالت 2011عوامل مهمی در افزایش و تش

شتند که می  است خارجی حزب   توان در سطوح مختلف، سطح داخلی (سی   جهان عرب نقش دا
تحوالت سوریه و عراق) و در بویژهاي (تحوالت جهان عرب و عدالت و توسعه)، سطح منطقه  

در ژهبویها و دکترین اوباما و رقابت با روســیه در منطقه و المللی (ســیاســتنهایت ســطح بین
بندي کرد.سوریه)، دسته

داخلی، اســتراتژي  در میان عوامل مختلف ســیاســت خارجی حزب عدالت و توســعه: -الف
سال     سعه در ترکیه در  سم «میالدي در قالب 2002حزب عدالت و تو صیت و    »نئوعثمانی شخ  ،

او » عمق اسـتراتژیک «نگرش اردوغان، افکار احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه سـابق و دکترین  
سیاري نقش      ست. ب شدید رقابت ایران و ترکیه حائز اهمیت ا سیم نظم در ت آفرینی ترکیه در تر

دانند که هاي محیطی راهبردي، بلکه برداشتی می برخاسته از واقعیت نوین خاورمیانه را نه صرفاً 
سابق و رئیس جمهور کنونی      بویژهرهبران ترکیه و  شخص رجب طیب اردوغان، نخست وزیر 

ــته   گران  ، یکی از پرنفوذترین پژوهش»هاکان یاووز   «اند. تا آنجا که     ترکیه از این تحوالت داشـ
س    سوم به این حزب مطرح    سیا سعه و جنبش مو ت خارجی ترکیه، آنچه که حزب عدالت و تو

غان می      می یب اردو جب ط ــلط ر ند را، هژمونی و تسـ ند ک ).Yavuz, 2009: 122-129(دا
ــعه، خود را در قامت رهبري و احیاي    ــیدن حزب عدالت و توس اردوغان که بعد به قدرت رس

بازســازي هویت ســنتی کمالیســم و غربدید و میعظمت تاریخی و ژئوپلیتیکی ترکیه بزرگ 
سازي رابطه با غرب و شرق و اتخاذ سیاست فعال در جهان اسالم، از      گرایی و تمایل به متوازن

ــوب میجمله نگرش ــیم نظم نوین در خاورمیانه بر  ها و منظومه فکري او محس ــود، در ترس ش
. گفتمان و یا ایدئولوژي  اســـاس امیال و آمال حزبی و فکري خود نقش مهمی داشـــته اســـت
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سم « ست،    که در قالب نظام فکري اقتدارگرایانه» اردوغانی ستی قابل فهم ا اینکه  ویژهباي پوپولی
هاي اولیه و دوران شــکوفایی حزب عدالت و توســعه  رویکرد چند جانبه و ســیســتمایک ســال

سال  صالحات قانون  میالدي و ا2016پس از کودتاي نافرجام بویژههاي اخیر و (آ.ك. پ) در 
هاي افراطی اردوغان در داخل و ســطح  گرایی و تک روياســاســی، جاي خود را به یک جانبه

ست منطقه سیاري از محققان در  )Golmohammdi, et.al, 2016: 74-89(اي داده ا به گفته ب
ســتیزشــی و رقابتی شــدن بازي قدرت در منطقه و تقابل آن با جمهوري اســالمی ایران، نقش   

می ایفا کرده است.بسیار مه
او  » عمق اسـتراتژیک «، وزیر خارجه سـابق، مفهوم  1بعد از اردوغان، افکار احمد داود اوغلو

ست. کتاب      سیار مهم ا شدن محیط امنیتی خاورمیانه ب ستراتژیک «نیز در رقابتی  تأکیداو »عمق ا
شوره        سایر ک سی ترکیه براي  سیا قه اي منطزیادي بر مواردي چون الگو قرار گرفتن نهادهاي 

صاد   ست     عنوانبهخاورمیانه؛ توجه ویژه به اقت سیا شتیبانی از روابط و  بازوي قدرتمندي براي پ
ــرمایه  المللی و منطقه هاي بین ترکیه؛ ایفاي نقش مهمتر در مدیریت بحران     گذاري روي اي و سـ

شورهاي منطقه   شورهایی که زمانی جز بویژهک لتماس و جاي ابه–اند ء امپراتوري عثمانی بودهک
ستن به اتحادیه اروپا  صرف هزینه  سب ترک و در نهایت بهره-هاي گزاف براي پیو یه  برداري منا

شت      ساله عثمانی بر خاورمیانه دا صد  .  )Davutoglu, 2001: 45-55(از امتیازات حاکمیت پان
ــتراتژي  ــایگان «طرح اس ــاندن اختالفات با همس ــفر رس که هدف از آن برقراري روابط 2»به ص

ــتان ــیدن ترکیه به رهبري منطقه دوس ــتاي رس ــایگان در راس ــتراتژیک  ه با همس اي و اهمیت اس
ــان از نگاه عمیق او به        بین ــتراتژیک او که نشـ ــرق و عمق اسـ المللی و دو رویکرد نگاه به شـ

شه راه جدید ترکیه و       سیم نق ست، در تر شور  آفرینینقشخاورمیانه بوده ا یک عنوانبهاین ک
ــت ــر نظم مطلوب منطقهقدرت مرکزي و در راس ــیار مهم بوده اي آن رقابت با ایران بر س اي بس

است.  
شه     سم که در افکار و اندی ستراتژي فرهنگی نئوعثمانی زب  هاي مقامات حدر نهایت باید به ا

1. Ahamd Davut Oghlu

2. Zero Problems With Neighbours
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عدالت و توسعه متجلی شده است، اشاره کرد. این نگرش که چراغ راهنماي سیاست خارجی         
الش براي بسط نفوذ ترکیه در مناطق پیرامونی و ارتقاي جایگاه  دنبال تدهد، بهترکیه تشکیل می 

ساس مزیت   & Danesnia(هاي تاریخی و هویتی مبتنی بر میراث عثمانی است این کشور بر ا

Hashemi, 2015: 48-67.(    ــاس این نگرش، ترکیه رویکرد خالقانه و فعال تر در بر این اسـ
ش بسیار مهمی در پر تنش شدن منطقه خاورمیانه و   کرد، نقاي را تشویق و تهییج می امور منطقه

در سوریه و عراق و به تبع آن رقابت با ایران داشت.بویژه
ــطح منطقهاي (تحوالت جهان عرب و بحران ســوریه): ســطح منطقه-ب اي تحوالت  در س

ــوم به  ــالمی«و یا » بهار عرب«جهان عرب موس ــال » بیداري اس 2011که جهان عرب را از س
در ژهبویاي در منطقه، افزایش قدرت و نفوذ ایران   در نوردید، تغییر توازن قواي منطقه  میالدي 

شوند که تحرکات ایران و ترکیه را در رقابت عراق و سوریه، از جمله موارد مهمی محسوب می
قدرت برتر منطقه    فاي نقش  جاد نظم منطقه  براي ای اي موردنظر خود برانگیخت.  اي، نفوذ و ای

ــد تا بازیگران منطقهوقوع این  د را اي خواي مانند ایران و ترکیه نقش منطقهتحوالت موجب ش
ــده و ارتقاي جایگاه منطقه ــانبازتعریف کرده و به دنبال پر کردن خالء قدرت ایجاد شـ اي شـ

شند  Mousavi(با & et al, 2016: 166188.(     ست نوعثمان سیا ستاي  گرایی ترکیه که در را
موجود منطقه، در پی ایجاد نظم مطلوب خود که در آن ترکیه نقش  خود با چالش کشــیدن نظم

به          که تحوالت جدید را  ــالمی ایران نیز  ند، بود و جمهوري اسـ فا ک منزله  قدرت هژمون را ای
دید، رقابت جدي و مهمی را بین دو بیداري اســـالمی و تکمیل پازل انقالبی خود در منطقه می

واست و اراده خود شکل داد. در بحران سوریه نیز با    دهی تحوالت مطابق خکشور بر سر شکل   
توجه به اهمیت راهبردي این کشــور براي ایران و ترکیه و تقابل اســتراتژي دو کشــور که یکی 
سد       شار ا ستاي حذف محور مقاومت و پایان حکومت ب همگامی با غرب و جبهه عربی و در را

سق       سد و جلوگیري از  شار ا شت و دیگري در حفظ ب شور را  قرار دا وط محور مقاومت، دو ک
ستی و بازي برد          ضاي رئالی ساس آن در یک ف شدید کرد که برا ضاي رقابتی عمیق و  –وارد ف

ــند باخت، هر کدام نمی ــوریه باش ــتند تا بازنده بازي در س ,Hajimineh & Sabouhi(خواس

2012: 99-133.(
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سیه و    -ج ست و دکترین اوباما)   آمریکاسطح کالن (رقابت رو سیا سیاري از محققان  : و  ب
ــیه که قطبآمریکاهاي جهانی رقابت کنند، یکی هاي موجود در خاورمیانه را تقویت میو روس

،  1انگاند. رابرت کیاز عوامل مهم پرتنش شــدن و افزایش فضــاي رقابتی در خاورمیانه دانســته
د  هاي جدیهاي کنترل شــده و ائتالف گوید رقابت، درگیريیکی از این متفکران اســت که می 

یانه ، در حوزه ژئوپلیتیک خاورمآمریکابین روسیه و بویژههاي بزرگ و اقتصادي قدرت-امنیتی
ــت   ــاي رقابت و درگیري در خاورمیانه اس ــدید فض ,Sariolghalam(یکی از عوامل مهم تش

2017: 101-139.(
ه رجی که بهاي شخصی اوباما در سیاست خا    ها و گرایشدر این زمینه برخی دیگر، اندیشه 

ــت را در تقابل       ــته اسـ ــوب گشـ ها و جاییها، همکاري، جابهها، ائتالف دکترین اوباما نیز منسـ
سته همکاري سیار مهمی از این  ). Ibid: 107-108(اندهاي نظامی در خاورمیانه مؤثر دان بخش ب

ــه  ــاحبه   اندیشـ ــال آخر  3»مجله آتالنتیک  «از 2»جفري گلدبرگ «با  » اوباما  «ها در مصـ در سـ
خواهد مثل بوش دســت آمده اســت. در این مصــاحبه، اوباما با اعالم اینکه نمیهاش بمامداريز

شروع کند،       شن  شد که جنگی را بدون نتایج رو ضوع    تأکیددومی با کرد تا مادامی که یک مو
داري باید مبناي سیاست خارجی   نباشد، سیاست خویشتن    آمریکاتهدید مستقیمی بر امنیت ملی  

شتر این        باشد. از این  رو، بر حل مشکل کشورهاي خاورمیانه توسط خودشان و بر مسئولیت بی
).Goldberg, 2016: 46-49(کردتأکیدکشورها در تغییر اوضاع 

Asia«که » سوي آسیاچرخش به«که اتخاذ رویکرد آمریکادر یکی از اسناد استراتژیک 

Pivot «در کاآمریحضور نظامی و مستقیم نام گرفته است، نیز ضمن اینکه بر پایان دادن به
در منطقه و ترغیب متحدان به آمریکاتأکید شده بود، برکاهش نقش 2016خاورمیانه تا سال 

:Kay, 2013پذیري بیشتر نیز توجه شد(مسئولیت این تغییر راهبرد در سیاست خارجی ). 1
تی ستفاده از یاران نیابهاي خاورمیانه و اکه مبتنی بر کاهش نقش این کشور در درگیريآمریکا

1. Robert Kagan

2. Jeffrey Goldberg

3. Attlantic
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خود براي مدیریت بحران است، همان طور که کشورهاي عربی را به جنگ سرد جدیدي {توسط 
این کشورها علیه ایران} با یکدیگر متحد کرده است که عربستان مرکز این اتحاد جدید محسوب 

د رساند که خوسایر کشورها از جمله ترکیه را نیز به این نتیجه)Takeya, 2015: 1-6(شودمی
اي وذ منطقهاش، درصدد گسترش نفباید با توجه به منافع ملی، ایدئولوژیک و نیازهاي ژئوپلیتیکی

در ریکاآم. بدین ترتیب، در حالی که اصول ژئوپلیتیک اي باشدو ایجاد یک نظم جدید منطقه
ر آن بازیگران داند؛ تعادلی که دجهان ایجاد تعادل قدرت در منطقه خاورمیانه را ضروري می

اي از بار مشکالت را خود بر دوش بکشند، ترکیه که محتاطانه به حوزه نفوذ اي سهم عمدهمنطقه
گشت، تا تعادلی در برابر قدرت و نفوذ ایران و پیشین خود در مرزهاي جنوبی خود باز می

، به رقابت جدي با ایران وارد شد.)Stratfor.com/mar 3, 2015(سوریه ایجاد شود

ماهیت و فرایند رقابت ایران و ترکیه در عراق جدید-3-4
سال     شغال در  صه 2003عراق پس از ا شور ایران و    میالدي یکی از عر صلی رقابت دو ک هاي ا

سر نفوذ و قدرت منطقه  ست. در این بین  ترکیه بر  سئله اي بوده ا ستان عراق، واقعیت م ی به کرد
داشــت ترکیه نســبت به ندهاي تاریخی و چشــمنام کردها، موضــوع آب و انرژي، همچنین پیو

ــیار مهمی در این بازي رقابت  ــمال عراق نقش بس ــت. نظر به این که در ش گونه بازي کرده اس
تان عراق و ترکیه، عوامل مهمی مانند وجود       تعیین نوع رابطه میان حکومت منطقه     ــ اي کردسـ

شمال عراق با کردهاي      شترك  ستان، مرز م ها با ترکیه، درگیري تركذخایر نفتی در منطقه کرد
صلی           شمه گرفتن منابع ا سرچ شمال عراق و  ضور اقلیت ترکمن در  سوریه، ح نتأمیکردهاي 

ــزا دارد و ترکیه پس از      ــی بسـ یاز عراق نقشـ نده آب مورد ن میالدي و حاکمیت دو   1991کن
شمال عراق و     سیس یک منطقه خودگردان در  رتأثیفاکتوري کردهاي عراق همواره با چالش تأ

:Olsen, 1996(آن بر خود مواجه بوده اســت ترکیه به شــدت نگران تجزیه همین دلیل، ، به)3
ساکنان       ستقل کردي در جوار مرزهاي جنوبی خود که اکثریت  شکیل یک حکومت م عراق و ت

,Olson(باشد آن داراي اشتراکات قومی، نژادي و تاریخی با ساکنان کردستان عراق هستند، می    

هاي اخیر نیز تالش و تکاپوي کردها براي کسب استقالل از عراق    در سال . )115-120 :2004
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ضوع         ست، این مو ساخته ا شدیدي مواجه  که دو طرف ایرانی و ترك را با یک معماي امنیت 
ــمکش دو بازیگر و قدرت منطقه         ــتراتژیک رقابت و کشـ اي را براي نفوذ و کنترل اهمیت اسـ

. در راستاي این نگرانی مقامات ترك، گذشته از اینکه    اوضاع در این منطقه برجسته کرده است   
گذاري هاي زیادي اند، بلکه سرمایههاي نظامی خود در شمال عراق اقدام کردهبه افزایش دارایی

ــعی کردند تا ارتباط خوبی با دولت منطقه ــتان عراقنیز در این منطقه انجام داده و س اي کردس
ست       سیا شد. این  شته با گرایان عراق را نیز در پیادامه پیدا کرده که اعتراض ملیها تا جایی دا

ست     سیا شت.  صادي به ترکیه ابراز نگرانی کرده   دا ستگی اقت آن را در اند ومداران کرد نیز از واب
. )Kane, 2011: 11(کنندراستاي کنترل عراق و منطقه کردستان ارزیابی می

ــت می  ــیاس ــیم این س ــته از پیوندر ترس توري  النهرین با امپراد تاریخی بینتوان گفت، گذش
داند و در نگاه عمق عثمانی، ترکیه در راستاي دکترینش، شمال عراق تا موصل را از آن خود می

ــمال عراق دایره نفوذ راهبردي ترکیه براي ورود به خاورمیانه محســوب   ــتراتژیک آنکارا، ش اس
صل و ک   می صل   عنوانبهرکوك به ترکیه شود. ملی گرایان ترکیه نیز معتقدند که الحاق مو یک ا

ــت  ــده اس :Golmohammadi, 2015b(در میثاق ملی ترکیه گنجانیده ش ــتاي این )7 در راس
هاي اخیر دست به هر اقدامی براي گسترش نفوذش در عراق و ممانعت سیاست، ترکیه در سال

خصــوص بهاز پیوند اســتراتژیک حکومت عراق با ایران انجام داده اســت. نزدیکی به کردها و
جناح بارزانی، گسترش روابط با اهل تسنن عراق و حمایت از ایاد عالوي، سکوالر و وابسته به 

کمک نظامی و مالی به ،)Tremblay, 2014: 3(میالدي عراق2010اهل ســـنت در انتخابات 
ــعبی) در        ــد الشـ داعش، ممانعت از ورود نیروهاي دولت مرکزي و جبهه مردمی عراق (حشـ

و در نهایت حضــور و تحرکات نظامی در شــمال عراق و موصــل از جمله این اطراف موصــل 
ــت ــیاس ــت. در واقع هرچند برخی از تحلیلس گران، این اقدامات و تحرکات نظامی ها بوده اس

ــاس مجموعه  ــمال عراق را براس اي از اهداف مرتبط با منافع ملی ترکیه و همچنین ترکیه در ش
دانند، اما با این حال آن چه که مشهود است،  ترك مربوط میهاي پرستیژي مقامات برخی انگیزه

سیاست   سالمی ایران   بخش مهمی از  ستاي رقابت با جمهوري ا ها و تحرکات ترکیه در عراق را
و ممانعت از پیوند اســتراتژیک حکومت عراق با جمهوري اســالمی ایران، قابل درك و تبیین   
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است.

و ترکیهبحران سوریه و تشدید رقابت ایران-4-4
سیاست ترکیه در قبال تحوالت سوریه شگفت انگیز است. اگرچه در چندین دهه، روابط آنکارا 

دالیل متعدد از جمله مناقشه برسر میزان آب دجله و فرات، حمایت دمشق از جداییو دمشق به
بداهللا        به ع ناه دادن  یه و پ بان کرد در ترک تان عراق     طل ــ کارگران کردسـ جاالن، رهبر حزب  او

(پ.ك.ك) و حاکمیت بر منطقه هاتاي یا اسکندرون بسیار سرد بود، اما با قدرت رسیدن بشار       
سال      سوریه در  سد در  سال      2000ا سعه در ترکیه در  سپس قدرت یافتن حزب عدالت و تو و 

سی          2002 سیا سرعت روابط  شد و پس از آن به  سته  شور کا سردي روابط دو ک -میالدي، از 
میالدي، دو 2009و 2002هاي طوري که بین سالور افزایش یافت. بهامنیتی و اقتصادي دو کش

توافق نامه همکاري امضاء و سپس ایجاد شوراي عالی همکاري استراتژیک را     50کشور حدود  
اعالم کردند. عالوه بر این، ترکیه و سوریه نخستین تمرین نظامی مشترك خود را انجام دادند و 

سال   سال     میالدي، دو کشور 2010در  سم را امضا کردند. در  ، 2011توافق نامه مبارزه با تروری
).Schenker, 2011: 1(ترین شریک تجاري سوریه تبدیل شده بودنیز ترکیه به بزرگ

شت ترکیه به جهان عرب      ستاي بازگ سبات خارجی دولت اردوغان در را در حالی که در منا
طوري کهشد، بهمیستراتژیک محسوب لحاظ سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، سوریه یک عنصر ا  به

میالدي در یک دیدار رسمی از دمشق و حلب،   2009رئیس جمهور ترکیه، عبداهللا گل، در سال  
ســوي اروپا تعبیر کرده ســوریه را همانند ترکیه براي خاورمیانه و ترکیه را همانند در ســوریه به

:Walker, 2012(بود سوریه ، اما با آغاز ناآرامی)2 شار  ها در  ، دولت ترکیه هر چند در ابتدا ب
شــدت از اســد را به انجام اصــالحات تشــویق کرد، ولی بعد با گســترش بیشــتر اعتراضــات به

قاد نمود. در    ــین، انت بال معترضـ به   2011نوامبر 22رویکرد وي در ق بار  ، اردوغان براي اولین 
نوامبر داوود 30در صــورت علنی برکناري بشــار اســد از قدرت را خواســتار شــد. پس از آن، 

هاي دولت هایی را که از توقیف داراییجانبه تحریمطور یکاوغلو، وزیر خارجه وقت ترکیه، به 
ضع   گرفت، وها تا ممنوعیت فروش تمام انواع تسلیحات نظامی را در بر می سوریه و تعلیق وام 
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ضو ناتو بود که به رژیم تحر    شورهاي ع سور یمکرد. هر چند ترکیه یکی از آخرین ک یه  ها علیه 
ست، اما گفته می  سط دولت   شد که تحریم پیو سبت به آنچه تو یه در هاي قبلی ترکهاي آنکارا ن

ست      شدیدتر بوده ا سایگانش اعمال کرده بودند،  19داود اوغلو، همچنین در ).Ibid(مورد هم
ست   سفر کرد و پیام   2011اگو شق  سد تقد   هاي مقامات آنکارا را بهبه دم شار ا یم کرد. دولت ب

سپس اولین کنفرانس مخالفان سوریه را در آنتالیاي ترکیه میزبانی نمود. 
سعه که زمانی نظم منطقه  ستند که د اي را مبتنی بر نظمی میمقامات حزب عدالت و تو ر دان

ها و کردها زیر یک پرچم و آن هم پرچم اسالم قرار گیرند، با تحوالت سوریه  ها، عربآن ترك
ستادن در برابر   مخاطره دیدند. از ایناین نظم را در  سیدن به رهبري در منطقه را نیازمند ای رو، ر

هایی همانند بشار اسد در سوریه یافتند. در راستاي این سیاست، سوریه که در گذشته          حکومت
ضوع آزمایش جدید      صادي بود را به مو ویترین فرمول هژمونیک ترکیه بر مبناي یکپارچگی اقت

سیون تبدیل کردند   ترکیه بر مبناي  پس از این،  .)Hinnebuch, 2015: 14-22(صدور مدرنیزا
ها اردوغان و داوود اوغلو، در راستاي تغییر وضع    مقامات حزب عدالت و توسعه و در رأس آن 

هاي خود، اقداماتی چون، برقراري کار آوردن دولتی همسو با سیاست   موجود در سوریه و روي 
سوریه؛ ایجاد خط حائل براي جلوگیري از ورود پناهندگان سوري   هاي مخالف روابط با جریان

با تحریم          خالفین کرد؛ همراهی  عده و م قا ــر ال ناصـ عه      با هدف جلوگیري از ورود ع هاي جام
مللی علیه الالمللی علیه دولت سوریه؛  تهدید به حمله نظامی همگام با افزایش فشارهاي بینبین

و تالش براي ایجاد منطقه پرواز ممنوع و اجراي آن در 2012رژیم بشــار اســد در اوایل ســال 
شوراي امنیت، ناتو، ایاالت متحده و جامعه عربی    سالمی با  -سوریه؛ حمایت قاطع از اقدامات  ا

هاي ســوریه به دیگر نقاط منطقه از جمله به خاك خود را هدف جلوگیري از گســترش ناآرامی
.)Rajabi, 2013: 141-142(در دستور کار خود در سوریه قرار دادند

در مقابل رویکرد ترکیه که در راستاي تغییر وضع موجود در سوریه بود، جمهوري اسالمی     
اي از پیش طراحی شــده براي حذف ســوریه از ایران نیز ضــمن اینکه بحران ســوریه را توطئه

قاماتکرد، در منازعه سوریه رویکرد حفظ وضع موجود را دنبال کرد. ممیمحور مقاومت تلقی 
ضعیف محور مذکور و هم          سوریه را هم ت ضع موجود در  سالمی ایران که تغییر و جمهوري ا
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دانستند، بنابراین، با اتخاذ رویکرد حفظ   مغایر با اهداف و منافع ملی جمهوري اسالمی ایران می 
ــوریه، تمام تالش خود را ب  ــع موجود در منازعه س ــعیف محور  هوض ــتند تا مانع از تض کار بس

ــورهایی   اي خود؛ تغییر توازن قواي منطقه ؛ کاهش قدرت و نفوذ منطقه   مقاومت   اي به نفع کشـ
ضعیف امنیت نظامی خود که           شوند و از ت ستی  صهیونی سعودي و رژیم  ستان  چون ترکیه، عرب

با عمق راهبردي   ــقیمی  ــامات دارد، جلوگیري کنند    رابطه مسـ & Abbasi(اش در منطقه شـ

Mohammadi, 2013: 84.(،ست    در واقع سیا سالمی ایران که  سعه جمهوري ا طلبانه  هاي تو
دید، ســـعی کرد از در عراق و ســـوریه میبویژهترکیه را تهدیدي علیه منافع ایران در منطقه و 

با ترکیه             به موازنه  ــوریه و عراق،  یه و ایفاي نقش فعالتر در بحران سـ ــ با روسـ طریق ائتالف 
Mosavi(بپردازد & et al,  2016: 179.(

جزیه و تحلیل ماهیت غیراستراتژیک رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریهت-5

هاي ژئوپلیتیکی (رقابت مکانی؛ رقابت بر سر سرزمین و منابع)مالحظات و انگیزه-1-5
ــطح یک منطقه قرار دارند، کنش ــورهایی که در س ــکل  کش هاي ژئوپلیتیکی را در یک منطقه ش

شد و      اي اهمیت ژئدهند. زمانی منطقهمی شته با سیار باالیی دا ه وجود یک اینکبویژهوپلیتیکی ب
سزایی        شورهاي دیگر نقش ب شور و یا ک شور در افزایش و یا کاهش قدرت ملی ک منطقه و یا ک
سر کنترل و نفوذ بین این بازیگران        شد، در نتیجه نوع خاصی از کشمکش و منازعه بر  شته با دا

:Hafeznia, & Rabiee, 2013(گیردشکل می کنند تا با بر اساس این، هر کدام سعی می).33
تنظیم راهبرد ملی مناسب نفوذ خود را در این فضاي جغرافیایی توسعه دهند و با نفوذ و کنترل    

ننــد                     برا یرون  ب ظر  ن مورد  ــاي  قبــا را از فضــ طق، ر منــا ین  بر ا Hafeznia(خود  &

Shamsdolatabadi, 2009: 180.(
ــی ــان میبررسـ ــاس دهد که بین ها نشـ ایران و ترکیه یک کنش ژئوپلیتیکی در منطقه حسـ
شکل گرفته    بویژهخاورمیانه و  سوریه و عراق  سوریه و اهمیت     در  ست. موقعیت ژئوپلیتیک  ا

اي، عامل بســیار مهمی بود آن در ســطح منطقه و جهان و نقش آن در تعیین موازنه قواي منطقه
سر حفظ و کنترل    شور را به رقابت عمیقی بر  سوریه در محورهاي خود (ایران محور  که دو ک
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شاند. همچنین، می  توان گفت که ایران و ترکیه در چارچوب  مقاومت) و ترکیه (نظم اخوانی) ک
سیار مهمی در رویکرد این قدرت هاي نوظهور که منطقهقدرت سوریه  گرایی نقش ب ها دارد، در 

اند.  یک منازعه ژئوپلیتیکی را شکل داده
گرا، سوریه را ابزار مناسبی براي اجراي به صفر رساندن مشکالت با      انمدارن نوعثمسیاست  

دانســتند. براي مقامات دولت حزب عدالت و توســعه، ســوریه دورازه ورود به همســایگان می
سوب می    شورهاي عربی خاورمیانه مح سترش روابط با این    ک شود و بر این اعتقاد بودند که گ

شور می  صادي          هاي احیاي نفوتواند زمینهک سی به بازار بزرگ اقت ستر سی و د سیا ذ فرهنگی، 
ــوریه نیز به این   ــوریه و در نهایت خاورمیانه را براي ترکیه به ارمغان آورد. رهبران دولت س س

ــان داده بودند و در این زمینه، همکاري      ذهنیت مثبت ترك   ــبز نشـ هاي  هاي عثمانی چراغ سـ
سترده  شتند گ سوریه،   اما با وقوع ناآرامی). Aras & Polat, 2010: 18(اي نیز با ترکیه دا ها در 

ــعه که نظم منطقه         بویژه-اي مورد نظر خود را در مخاطره یافتند   مقامات حزب عدالت و توسـ
ــایگی ترکیه اتفاق افتاده بود ــیدن به رهبري منطقه-اینکه این بحران در همس تدا در اي را ابرس

حذف بشار اسد از قدرت یافتند.
ساس، مق  ساس می بر این ا سوریه،     امات ترك اح شار بر حکومت  کردند که اگر با اعمال ف

ساقط کنند و به    سوریه را  سر  بتوانند رژیم علوي حاکم بر  جاي آن رژیمی همگرا با خود را بر 
سوریه دارند و    کار آورند هم می شکالت امنیتی که با  س بویژهتوانند م له کردها و آب را حل  ئم

ــتاي اینوعثمانی خود را نیز عملیاتی کردهکنند و هم اینکه دکترین ن اند. با توجه به این در راس
ــازد و از این   ــت، ترکیه براي این که خود را به یک بازیگر قابل اعتنا در منطقه تبدیل س ــیاس س

زنی خود را در مقابل اروپا افزایش دهد، همچنین  به وضعیت پارادوکسیکال    طریق قدرت چانه
سیر انتقال انرژي عراق و ایران از طریق ترکیه به اروپا نیز   خود با غرب پایان دهد و سویی م از 

ضوع را دقیقاً         سیاري این مو ستراتژي خودیافت. ب صال مهمی در ا سوریه را نقطه ات فراهم آید، 
ــوریه و رقابت   ــائل س ــاه کلید تحلیل رفتار ترکیه در قبال مس ــش ور با هاي ژئوپلیتیکی این کش

).www.masjad.ir(کننداي محسوب میایر بازیگران منطقهجمهوري اسالمی ایران و س
از سوي دیگر برخی از محققان بر این باورند که اختالفات سرزمینی هم نقش بسیار مهمی    



133...   هاي ایران و ترکیهتحلیل ژئوپلیتیکی رقابت____________________________________

سوریه اختالفات مرزي و امنیتی دارد که  رقابتگیريشکل در  ها دارد. ترکیه از دیرباز با دولت 
موضــوع حزب کارگران کردســتان  ) یا هاتاي،انطاکیه (اســکندرونمســئلهاختالف بر ســر 

ــدهاي ترکیه بر روي دجله و فرات، عمده این موارد       (پ.ك ــوع آب و ماجراي سـ .ك)، موضـ
اســتان هاتاي یا اســکندرون که از جنگ جهانی اول به بعد به مناقشــه مســئلهاختالف هســتند. 

تان را هاي خود این اساصلی بین ترکیه و سوریه تبدیل شده است و سوریه نیز کماکان در نقشه   
کند، از عوامل مهم اختالف دو کشور است که کماکان حل نشده     بخشی از خاك خود تلقی می 

دوم یعنی پ.ك .ك نیز، از آغاز حرکت مســلحانه حزب کارگران مســئلهدر باقی مانده اســت.
ریه میالدي، دولت ترکیه همواره حکومت سو 1980کردستان علیه دولت مرکزي ترکیه در دهه  

ــاص پایگاه به آن     را متهم به حمایت از پارتیزان     ها در دره بقاع و بعدها در     هاي کرد و اختصـ
قلمرو سرزمینی سوریه کرده است. دامنه اختالف دو کشور در این رابطه تا جایی پیش رفت که   

-Jafari valadani, 2008: 141(تا آســتانه جنگ نیز پیش راند1998دو کشــور را در پاییز 

160.(
ران هاي دیگري بین آنکارا، ای، کردهاي سوریه نیز به خاستگاه تنش  مسئله با بحران سوریه،  

سترش ناآرامی      ست. به اعتقاد مقامات آنکارا، با گ شده ا سوریه و کاهش  و عراق تبدیل  ها در 
از توانند یکیکنترل حکومت اسـد بر مناطق کردنشـین حاشـیه مرز ترکیه و سـوریه، کردها می    

سو با کاهش کنترل اسد بر سوریه،     ها سوریه محسوب شوند؛ زیرا از یک   اصلی ناآرامی برندگان
ست     شارهاي خود را براي د سوریه نیز ف یابی به خودمختاري محلی آغاز احتمال اینکه کردهاي 

یابی به خودمختاري کردهاي سوریه و کردهاي عراق در دست  کنند، بسیار زیاد خواهد بود. اگر 
د، فشــار کردهاي ترکیه نیز براي برخورداري از حقوقی مشــابه نیز افزایش  محلی موفق شــون

سیاري    یابد و این امر میمی ستگی داخلی در ترکیه نیز دامن بزند. ب تواند به اختالفات و چند د
چشم نخستین گام در سراشیبی منتهی به انحالل  هاي ترك، تحقق چنین چیزي را بهاز کمالیست

ــدیداً با اعطاي امتیاز خودمختاري محلی به کردها           ندولت ملی ترکیه می   گرند به همین دلیل شـ
اي تهران، ممکن و از ســـوي دیگر به گمان مقامات ترکیه، دمشـــق و تا اندازهکنندمخالفت می

پذیري ترکیه در برابر کردها، در پی تحت فشار قرار دادن  برداري از آسیب است بخواهند با بهره 
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شور براي بازبین  ست   این ک سیا سد برآیند ی و تغییر  Larrabee(هاي ترکیه در قبال حکومت ا

and Nader, 2013: 1-6.(
شار      سقوط رژیم ب سعه، از طریق  بنابراین با توجه به موارد، فوق مقامات حزب عدالت و تو

سد، می  خواهند هم مشکالت قومی و مرزي خود را با این کشور را حل کنند و از این دغدغه    ا
ردها کمسئله صی یابند و هم این که با ایجاد مدل مطلوب حکومتی خود در سوریه،   امنیتی خال

اي تبدیل کنند.  را حل و سوریه را به یک متحد و دوست استراتژیک در معادالت منطقه
در مقابل، براي جمهوري اسالمی ایران نیز، سوریه گذشته از این که قلب تپنده جهان عرب    

کشوري  عنوانبهشود، ربی مخالف رژیم صهیونیستی محسوب میو یکی از معدود کشورهاي ع
ــالمی   حد راهبردي «عنوانبه که پس از پیروزي انقالب اسـ مده، نیز    » مت قه درآ ایران در منط

تیکی  یشود. به همین خاطر، سقوط رژیم اسد را نه تنها به منزله کاهش اهمیت ژئوپلنگریسته می
شر    ستراتژیکی خود در خاورمیانه  سقوط را به قی میو ژئوا منزله حذف و پایان داند، بلکه این 

بازوان دکترین راهبردي ایران در عنوانبهتنها مســیر دســترســی خود به حزب اهللا و حماس که 
سیتی عمل می    صهیونی سوب می منطقه براي بازدارندگی رژیم  ه به این با توجکند. کنند، نیز مح

یت       یه براي امن ــور ــع موجود در سـ ــترین   که تغییر وضـ ظامی ایران بیشـ هد   تأثیر ن را خوا
ــت ــالمی ایران مرتب از این، )Abbasi & Mohammadi, 2013: 86(داش رو، جمهوري اس

ست و به  اي و فرامنطقهمراقب رفتار و حرکات بازیگران منطقه سوریه ا هیچ عنوان  اي در بحران 
دنبال قطع و یا شد و یا به خواهد نیرویی در سوریه سرکار بیاید که متحد و نزدیک ایران نبا  نمی

کاهش این رابطه برآید. از ســوي دیگر، با توجه  به نقشــی که ســوریه در محور مقاومت دارد،  
سطح منطقه       ضعیف گفتمان مقاومت را در  سوریه، ت ضع موجود در  بنابراین هرگونه تغییر در و

ــتان وو در مقابل تقویت گفتمان ــازش به رهبري عربسـ ا به ترکیه رهاي رقیب؛ یعنی محور سـ
).Ibid: 88-89(دنبال خواهد داشت

ــی دیگر یک منازعه ژئوپلیتیکی بین ایران و ترکیه در         ــاسـ از نظر برخی محققان، علت اسـ
ــوریه، تالش این دو بازیگر    ــتاي   قدرت نوظهور میانی در روابط بین  عنوانبه سـ الملل در راسـ

شکیل منطقه  ست. از نظر این محققان، تاکنو ت ها هاي بزرگ و یا ابرقدرتن قدرتگرایی جدید ا
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شته     ضور دا شکل فعالی در مناطق مختلف جهان ح و ماهیت منازعات را در چارچوب نظام  به 
مار خود تعیین می   با اق قدرت     دو قطبی همراه  با ظهور  ما امروزه  ند. ا جدیدي چون     کرد هاي 

یل، هند و     یه، برز نازعات      .. در روابط بین.ایران، ترک ماهیت م اي هم تغییر کرده منطقه الملل، 
ــت. این قدرت ــاي جغرافیاي  یک قدرت برتر منطقهعنوانبهها که ظهور خود اس اي را در فض

گرایی جدید با تکیه بر نفوذ و قدرت خود بر شــمارند، درصــدد تشــکیل منطقه   خود مهم می
ضوعاتی چون آب،     می سر مو ساس این نگرش، منازعات ژئوپلیتیکی نیز بر  سی    دآیند. بر ا ستر

ــترك همچنین حوزهها، تجارت منطقه   به آبراه  ــنتی افزایش  اي و حوزه انرژي مشـ هاي نفوذ سـ
ضور این قدرت  سنتی قدرت  خواهد یافت. ح ضور  هاي هاي میانی در حال ظهور در تقابل با ح

ــدت منازعه بزرگ و ابرقدرت ,Jordaan(ئوپلیتیکی در جهان خواهد افزودژها در مناطق بر ش

دو قدرت میانی در حال ظهور، در کنار حضور سنتی  عنوانبهترکیه و ایران ).165-183 :2003
ــتر در منطقه با هم به رقابت پرداخته آمریکا ــب نفوذ بیش ــیه، جهت کس یان اند. در این مو روس

شور و در ظهور منطقه یسوریه با توجه به اهمیت ژئوپل  شت،    گرایی جدید دتیکی که براي دو ک ا
پلیتیکی دو کشور تبدیل شده است.به منازعه ژئو

هاي ژئواکونومیکی (رقابت بر سر مسیر انتقال انرژي از سوریه)مالحظات و انگیزه-1-1-5
سایل ژئوپلیتیک یکی از دالیل رقابت ترکیه با ایران در         سان و تحلیلگران م شنا سیاري از کار ب

ساس اذعان دارند   دانند که انرژي در این قضیه بازي می بحران سوریه را نقشی می   کند. بر این ا
که یک مناقشــه ژئوپلیتیک اســتراتژیک در خصــوص منابع طبیعی به همراه مذهب و پول در   
ستان قرار دارند و در      ست که یک طرف آن قطر به همراه ترکیه و عرب سوریه در گرفته ا بحران 

ران حزب عدالت  سیاستمدابویژه مقامات ترکیه و ).Taylor, 2014(طرف دیگر ایران و روسیه 
و توســعه، با این دیدگاه که از منظر ژئوپلیتیک ترکیه هیچگاه نبایســتی فرصــت ایجاد ســیســتم  

ــت بدهد، با  نقش        اي از جمله  آفرینی بازیگران منطقه  حمل و نقل و ترانزیت انرژي را از دسـ
فته از هاي صورت گر گذاريایران و روسیه در بحران سوریه، آن را مانعی جدي در راه سرمایه   

بیند،  میالدي و همچنین تبدیل شـــدن این کشـــور به هاب (درگاه) انرژي منطقه می1990دهه 
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رقابتی ژئوپلیتیک را با این کشــورها بر ســر انتقال انرژي از خاك ســوریه به مدیترانه و ســپس  
براي جمهوري اسالمی ایران نیز از آنجا که  ).Rouhi, 2015:131-134(است اروپا شکل داده  

سوریه) حداقل از لحاظ نظري می   در ف سیر مدیترانه (از طریق عراق و  اند  تورایند این رقابت، م
شور به اروپا را مهیا       سی این ک ستر شکالت پیش آمده    د سازد و با این نگرش که با توجه به م

سر    سیه بر  سئله بین اروپا با رو سبی براي ای  اوکراین و همچنین رفع تحریمم صت منا ران ها، فر
د.بینشده است، بر این اساس، ژئوپلیتیک انرژي را به عرصه جدي براي رقابت میفراهم 

خواهندخاطر دسترسی به دریاي مدیترانه، به کشورهایی که میموقعیت جغرافیایی سوریه به
ه سوریه   هایی ککند. فرصت براي تولیدات نفت خود بازاریابی کنند، فرصت مغتنمی را ارائه می 

ــورهاي منطقه فراهم کرده میتا به حال براي ک ــوریه پس از بحران به کلی از بین ش تواند در س
صت  سوریه به برود و یا براي دیگران فر سوریه  هاي جدیدي در حکومت جدید  وجود بیاورد. 

شور تولید کننده نفت و گاز خاورمیانه به    ساب نیاید، ولی می شاید ک شه انرژي   ح تواند آینده نق
ستگی      در منطقه را رقم بزند.  شه انرژي آینده منطقه به این ب صویر نق بدین ترتیب، از آنجا که ت

شند. براي عراق     اي و بیندارد که برندگان و بازندگان منطقه سانی با سوریه چه ک المللی بحران 
هاي حوزه خلیج فارس متحد و ایران، بر سر کار آمدن حکومتی که با ترکیه اهل تسنن یا دولت  

ش   شد، به قیمت عدم م شور براي  با ارکت آتی آنان در حوزه انرژي و از بین رفتن امیدهاي دو ک
رو، هر دســترســی مســتقیم به مدیترانه بدون نیاز به حســن نیت ترکیه تمام خواهد شــد. از این

تواند نقشه انرژي منطقه را از نو ترسیم کند در   ها بر سر کار بیاید می دولتی که بعد از خشونت 
ه هاي ترانزیت منابع انرژي باال گرفتبع بازارها و به دســـت گرفتن راهنتیجه، رقابت بر ســـر منا

).Husari, 2013: 1-4(است

ــر قدرت، نفوذ و   مالحظات و انگیزه-2-5 ــی (رقابت موقعیتی؛ رقابت بر س ــیاس هاي س
اي)هژمونی منطقه

ــی امپراتوري عثمانی و امپرهرچند که برخی از پژوهش توري  اگران معتقدند که پس از فروپاشـ
ــور و تمایالت غربایران، با ایجاد دولت   ــویت آنها در هاي مدرن در دو کشـ گرایانه آنان عضـ
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اردوگاه غرب و دکترین مبارزه با کمونیسم و سد نفوذ، رقابت در راستاي تبدیل شدن به قدرت 
ان راي، بین دو کشور نیز کمرنگ شده بوده است، اما برخی دیگر بر این باورند که میان ای   منطقه

اي رقابت وجود داشـــته اســـت.  ها قبل در تبدیل شـــدن به قدرت برتر منطقهو ترکیه از مدت
ــالي که دو قدرت منطقهطوربه ــتم در قالب اي در طول س ــالطین  -هاي قرن پانزدهم تا بیس س

ــاهی ــتیال یا هژمونی منطقه -عثمانی و پادش ــت گرفتن اس اي همواره با یکدیگر در براي به دس
).Cagaptay, 2011: 1-2(اندري بودهچالش و درگی

ــید، با توجه به تمایالت ترکیه به غرب این رقابت براي قدرت منطقهنظر میبه اي بودن رس
2003اي از سال  هم به پایان رسیده باشد، اما وقوع یکسري حوادث و تحوالت در سطح منطقه    

تحوالت خاورمیانه از ســال له کردها،ئ، مســآمریکامیالدي از جمله قبیل اشــغال عراق توســط 
هاي حزب عدالت و توسعه، موجب شد ترکیه نه تنها   میالدي و در سطح داخلی سیاست   2011

ــائل خاورمیانه کند، بلکه خود را  رقیب طبیعی  عنوانبهخود را تبدیل به یک بازیگر مهم در مس
شده و پس از     صلی خاورمیانه (ایران که داراي قدرت اتمی  سئله دیگر بازیگران ا ل عراق دنبام

اي است)، نیز  مطرح کند. این رقابت که از عراق پس از صدام شروع، با تحوالت  رهبري منطقه
دســت گرفتن محابا را براي بهخاورمیانه اوج یافت، در ســوریه دو کشــور یک رقابت بی2011

شکل داده  هژمونی منطقه سونر   اند. در این زماي و زنده کردن مجدد خاطرات قرون گذشته  ینه، 
، در گزارشی براي اندیشکده واشنگتن، بر این باور است که این رقابت براي نفوذ و      1جاگاپتاي

و هاي بین ایراناي که احیا شده است، حتی از نزاع اعراب و اسرائیل و تنش   قدرت برتر منطقه
).Ibid(تر استعربستان نیز مهم

سعه در     سیدن حزب عدالت و تو ست      2002سال  ترکیه با به قدرت ر سیا شتن  و کنار گذا
ست نوعثمانی      سیا ستی، به  د و بر دیگرایی روي آورد و خود را در جایگاه برتر منطقه میکمالی

شورهاي منطقه و          سی با ک سیا صادي و  ساس با افزایش روابط اقت ه و سوریه و ارائ بویژهاین ا
با اتحاد میان این بهترین ســیســتم جایگزین و همچنینعنوانبهتبلیغ ســیســتم ســیاســی خود 

1.Soner Cagapty
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ها با خود، ســعی داشــت نقش هژمونیک خود را به این دســته از کشــورها بقبوالند و با  دولت
ست   همراه نمودن آن سیا ساخت منطقه نوین مورد نظر خود را تحقق   هاي منطقهها با  اي خود، 

ــالمی ایران نیز که در تالش بود تا ایده     ــد. جمهوري اسـ انقالب  ها و نظریات برآمده از    بخشـ
ها را ترویج دهد، تا از این طریق با به اســالمی را در تحوالت تحوالت اخیر به پیش برده و آن

هاي جدید برآمده از این تحوالت به افزایش قدرت مانور خود در دست آوردن همکاري دولت 
ــاند و هم با قبوالندن خود       اند   اي، از این طریق  بتویک هژمون منطقه  عنوانبه منطقه یاري رسـ

صه بین  سترش  هم قدرت چانه زنی خود را در عر المللی افزایش دهد و به عالوه، با ترویج و گ
شورها، حلقه    ایده سی و مردم این ک سیا شورهاي انقالبی و  هاي مذکور در میان نخبگان  اي از ک

سو با خود در   سئله نماید. این جادایمنطقههم شو   م شکار و پنهان را بین دو ک رردپاي رقابتی آ
دست گرفتن نقش هژمون منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و در منطقه جدیدي که پس از   هبراي ب

).Hajimineh & Sabuhi, 2012: 106-107(تحوالت اخیر شکل خواهد گرفت، شکل داد

اي بر مبناي هالل شــیعی و هالل   هاي ژئوکالچري (رقابت ایده     مالحظات و انگیزه -3-5
اخوانی)

ــالمی  ــاً جمهوري اس ــاس ــعه اس هاي  ها و ایدئولوژيهویتایران و ترکیه حزب عدالت و توس
ــیدن یکدیگر برخوردارند. در این میان،              ــی متفاوتی دارند که از قابلیت به چالش کشـ ــیاسـ سـ

هاي عربی، رقابت ســیاســی و ایدئولوژیکی میان ایران و ترکیه را وارد مرحله جدیدي    خیزش
).Rezaei, 2017: 79(وان در عراق و سوریه مشاهده کرد تنمود که آشکارترین ابعاد آن را می 

تحوالت عراق و بویژهدو قدرت نوظهور، بعد از تحوالت خاورمیانه و      عنوانبه ایران و ترکیه  
سعی کرده    شینه تاریخی خود، امنیت خود را از طریق  اند تا با بهرهسوریه،  گیري از هویت و پی

ــورهاي دیگ   ــده تا       ایجاد و افزایش نفوذ بر کشـ ر حفظ و افزایش دهند. این رقابت موجب شـ
یدا کنند. وقوع جنگ     اي، جنبه هاي مذهبی و فرقه   درگیري علیه عراق در  آمریکا هاي هویتی پ

میالدي که افزایش قدرت شیعیان را در پی داشت، بسیاري از مقامات ترکیه که این    2003سال  
ند که کنیافتند، بر این اساس، اعالم می موضوع را احیاي قدرت شیعیان عراق با محوریت ایران  
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سته    صلی را در معادالت امنیتی شیعیان عراق با محوریت ایران توان سی ای   -اند، قدرت ا ن سیا
ــور ب مات ترکیه، ایران       خکشـ نابراین، از نظر مقا ــت گیرند. ب یک قدرت نوظهور   عنوانبه دسـ

له  منطقه  کا اي پس از حم ت       آمری قاء پیوندهاي  با ارت عه      به عراق  با جام مذهبی خود  اریخی و 
ــی و امنیتی خود، در جهت ایجاد ائتالف  ــیاس ــطح  عراق، براي تثبیت نقش س هاي جدید در س

).Ibid: 83(دولتی و غیر دولتی تالش فراوانی از خود نشان داده است
سه روزه     سی و  سترش و     2006جنگ  ستی، گ صهیونی میالدي بین حزب اهللا لبنان و رژیم 

ــآفرینیقشندامنه نفوذ و  ــد  ئایران در تحوالت منطقه را به همراه داشــت. این مس له موجب ش
ساس ایده         شیعیان بر ا سبت به افزایش قدرت و نفوذ  سی و امنیتی ترکیه ن سیا محور «نهادهاي 

شیعی  سال         »مقاومت  صفوي در  سماعیل  شاه ا سط  اظهار نگرانی  1805، همانند فتح بغداد تو
با استفاده از بستر اجتماعی    2007از سال  سقوط صدام و مشخصاً    کنند. از این رو ترکیه پس از 

موجود و نزدیک کردن روابط خود با کردها و اهل تسن عراق، در جهت تضعیف محور شیعی     
شت  شیعی   ). Ibid: 84(گام بردا شد تا تنش  شدت      –این اقدامات موجب  شور  سنی بین دو ک

سال   سوریه و قدرت گرفتن داعش     نیز با تداوم جنگ داخلی در ع2010گیرد. از  سپس  راق و 
ــال  ــی در ترکیه افزایش  2014در س ــیعه هراس ــیعیان و ش ــور، تهدیدات علیه ش در این دو کش

).Tremblay, 2014: 3(یافت
ــوریه، ترکیه می ــر، لیبی و تونس، این بار اخوانی با آغاز بحران س ــت بعد از مص هاي  خواس

سند و با برگزاري کنگره     سد از    بزرگ اخوانیسوریه به قدرت بر شار ا ها، پس از کنار رفتن ب
شن بگیرند. با این کار عمال عثمان    سوریه ج شه   قدرت، پیروزي خود را در  گرایی نوین با اندی

شکیل می   سالم گرایی دوران عثمانی ت ست از مبدأ ترکی اي که میشد. ایده اخوانی یا همان ا ه  بای
ت          قا ام مال آفری ــ تا شـ غاز و  ــام آ ــرزمین شـ کل سـ به کنترل اخوانی    و  ته و همگی  یاف ها   داد 

اما کودتاي ســیســی در مصــر علیه دولت محمد مرســی اخوانی،  ).Rezaei, 2015: 90(درآید
سد، رویاي اخوانی کردن منطقه و حذف ایدئولوژي مقاومت و جایگزین    شار ا تداوم حکومت ب

ناکام          باد داد. مقامات ترکیه که خود را  بزرگ تحوالت منطقه  کردن مکتب اخوانی را عمال بر 
سیاست     یافته بودند این بار با نزدیکی به گروه سعی کردند تا  سوریه  هاي خود  هاي تکفیري در 
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ــه مهــار قــدرت و نفوذ ایران پردازنــد               ــه پیش ببرنــد و ب & Ghavam(را در منطقــه ب

Golmohammadi, 2015: 139-178.(   ــعه در      در واقع، با ناکامی هاي دولت عدالت و توسـ
بشــار اســد در ســوریه و از دســت دادن ابتکار عمل در تحوالت داخلی عراق،     ســرنگونی

گیران اســالم گراي حزب حاکم ترکیه که نفوذ ایران را مهمترین عامل شــکســت خود  تصــمیم
ران اي ایهاي تکفیري سعی در ایجاد موازنه بین قدرت منطقهقلمداد کردند، با حمایت از جریان

ند     مد یه برآ قاد از     ).Golmohammadi, 2015b: 4-5(و ترک با انت کارا  در بحران یمن نیز آن
ستان، از اتحاد نظامی   عمل ستان با عرب کرد ایران در این بحران، در جبهه مخالف با ایران و همدا

سیاري از             34 سوي ب ست از  سیا ستقبال کرد. این  ستان علیه یمن، ا سنی به رهبري عرب شور  ک
ــنی عنوانبهگران تحلیل ــد. بر این اي ایران ارزیابی با هدف کاهش نفوذ منطقهیک ائتالف س ش

وزنه تعادل ســنی تاریخی در برابر عنوانبهخواهد ادعاي خود اســاس، عنوان شــد که ترکیه می
:Cander, 2016(ایران را حفظ کند 5.(

طلبی و یا سرنگونی  به اعتقاد ایران، در بحران سوریه آنچه مسلم است، هدف ترکیه، اصالح    
م دیکتاتوري نیست؛ بلکه هدف تضعیف نقش ایران از طریق درهم کوبیدن سوریه است. با      نظا

سد، این          شار ا ساقط کردن ب سوریه با هدف  صره در  ستره فتوحات داعش و جبهه الن ظهور و گ
ــت که ترکیه نیز نقش   گمانه نزد تهران قوت گرفت که این امر در ادامه ناامنی مرزهاي ایران اس

له فضایی به ایران داد تا اصول سیاست خارجی خود      ئکند. این مس ایع بازي میمهمی در این وق
سائل امنیت منطقه  ست    را به م سیا صل کند و  ه محور هاي معطوف باي و منافع ژئوپلیتیک آن مت

سد را به      شار ا سقوط ب سوریه و    مقاومت را باز طراحی کند؛ چرا که  ست دادن کل  معناي از د
بدین ترتیب، مواضع   ).Rezaei, 2015: 91(دانست رزهاي اسرائیل می در م» حزب اهللا«انزواي 

اردوغان در برابر  سوریه و نفوذ ایران در منطقه و همچنین نگرش ایران نسبت به بحران سوریه  
و براي براندازيآمریکاو اي از جانب غرب با همدســتی ترکیه، عربســتان، قطرکه آن را توطئه

سرائیل)، تلقی         حذف متحد قابل اعتماد ایرا ستی (ا صهیونی ستاي منافع رژیم  شق در را ن در دم
کرد، موجب شد تا شکافی عمیق بین دو طرف ایجاد شود. می

ستقیم در منطقه، به    ضایی، با کنار رفتن ایاالت متحده از درگیري و مداخله م نظر در چنین ف
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یده شدن  ار در حال کش گذتأثیررسید که نقشه سیاسی و ایدئولوژیک منطقه توسط سه کشور        می
سه روایت مختلف       سه الگو و یا  سر نظم ایدئولوژیک مورد نظر در منطقه،  شد. در رقابت بر  با
از اسالم مطرح شدند که هر کدام از آنها ضمن ارائه الگوي مورد نظر خود به رقابت با همدیگر 

ر ان قرار داشت که محوپرداختند. در الگو و یا روایت اول، نظم اسالم گراي شیعی و انقالبی ایر
ســوریه و خط مقدم مقاومت، حزب اهللا لبنان و حماس را زیر پشــتیبانی خود دارد و آن را پلی 

ــلی تالش فراتر از      براي حفظ عراق می ــوریه براي ایران یک رکن اصـ بیند. در این زمینه، سـ
ست و همچنین معین کردن این که آیا می    شیعه عراق ا ستر حکومت  اتژیک تواند یک هژمون ا

گراي ســلفی  تر باشــد و یا همین طور در جاي خود باقی بماند. الگوي دوم؛ نظم اســالموســیع
هاي موجودکند. این کشور نیز طرفداران پادشاهی  است که عربستان آن را هدایت و رهبري می  

ــالم        ــوم، نظم اسـ گراي (محافظه کار عرب) را با خود همراه کرده بود. و در نهایت الگوي سـ
اســت که محور ترکیه، کردها و مســلمانان را با خود همراه دارد. بر اســاس این، هرجا  اخوانی

شمش به    سلمین بود، چ شد اخوان الم این ).Cagaptay and Khanna, 2013: 1-5(دنبال آن 
طور آشـکار در بحران  هاي متعارض و متضـاد از اسـالم، به  سـه کشـور، با این الگوها و روایت  

ست ایران که متمرکز بر تقویت     سوریه به تقابل و توا  سیا زن با یکدیگر پرداختند. در این بین، 
ــیعی         ها و دولت  ها با گروه  اتحادها و ائتالف   ــوم به محور مقاومت یا همان هالل شـ هاي موسـ

ست، در مقابل ترکیه    ستوار ا ست که تالش می ا شرایط به اي قرار گرفته ا وجود آمده در کند از 
ستفاده را ببرد تا موازنه و نظم منطقه  بویژهتحوالت جهان عرب و  سوریه نهایت ا س در  یاي اي آ

هد       به نفع خود تغییر د ئه الگوي اخوانی  با ارا Soltani Nejad(جنوب غربی را  & et.al,

2016: 122.(

گیريبندي و نتیجهجمع-6
شکل داده ایران و ترکیه قدیمی شور از دوران عثم ترین رقابت در منطقه را  انی تا زمان اند. دو ک

اند.  فعلی در حوزه هاي مختلفی چون حوزه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی به رقابت با هم پرداخته
است، اما  تنش جدي و دایمی بین دو کشور منجر نشده  ها بهدر گذشته هر چند که این رقابت 
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یز نبا تحوالت جدید در خاورمیانه این رقابت در مواقعی به تنش و حتی جنگ لفظی دو کشور  
ست. یافته  شان می انجامیده ا شور ایران و ترکیه به هاي تحقیق ن سی و    دهد که دو ک سیا دالیل 

ژئوپلیتیکی و همچنین دالیل فرهنگی و یا ایدئولوژیکی، درگیر رقابتی شـــدید  بر ســـر نفوذ و 
شده   شتر در منطقه  ست زمینه را برا  اند. قدرت بی سوریه نیز پس از آنکه ترکیه نتوان يدر بحران 

ــوریه و انتقال    ــاختاري در س ــالحات س ــوریه فراهم، و ایران را براي آغاز اص تغییر رژیم در س
سالمت  شور را به    م شور با خود همراه کند، بحران به وجود آمده در این ک آمیز قدرت در این ک

فرصتی براي تغییر ساختار موازنه قدرت در منطقه تبدیل نمود. مقامات ترکیه در بحران سوریه،     
اي، نه تنها دولت بشار اسد را خطري جدي براي تحریک اي تضعیف این قطب قدرت منطقه بر

مجدد حزب کارگران کردســتان عراق (پ.ك.ك) و علویان ترکیه را خطري براي امنیت داخلی  
شق   ستراتژیک ایران را مانعی  عنوانبهخود  دیدند، بلکه تداوم حیات دولت دم مهمترین عمق ا

اي خود تلقی کردند. بر این اســاس، با تغییر نظام حاکم بر ســوریه و منطقهبراي نفوذ و قدرت 
ــر تغییر موازنه قواي منطقه تغییر موازنه قدرت به ــود خود، بازي بزرگی را بر س اي در منطقه س

شکل دادند. بازي که پیامدهاي آن نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده منطقه نیز بسیار عمیق و 
سد، تغییر اتحاد     اثرگذار خواهد  شار ا سقوط ب صت ها و ائتالفبود. چرا که بقا و یا  ها و ها، فر

ــروعیت دکترین و     تواند پیش هاي بزرگی را می چالش  ــت خارجی ایران و مشـ ــیاسـ روي سـ
هاي پرهزینه دولت اردوغان در سوریه قرار دهد.  سیاست

مه  عات ام     برگزاري ه ند نگرانی از تب تان عراق، هر چ ــ ــی در کردسـ نیتی وقوع چنین  پرسـ
ــور، دو طرف ایرانی و مقامات ترك را به یک همگرایی       پدیده   اي در اطراف مرزهاي دو کشـ

نسبی کشانده است و بر این اساس شاید بتوان متصور شد که این موضوع، تا حدي از فضاي            
رقابت بین دو کشور در عراق و سوریه بکاهد. اما با بررسی تحوالت و ماهیت رقابت دو کشور 

توان دریافت که موضوع کردستان عراق، در اصل موضوع و ه در این مقاله نیز بررسی شد، می  ک
ماهیت رقابت، تغییر جدي ایجاد نخواهد کرد. با بررســـی تاریخی روابط دو کشـــور، تحوالت  
منطقه و افزایش قدرت و نفوذ ایران، دو ســیســتم متفاوت و نوع نگاه دو کشــور نســبت به    

هایی که دو بازیگر در فضــاي رقابت منطقه و در عراق و ســوریه هزینهژهبویتحوالت منطقه و 
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صل رقابت        نظر نمیاند، بهانجام داده ستان عراق، در ا ستقالل کرد ضوع ا سد که مو دي  جتأثیرر
بدیل کند. در واقع، می            به رفاقت ت ــ  بگذارد و رقابت را  له کردي موجب   ئتوان گفت که مسـ

شد که در مجموعه امنیت  ستی     نخواهد  سمت الگوي دو شور به  ی خاورمیانه، الگوي روابط دو ک
ئوپلیتیکی، ســیاســی و ایدئولوژیکی در فضــاي ژهاي اقتصــادي، ســوق یابد. تا زمانی که انگیزه

ــور خودنمایی کند، می   ــل مهمی در الگوي رفتاري دو    روابط دو کشـ توان گفت که رقابت اصـ
کشور بازي خواهد کرد.

قدردانی-7
شت به      داند د الزم مینگارنده بر خو سالمی واحد ر شگاه آزاد ا شی دان از معاونت محترم پژوه
.  دهاي مادي و معنوي پژوهش حاضر، تقدیر و تشکر نمایواسطه حمایت
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