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As an important country in West Asia, Turkey has an 

influential position on Iran's foreign policy, and considering 

the bilateral and trans-regional relations in the relations 

between the two countries, it can be very important from a 

geopolitical point of view. Developments in recent years in 

Turkey have been mainly related to the foreign policy of that 

country. Relations between Turkey and Iran have undergone 

many changes throughout history. The two countries are 

considered as powerful non-Arab countries in the region that 

have common geographical and cultural features and do not 

consider each other as an existential threat. In recent years, 

political differences between the two countries over Syria and 

sometimes Iraq have led to political disputes between them.
 

This scientific study examines the impact of Turkey's 

geopolitical actions in Iraq and Syria on reducing Iran's 

regional influence. The research method is descriptive-

analytical, it is descriptive because it describes Turkey's 

geopolitical actions in Iraq and Syria and is analytical. This is 

because it expresses the impact of these actions on reducing 

Iran's regional influence. The method of collecting 

information is library, based on the use of relevant letters, 

reports, information and valid data. The results show that 

although Turkey's geopolitical actions have caused conflicts 

between the two countries, the maturity of the two countries' 

diplomacy and some similarities have led to the stability of 

relations. 

 Keywords: Geopolitics, Regional Influence, Turkey, Iran. 
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عراق و هاي ژئوپليتيكي تركيه در  تاثير كنش

  اي ايران سوريه بر كاهش نفوذ منطقه

 
  اولج االملي محمد مهدي

وه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، ، گردانشجوي دكتري جغرافياي سياسي 

  .، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران

  *ريباز قرباني نژاد

وه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد استاديار، گر 

 .، ايرانعلوم و تحقيقات تهران

  كيومرث يزدان پناه درو

، جغرافيا، دانشگاه تهران، تهران دانشكده، جغرافياي سياسي ، گروهدانشيار 

  .ايران

   دهيچك

عنوان كشوري مهم در غرب آسيا جايگاهي تاثيرگذار بر  تركيه به

ه به مناسبات دو سطحي و سياست خارجي ايران دارد و توج

يار حائز تواند بس از نگاه ژئوپليتيك مي اي در روابط دو كشور، فرامنطقه

مربوط به سياست  هاي اخير تركيه عمدتا اهميت باشد. تحوالت سال

روابط تركيه و ايران در طول تاريخ  خارجي آن كشور بوده است.

عنوان  زيادي شده است. اين دو كشور، به دستخوش تحوالت

داراي شوند كه  رعربي قدرتمند در منطقه محسوب ميكشورهاي غي

نگي مشتركي هستند و يكديگر را هاي جغرافيايي و فره ويژگي

هاي اخير، اختالف نظر  كنند. در سال عنوان تهديد وجودي تلقي نمي به

سياسي دو كشور در مسائل سوريه و گاهي عراق موجب به وجود 

علمي به  شده است. اين پژوهشها  آمدن مناقشات سياسي بين آن

عراق و سوريه بر كاهش وپليتيكي تركيه در هاي ژئ بررسي تاثير كنش

تحليلي  -روش تحقيق توصيفي .اي ايران پرداخته است نفوذ منطقه

 هاي ژئوپليتيكي في است به اين دليل كه به توصيف كنشتوصي است،

ست به اين دليل كه پردازد و تحليلي ا تركيه در عراق و سوريه مي

كند.  ي ايران بيان ميا ها را بر كاهش نفوذ منطقه تاثير اين كنش

اي، مبتني بر بهره گيري از  روش گردآوري اطالعات آن كتابخانه

باشد. نتايج  هاي معتبر مي مرتبط، گزارشات، اطالعات و داده مكتوبات

عث هاي ژئوپليتيكي تركيه با دهد كه اگرچه كنش يپژوهش نشان م

ديپلماسي دو ايجاد مناقشات بين دو كشور شده است اما پختگي 

  ها موجب پايداري روابط بوده است. كشور و برخي هم سويي

  .، ايراناي، تركيه ژئوپليتيك، نفوذ منطقه كلمات كليدي:

  23/11/1400تاريخ. دريافت:  

  08/03/1401تاريخ پذيرش:

  rebazghorbani@gmail.com : نويسنده مسئول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  مقدمه

كشوري است كه با توجه به اهميت ژئوپليتيكي و   تركيه  

در معادالت اي  ژئواستراتژيكي خود از تاثيرگذاري ويژه

برخوردار است. اين كشور كه تا قبل از جنگ    خاورميانه  منطقه

جهاني اول قدرت حاكم بر منطقه بود امروزه با به قدرت رسيدن 

باشد. اين  مي اسالم گرايان دنبال احيا نقش از دست رفته خود

اي: پل  ه به سياست منطقههندد عالوه متغيرهاي جهت هدف به

گرائي، حامي اخوان ، پسا اسالم آسيا به اروپا، عضويت در ناتو

متغيرهايي له آب (ئالمسلمين، سياست نوعثمانيسم و مس

ست محيطي) در جغرافيائي، نظامي، ايدئولوژيكي، سياسي و زي

اين كشور تاثير گذار خواهد بود. اي  شكل گيري سياست منطقه

اش در  است كه سياست خارجي  كشوري  تركيه  از طرفي ،

منافع شود. هر جا كه  مي چارچوب منافع ملي تدوين و اجرا

كند، مورد روسيه و هرجا كه  مي كشور به خطر بيافتد عذرخواهي

كند،  مي كند به جهان اسالم پشت مي منفعت برايش ايجاب

همچنانكه با تل آويل رابطه استراتژيك دارد به  مورد اسرائيل

اگر   تركيهدهد.  مي نشاناي  هم توجه ويژه  فلسطين  مردم

تر در منطقه حضور  تاثير گذار و قوي   عنوان كشوري بخواهد به

اري صورت يابد، بايد در داخل كشور با توجه به تحوالت ساخت

به يك اجماع بين احزاب سياسي، مسلمانان و سكوالرها،   گرفته

تر   كراتيزاسيون عميقوها دست يابد تا روند دم كردها و ترك

با حمايت  له حتمائل گيرد. اين مسقوي شك  و جامعه مدني  گردد

را در راستاي   و آنكارا  خواهد شد  گسترده بين المللي همراه

اهد كرد. در واقع وجود يك جامعه تر خو اي موفق اهداف منطقه

تنش آلود است   تركيه  منسجم با توجه به اينكه مرزهاي جنوبي

آن اي  باشد برسياست منطقه مي و امكان جنگ و درگيري در آن

موع دولتمردان حزب عدالت و مج تاثير گذار خواهد بود. در

كنند در آينده  مي در راستاي سياست نوعثمانيسم تالش  توسعه

به يك محور مهم بين المللي تبديل شوند تا قدرت چانه زني و 

افزايش يابد. مقاله ها  حضورشان در منطقه نسبت به ديگر قدرت

ژئوپليتيكي تركيه در عراق و هاي  حاضر برآن است تا تاثير كنش

 ايران را مورد بررسي قرار دهد.اي  وريه بر كاهش نفوذ منطقهس
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  پيشينه تحقيق

در  1398اي كه در سال  در مقاله كوهكن و ديگر نويسندگان،  

روابط بين الملل منتشر شد به تبيين هاي  فصلنامه پژوهش

اس رويكرد نو سياست خارجي حزب عدالت و توسعه تركيه براس

سوال اصلي اين نوشتار عبارت است از  اند. واقع گرايي پرداخته

اينكه سياست خارجي تركيه در زمان حزب عدالت و توسعه با 

اين مقاله هاي  كدام مدل نظري انطباق بيشتري دارد. بررسي

نشان خواهد داد كه با توجه به رفتارهاي سياسي تركيه در 

 در زمان حزب عدالت و توسعه،اي  عرصه بين المللي و منطقه

نئورئاليسم را مناسب ترين چارچوب نظري براي مطالعه  توان مي

  سياست خارجي اين كشور در نظر گرفت.

نگاهي به روابط رو به "دهقان و ديگر نويسندگان در كتاب  

منتشر شده  1390كه در  "اخيرهاي  رشد ايران و تركيه در سال

پردازد. در اين  مي است به بررسي روابط سياسي ايران و تركيه

عنوان شده است كه روابط دو كشور به سوي همكاري پژوهش 

و همگرايي بيشتر حركت نموده است كه دليل اين همگرايي و 

همكاري نگاه تركيه به شرق و نوعثماني گرايي و منطقه گرايي 

و همچنين سرخوردگي تركيه از عضويت در اتحاديه اروپا بوده 

تركيه گرايي در سياست خارجي  است كه موجب گرديده واقع

 بروز نمايد.

بررسي رقابت ايران و تركيه در "محمدنژاد در پژوهشي به  

پرداخته است. در اين تحقيق به بررسي  "ورميانهتحوالت خا

رقابت شكل گرفته بين ايران و تركيه در تحوالت جديد منطقه 

خاورميانه اختصاص و به اين نكته اشاره دارد عوامل و 

 متغيرهاي زيادي در اين رقابت شكل گرفته نقش دارند كه

سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هاي  توان به عوامل و انگيزه مي

  وپليتيكي اشاره كرد. ژئ

به مطالعه تطبيقي سياست خارجي  1393در  پورطهماسبي 

ريه را مورد بررسي قرار جمهوري اسالمي ايران و تركيه در سو

اين پژوهش، مطالعه تطبيقي سياست خارجي داده است. مسئله 

  باشد. مي ايران وتركيه در سوريه ميجمهوري اسال

تغيير پارادايمي در سياست "با عنوان اي  سوزون در مقاله  

ت به بررسي تصوير جديد سياس "ها و چالش خارجي تركيه گذار

اش كه برگرفته از نظريه  خارجي تركيه و استراتژي هنجاري

پردازد كه شامل مواردي  مي باشد، مي عمق استراتژيك داوداوغلو

قبيل توازن بين امنيت و آزادي، مشكالت صفر با همسايگان از 

 و موارد ديگر است.

اصول سياست خارجي تركيه "با عنوان اي  داود اوغلو در مقاله  

به اصول سياست خارجي حزب عدالت  "و ساختار سياسي منطقه

 داند و عنوان مي و توسعه نسبت به تحوالت را روندي طبيعي

خويش به دنبال نظم و اي  ست منطقهكند كه تركيه در سيا مي

 صلح در منطقه است.

بررسي تطبيقي ميزان همگرايي  ،1395عهدي در سال   

مواضع احزاب عدالت و توسعه و جمهوري خلق تركيه با سياست 

  خارجي جمهوري اسالمي ايران را مورد بررسي قرار داده است. 

راهبرد حزب عدالت و "در پژوهشي به تحليل  يوسفي مقدم 

ا . اين پژوهش بپرداخته است "سياست خارجي تركيه توسعه در

هدف مطالعه سياست خارجي تركيه از زمان قدرت گيري حزب 

كنون انجام سعه به رهبري رجب طيب اردوغان تاعدالت و تو

  گرفته است.

 1391در سال ري مهر؛ در پژوهش خود كه در سال اكب  

منتشر شد به تاثير اقتصاد بر همگرايي در روابط ايران و تركيه 

  . پرداخته است

  

  بنيادهاي نظري پژوهش

  ژئوپليتيك

ها و  ژئوپليتيك، دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ حكومت  

هاي متشكل سياسي است كه درصدد كسب قدرت، تصرف  گروه

هاي جغرافيايي هستند كه به آنها  ها و فرصت ابزارها، اهرم

دهد. آنها براي  قدرت داده و امكان چيره شدن بر رقيب را مي

فضاي جغرافيايي به  ها و مقدورات، در مكان و تصرف فرصت

كنند نفوذ خود را در فضاهاي  رقابت پرداخته و سعي مي

جغرافيايي بيشتر توسعه داده و آنها را به قلمرو اعمال اراده خود 

بيفزايند و بر عكس، رقبا را از فضاهاي مورد منازعه بيرون رانند. 

در واقع، تعريف علمي ژئوپليتيك در قالب مفهوم تركيبي قابل 

ست كه در آن سه عنصر اصلي؛ يعني جغرافيا، قدرت و تبيين ا

ها  اين روابط و كنش]. 7[ سياست داراي خصلتي ذاتي باشند

ها و نيز ساختار نظام  تابعي از راهبرد و موقعيت ژئوپليتيك دولت

رو، همبستگي و هماهنگي بااليي  ژئوپليتيك جهاني است. ازاين

ها برقرار  ي دولتميان ژئوپليتيك و الگوي رفتار سياست خارج
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

اساس آن، راهبردهاي ژئوپليتيكي طراحي و عملياتي است و بر

شوند تا به ساختار روابط ژئوپليتيكي جهت و معنا بخشد. در  مي

مين اها به منظور ت ي ژئوپليتيك، دولتها بسياري از نظريه

يابي روزافزون از طريق نفوذ در  فضاي حياتي ناگزير از قدرت

  .]20د [ديگر قلمروها هستن

  

  نفوذ و حوزه نفوذ

رويكرد و مجموعه اقداماتي است كه به منظور تامين نفوذ   

كامل اهداف هر يك از انواع تهديد (سخت، نيمه سخت،نرم و 

مركب) و جنگ به روشي سهل تر (از جنگ) و يا حداقل زمينه 

سازي تهديد، تسهيل و تسريع پيروزي در هريك از انواع جنگ 

نيمه  –شود. حوزه عمل نفوذ سخت، افراد مي طرح ريزي و اجرا

نرم، افكار و عالئق خواص در هر سه بعد  – ها سخت، سيستم

سيستم اجتماعي (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) است و 

و افكار ها  عمل نفوذ نوين هر سه مورد افراد، سيستمهاي  حوزه

  ].3و محاسبات در هر سه بعد مذكور است [

  

  قدرت منطقه اي

اصطالحي است كه استفاده از آن در تجزيه اي  منطقهقدرت   

مربوط به امور بين الملل بسيار رايج است. اين هاي  و تحليل

اصطالح كه بنيان نظري خاصي در ادبيات روابط بين الملل 

ست كه در ا ها ياي نوعي خاص از تقسيم بندي دولتدارد، گو

 گيرد يم آن قدرت ملي به مثابه معيار اصلي مورد توجه قرار

كنند ظهور  مي برتر در منطقه دخالتهاي  ]. وقتي قدرت17[

  رسد. مي يكي از پنج نظم زير محتمل به نظر

نظم هژمونيك: در اين نظم، قدرت برتر منطقه به تنهايي - 1  

را اي  نقش اصلي را ايفا كرده و روابط و مناسبات امنيتي منطقه

  كند. مي اداره

مداخله گر، همديگر را هاي  اي: در آن قدرت نظم موازنه- 2  

  كنند. مي متوازن و متعادل

كنند در  مي نظم كنسرتي: در آن، دو يا چند قدرت توافق- 3  

مورد حفظ نظم و امنيت منطقه با همديگر همكاري و هماهنگي 

  داشته باشند.

اي  نظم امينت دسته جمعي: شامل نظم امنيتي چندجانبه -   4

  كنند.  مي تعقيباي  كه كشورها در مجموعه امنيتي منطقه

نظم جامعه امنيتي تكثرگرا: در آن به خاطر به حداقل - 5  

ندارد. در ود رسيدن امكان خشونت، ترتيبات امنيتي رسمي وج

اي  در سطح منطقهاي  چنين شرايطي معموال همگرايي گسترده

   وجود دارد.

يك كشور بايد مدعي قدرت  -1بودن: اي  براي قدرت منطقه  

مورد شناسايي ديگر كشورهاي منطقه قرار  - 2.باشداي  منطقه

 - 4قرار گيرد.اي  منطقههاي  مورد شناسايي ساير قدرت - 3گيرد.

هاي  جهاني قرار گيرد. قدرتهاي  مورد شناسايي قدرت

ممكن است همه معيارهاي فوق را نداشته باشند  لزومااي  منطقه

شوري يا به نحو ديگري به اين معيارها پايبندي داشته باشند. ك

باشد و در محيط اي  ممكن است در يك منطقه قدرت منطقه

جهاني هم قدرت ميانه يا قدرت بزرگ باشد. بالعكس ممكن 

است كشوري قدرت جهاني باشد و در عين حال قدرت 

  ]. 25هم باشد [اي  منطقه

  

  محيط شناسي

تركيه كشوري در غرب ايران است كه داراي موقعيت   

مهمي است. بخشي از اين كشور در ژئوپليتيكي و جغرافياي 

اروپا و بخشي هم در فالت آناتولي در آسيا قرار گرفته است. 

تركيه كشوري است تاريخي كه هم از نظر تاريخ باستان و 

پيوستگي بر امپراطوري رم و شكل گرفتن رم شرقي در اين 

سرزمين، از سوي ديگر اين كشور از نظر تمدن اسالمي با توجه 

امپراطوري عثماني و جايگزين شدن آن با به شكل گيري 

امپرتطوري رم در جغرافياي جهان اسالم از اهميت خاصي 

هايي كه در  ايي تركيه و تنگهبرخوردار است. موقعيت جغرافي

باشد،  مي درياي اژه، مديترانه و درياي سياه در اختيار تركيه

افزايد. قرارگرفتن در حد واسط  مي براهميت اين كشور

نه، شمال آفريقا و آسياي جنوب غربي، قفقاز و روسيه خاورميا

چنان جايگاهي براي اين كشور فراهم ساخته است كه مورد 

  باشد. مي توجه جهانيان
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  : موقعيت ژئوپليتيك تركيه1شكل 

  

آرارات، تورس هاي  جغرافياي داخلي كشور تركيه و وجود كوه  

در فصول گرم سال ها  آنهاي  و آنتي تورس و آب شدن برف

شود كه اين  مي مهميهاي  باعث جاري شدن رودخانه

منابع مهمي براي كشاورزي و همچنين جريان در ها  رودخانه

كشورهاي سوريه و عراق بوده است كه به عاملي براي 

وابستگي اين دو كشور به تركيه تبديل شده است و بر وزن 

ژئوپلتيكي تركيه افزوده است. تركيه از نظر جغرافياي انساني و 

مذاهب گوناگون شكل گرفته عوامل ژئوپليتيكي متغير از اقوام و 

درصد از جمعيت اين  25است عالوه بر قوم غالب ترك، اكراد 

دهند كه داراي دو مذهب شيعه علوي و  مي كشور را تشكيل

نيز در تركيه ها  و ارمنيها  باشند. عالوه بر اكراد، تركمن مي سني

تركيه از معدود كشورهايي است كه موقعيت ويژه  .حضور دارند

اقل طي نيم قرن اخير آن موجب شده است كه حد ژئوپليتيك

ترين عوامل اثربخشي و اهميت تركيه براي  يكي از عمده

هاي  قدرت جهاني محسوب شده و واگذاري نقشهاي  قطب

مهم و كليدي به اين كشور در عرصه سياسي و سرنوشت ساز، 

شود.  مي نحوه عمل اين دولت در معادالت بين المللي محسوب

ويژه حزب عدالت و توسعه سبب تحولي  هم گرايان بپيروزي اسال

عظيم در نظام هويتي دولت تركيه و بازتعريف مجدد نظام 

معنايي اين كشور شده است. حزب اسالم گراي عدالت و توسعه 

با رويكرد رنسانس عثمانيايي، بازتوليد مفهوم خالفت، بازگشت 

خروج از و  خاورميانه، قفقاز و آسياي مركزي)به جهان اسالم (

حاشيه و ميانجي گري و موقعيت سرپلي در سياست خارجي و 

ل كشور جهت نيل به اين سعي در ايجاد نظام رياستي در داخ

طور كلي هويتي جديد را از خود بروز داد و الگوسازي  اهداف، به

  ].13نوين از هويت تركيه را آغاز كرد [

  

  تركيه اثرگذار بر ژئوپليتيكيبازيگران : 1جدول 

كه از منظر ژئوپليتيكي تاثيرگذاري بيشتري بر تركيه  بازيگراني

 دارند

كه از منظر ژئوپليتيكي تاثيرگذاري كمتري بر تركيه  بازيگراني

 دارند

 اتحاديه اروپا اياالت متحده آمريكا

 روسيه كشورهاي جنوب قفقاز

 خاورميانهدول  منطقه درياي سياه

]6[ منبع:
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  تحقيقهاي  يافته

  مداخله تركيه در سوريه و عراق 

عراق به دليل شرايط ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك، جغرافياي   

ي و روابط چالشي و پرتنشي كه در آسيب پذير، عدم ثبات سياس

استراتژيك براي  گذشته با همسايگان خود داشته است، به حوزه

كشورهاي همسايه به ويژه ايران و تركيه تبديل شده است. 

عالوه بر اين وجود و حضور موثر كردها در منطقه شمال عراق 

به اهميت اين كشور نزد تركيه افزوده است. از سوي ديگر، 

كردستان عراق در حوزه كشش و رانش سه حوزه فرهنگي و 

كه اين امر، اهميت  .دمدني، پارس، عرب و ترك قرار دارت

كند.  مي استراتژيك منازعه را براي سه كشور همسايه مشخص

تاريخي، فرهنگي، ديني و اجتماعي هاي  اين دو كشور، اشتراك

اي، تركيه و ايران در  زيادي دارند. با اين حال در سياست منطقه

كنند. به همين دليل قطب شدگي  مي دو قطب مخالف عمل

يت ايران و تركيه، در عراق و سوريه شاهد را با محوراي  منطقه

هستيم. در حالي كه تركيه به همراه عربستان و قطر، به دنبال 

در ها  تكفيري و تروريستي و تغيير دولتهاي  حمايت از گروه

هاي  و گروهها  عراق و سوريه است، اما ايران پشتيبان اين دولت

بازي قديمي مقاومت است.رقابت امروز تركيه و ايران تكرار يك 

در منطقه است؛ رقابت آبا و اجدادي ميان بيزانس و پارس. اگر 

ملت تبديل  - چه اين دو كشور از امپراطوري به يك دولت

اند صلح را بين خود حفظ  سال توانسته 200اند و به مدت  دهش

كنند اما آنها همواره بر سر كشورهايي در منطقه رقابت 

نيز همانند گذشته در يك نقطه  اند. تهران و آنكارا اكنون داشته

هاي موجود در سوريه و عراق است.  تقابل قرار دارند و آن تنش

گار كردن منافع خود با عدم توانايي تركيه و ايران براي ساز

طور بالقوه باعث تضعيف و حتي عقب گرد روابط  يكديگر به

قوي آنها طي دو دهه گذشته بوده است اگر چه اقتصاد اين دو 

ايران و هاي  هم تنيده شده است. چگونگي انتخاب كشور در

توانند بر  هايشان و اينكه آيا مي ت قدرتيتركيه براي تثب

اختالفات خود فائق آيند بسيار حياتي است و آينده خاورميانه را 

اسخي به پ خله تركيه در عراق و سوريه عمدتارقم خواهد زد. مدا

ه نفوذ تاريخي خود طور فزاينده حوز اين درك است كه ايران به

را به ويژه در مناطق مهم و نزديك مرزهاي تركيه (حلب و 

موصل) گسترش داده است. از سوي ديگر ارتش تركيه و 

معارضان سوري مورد حمايت اين كشور در بعضي از مناطق 

اند و موفق شده داعش را از مناطق  هايي داشته ريه پيشرفتسو

(جرابلس، الراي و دابق) به عقب  تحت كنترل خود در مرز تركيه

هاي مورد  برانند. اصطكاك و رقابت بين تركيه و ايران و گروه

اي افزايش يافته است و از  طور هشدار دهنده حمايت آنها به

سوي ديگر اعتماد ميان دو طرف نيز كم و در وضعيت حداقلي 

هاي  جديد تركيه را حاصل جاه طلبيهاي  است. تهران سياست

يگري آنكارا در منطقه و تالش براي تسلط بر نئوعثمان

داند. آنچه كه تركيه در سوريه بعد از  كشورهاي سني منطقه مي

شروع جنگ داخلي انجام داد نه ماهيت حكومت اين كشور در 

رقابت با ايران، بلكه ناشي از جاه طلبي اين كشور بود. تهران 

به ها  يريهمچنين آنكارا را به خاطر عدم جلوگيري از ورود تكف

مالي و هاي  خاك سوريه از طريق اين كشور و حمايت

   .]6دهد [ و مورد انتقاد قرار مي كند لجستيكي از آنها سرزنش مي

  

 بحران سوريه و تشديد رقابت ايران و تركيه

بحران سوريه موضوعي است كه آنكارا بيش از همه در مورد   

مورد بسياري از آن مردد بوده است و تركيه را ناچار كرده تا در 

كه در طول چند اي  خود در مورد منطقههاي  فرضيات و سياست

دهه گذشته شكل گرفته بودند، تجديدنظر نمايد. روابط دوجانبه 

سوريه و تركيه داستاني در خور توجه دارد كه از دشمني دو 

كشور تا دوستي مستحكم ادامه پيدا كرده و اكنون به يك 

حدود يك سال پس از شروع  رويارويي جدي بازگشته است.

ناگهان تركيه به يك بازيگر  2012در سوريه، در سال ها  شورش

كليدي در حمايت از تحوالت سوريه تبديل شد تا جايي كه به 

هاي  لجستيك و مالي مستقيم از گروههاي  سوي پشتيباني

مسلح و همچنين حمايت از برقراري منطقه پرواز ممنوع و 

حركت كرد. تحت اين شرايط، تركيه دخالت نظامي در سوريه 

خود و اي  تاثيرگذاري منطقههاي  به سرعت به درك محدوديت

]. با آنكه 22سياست مشكل صفر با همسايگان دست پيدا كرد [

اسد تحول مهمي در مواضع رسمي تركيه در قبال حكومت بشار 

كاسته ها  رسد از شدت تنش مي شود، اما به نظر مشاهده نمي

ر عين حال دو موضع مهم در روابط دو كشور آغاز شده باشد. د

عمليات موسوم به چشمه صلح توسط نيروهاي نظامي تركيه در 

هاي  شمال شرق سوريه و بحران ادلب بود. در خصوص انگيزه
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

تركيه در شروع عمليات چشمه صلح، ادعاهاي متعددي وجود 

ا دارد؛ از آلرژي اردوغان و تركيه نسبت به خودمختاري كردها ت

 مخفي كردن مشكالت داخلي در پس از بحران خارجي. به نظر

رسد دو عامل مسائل امنيتي و سرنوشت پناهندگان سوري  مي

باشند. بي شك پ.ك.ك كه ستون  مي نيز از مهم ترين عوامل

دهد و ناظران بين المللي هم بر  مي فقرات پ.ي.د را تشكيل

ي تركيه هدايت آن از قنديل اذعان دارند، مشكل مهمي برا

 موجود در دستان پ.ك.ك منشاهاي  است. قسمت اعظم سالح

متعددي كه در زير مرزهاي هاي  سوري داشتند و از طريق تونل

معبر اصلي  كه يافتند مي دو كشور حفر شده بودند، انتقال

شمال شرق سوريه بود. موضوع آوارگان سوري و ها  تروريست

تعددي را باعث تقادات ماوضاع ضعيف اقتصادي تركيه هم ان

به هرحال عمليات چشمه صلح آغاز شد ولي با مداخله شده بود. 

اي، ضمن  بين المللي و منطقههاي  و وساطت روسيه و مخالفت

هايي با روسيه و امريكا متوقف شد. هدف اعالمي  توافق نامه

كيلومتر و طول  30تركيه، ايجاد منطقه امن و حائلي به عمق 

حاصل كار تسلط ارتش تركيه و نيروهاي كيلومتر بود، اما  450

 160متحد اين كشور بر قلمرويي حدود دو هزار كيلومترمربع و 

نقطه مسكوني است. از اين منظر شايد تركيه به اهداف پيش 

بيني شده نرسيد ولي توانست در شمال سوريه جاي پاي قابل 

هاي  ايجاد كند و اعضاي ي.پ.گ را به عرضاي  مالحظه

عرب  ي مانند ديرالزور و رقه كه اساسااند، مناطقجنوبي تر بر

نشين اند و پ.ي.د نمي تواند در آنجاها جايگاهي كسب كند. به 

 ز اين منطقه تمام نشده و احتماالتركيه اهاي  هرحال نگراني

به ميادين نفتي سوريه و ارسال مجدد ها  بازگشت امريكايي

ريه، تسليحات براي افراد مسلح نيروهاي دموكراتيك سو

سران نيروهاي دموكراتيك سوريه با برخي هاي  رايزني

كشورهاي منطقه از جمله عربستان براي ممانعت از پيش 

گيرد. براساس توافقنامه سوچي،  مي آتي تركيه صورتهاي  روي

منطقه كاهش تنش به ضمانت تركيه و روسيه در منطقه ادلب 

مسئله  هاي به وجود آمد. از همان زمان توافق نامه دشواري

راديكال و تروريستي بين المللي هاي  گروه آشكار بود؛ زيرا اوال

توانست آنها را تحت  در منطقه وجود داشت كه تركيه نمي

ه ميانه خوبي با تركيها  كنترل درآورد و حتي برخي از اين گروه

مسلح و تمايل ارتش سوريه هاي  تعدد و كثرت گروه ندارند. ثانيا

س از سقوط داعش، وي، باالخص پو متحدان آن به پيش ر

تر شدن مواضع تركيه و  كرد. نزديك مي تر اوضاع را شكننده

حكومت اسد در خصوص سرنوشت شمال شرق سوريه امري 

آشكار بود. با آنكه حكومت اسد حمالت تركيه را محكوم كرد و 

بر آن شد، اما بعدها كه نيروهاي كرد و خواستار مقاومت در برا

قابل هاي  دولت دمشق نتوانستند به راه حلمذاكره كنندگان 

قبولي برسند، حكومت اسد از نيروهاي دموكراتيك سوريه با 

ادبيات مشابه به لحن تركيه ياد كرد و خواستار واگذاري مناطق 

تحت اختيار گروه به دولت دمشق شد. در بحران ادلب نيز ابتدا 

ن در تنش اوج گرفت اما در آستانه مذاكرات پوتين و اردوغا

كيه و سوريه مسكو، بشار اسد اظهار داشت خصومتي بين تر

 فعلي را غيرمنطقيهاي  ق مشترك تنشئنبوده و منافع و عال

ير وضع يكند. در مقابل رويكرد تركيه كه در راستاي تغ مي

موجود در سوريه بود، جمهوري اسالمي ايران نيز ضمن اينكه 

براي حذف  از پيش طراحي شدهاي  بحران سوريه را توطئه

ريه رويكرد كرد، در منازعه سو مي سوريه از محور مقاومت تلقي

مقامات جمهوري اسالمي ايران كه  .حفظ وضع موجود را كرد

تغيير وضع موجود در سوريه را هم تضعيف محور مذكور و هم 

دانستند، بنابراين با  مي مغاير با اهداف جمهوري اسالمي ايران

د در منازعه سوريه، تمام تالش اتخاذ رويكرد حفظ وضع موجو

خود را به كار بستند تا مانع از تضعيف محور مقاومت، كاهش 

به نفع اي  خود، تغيير توازن قواي منطقهاي  نفوذ منطقه

كشورهايي چون تركيه، عربستان و رژيم صهيونيستي شوند و از 

كه رابطه مستقيمي با عمق تضعيف امنيت نظامي خود 

]. در 21شامات دارد جلوگيري كنند [ اش در منطقه راهبردي

توسعه طلبانه هاي  واقع جمهوري اسالمي ايران كه سياست

ويژه عراق و  عليه منافع ايران در منطقه و به تركيه را تهديدي

ديد، سعي كرد از طريق ائتالف با روسيه و ايفاي  مي سوريه

تر در بحران سوريه و عراق، به موازنه با تركيه  نقش فعال

  ].22بپردازد [

  

ماهيت غيراستراتژيك رقابت ايران و تركيه در 

  بحران سوريه

ژئوپليتيكي: كشورهايي كه در سطح هاي  مالحظات و انگيزه  

 ژئوپليتيكي را در يك منطقه شكلهاي  منطقه قرار دارند، كنش
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

اهميت ژئوپليتيكي بسيار بااليي داشته اي  دهند. زماني منطقه مي

كه وجود يك منطقه و يا كشور در افزايش و باشد و به ويژه اين

ملي كشور و يا كشورهاي ديگر نقش بسزايي  يا كاهش قدرت

داشته باشد، در نتيجه نوع خاصي از كشمكش و منازعه بر سر 

]. براساس 8[ گيرد مي كنترل و نفوذ بين اين بازيگران شكل

 كنند تا با تنظيم راهبرد ملي مناسب نفوذ مي اين، هر كدام سعي

خود را در اين فضاي جغرافيايي توسعه دهند و با نفوذ و كنترل 

]. 9[ خود بر اين مناطق، رقبا را از فضاي مورد نظر بيرون برانند

دهد كه بين ايران و تركيه يك كنش  مي نشانها  بررسي

ژئوپليتيكي در منطقه حساس خاورميانه و به ويژه سوريه و 

يكي سوريه و اهميت عراق شكل گرفته است. موقعيت ژئوپليت

ش آن در تعيين موازنه قواي آن در سطح منطقه و جهان و نق

اي، عامل بسيار مهمي بود كه دو كشور را به رقابت  منطقه

عميقي بر سر حفظ و كنترل سوريه در محورهاي خود (ايران 

توان  مي محور مقاومت) و تركيه (نظم اخواني) كشاند. همچنين

نوظهور كه هاي  چارچوب قدرتگفت كه ايران و تركيه در 

دارد، ها  منطقه گرايي نقش بسيار مهمي در رويكرد اين قدرت

سياست  در سوريه يك منازعه ژئوپليتيكي را شكل داده اند.

مداران نوعثمان گرا، سوريه را ابزار مناسبي براي اجراي به صفر 

دانستند. براي مقامات دولت  مي رساندن مشكالت با همسايگان

لت و توسعه، سوريه دروازه ورود به كشورهاي عربي حزب عدا

شود و بر اين اعتقاد بودند كه گسترش  مي خاورميانه محسوب

نفوذ فرهنگي، سياسي و هاي  تواند زمينه مي روابط با اين كشور

دسترسي به بازار بزرگ اقتصادي سوريه و در نهايت خاورميانه 

ز به اين ذهنيت براي تركيه به ارمغان آورد. رهبران سوريه ني

عثماني چراغ سبز نشان داده بودند و در اين هاي  مثبت ترك

]. اما با 25[ نيز با تركيه داشتنداي  گستردههاي  زمينه همكاري

مورد اي  سوريه، مقامات ترك كه نظم منطقههاي  وقوع ناآرامي

نظر را در مخاطره يافتند به ويژه اينكه اين بحران در همسايگي 

را ابتدا در اي  افتاده بود رسيدن به رهبري منطقهتركيه اتفاق 

حذف بشار اسد از قدرت يافتند. براين اساس مقامات ترك 

كردند كه اگر با اعمال فشار بر حكومت سوريه  مي احساس

بتوانند رژيم علوي حاكم بر سوريه را ساقط كنند و به جاي آن 

مشكالت  توانند مي رژيمي همگرا با خود را بر سر كار آورند هم

امنيتي كه با سوريه دارند و به ويژه مسئله كردها و آب را حل 

اند.  وعثماني خود را نيز عملياتي كردهكنند و هم اينكه دكترين ن

بنابراين با توجه به موارد فوق مقامات حزب عدالت و توسعه از 

خواهند هم مشكالت قومي و  مي طريق سقوط رژيم بشاراسد،

مرزي را با اين كشور حل كنند و از اين دغدغه امنيتي خالصي 

يابند و هم اين كه با ايجاد مدل مطلوب حكومتي خود در 

تحد و دوست مسوريه، مسئله كردها را حل و سوريه را به يك 

تبديل كنند. در مقابل براي اي  استراتژيك در معادالت منطقه

يران نيز سوريه گذشته از اين كه قلب تپنده جمهوري اسالمي ا

جهان عرب و يكي از معدود كشورهاي عربي مخالف رژيم 

ه پس از عنوان كشوري ك شود، به مي صهيونيستي محسوب

عنوان متحد راهبردي ايران در منطقه  پيروزي انقالب اسالمي به

درآمده نيز نگريسته شود. به همين خاطر سقوط رژيم اسد را نه 

به منزله كاهش اهميت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي خود  تنها

داند، بلكه اين سقوط را به منزله حذف و  مي در خاوريانه شرقي

 و حماس كه پايان تنها مسير دسترسي خود به حزب اهللا

عنوان بازوان دكترين راهبردي ايران در منطقه براي  به

 وبكنند، نيز محس مي بازدارندگي رژيم صهيونيستي عمل

كند. با توجه به اينكه تغيير وضع موجود در سوريه براي  مي

]. از اين 21امنيت نظامي ايران بيشترين تاثير را خواهد داشت [

رو جمهوري اسالمي ايران مرتب رفتار و حركات بازيگران 

در بحران سوريه را رصد و به هيچ اي  و فرامنطقهاي  منطقه

كار بيايد كه متحد و خواهد نيرويي در سوريه سر نمي عنوان

نزديك ايران نباشد و يا به دنبال قطع و يا كاهش اين رابطه 

برآيد. از سوي ديگر با توجه به نقشي كه سوريه در محور 

مقاومت دارد، بنابراين هرگونه تغيير در وضع موجود در سوريه، 

تضعيف گفتمان مقاومت را در سطح منطقه و در قبال تقويت 

ني محور سازش به رهبري عربستان و رقيب يعهاي  گفتمان

عنوان دو  ال خواهد داشت. تركيه و ايران بهتركيه را به دنب

قدرت مياني در حال ظهور در كنار حضور سنتي امريكا و 

در منطقه با هم به رقابت سوريه، جهت كسب نفوذ بيشتر 

اند. در اين ميان سوريه با توجه به اهميت ژئوپليتيكي كه  پرداخته

و كشور و در ظهور منطقه گرايي جديد داشت، به منازعه براي د

هاي  ژئوپليتيكي دو كشور تبديل شده است. مالحظات و انگيزه

ژئواكونوميكي: بسياري از كارشناسان و تحليل گران مسائل 

ژئوپليتيك يكي از داليل رقابت تركيه با ايران در بحران سوريه 
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

كند. بر اين  مي ازيدانند كه انرژي در اين قضيه ب مي را نقشي

استراتژيك در  - ن دارند كه يك مناتقشه ژئوپليتيكاساس اذعا

خصوص منابع طبيعي به همراه مذهب و پول در بحران سوريه 

شكل گرفته است كه يك طرف آن قطر به همراه تركيه و 

مقامات  .رند و در طرف ديگر ايران و روسيهعربستان قرار دا

حزب عدالت و توسعه با اين  تركيه و به ويژه سياستمداران

ديدگاه كه از منظر ژئوپليتيك تركيه هيچ گاه نبايد فرصت ايجاد 

سيستم حمل و نقل و ترانزيت انرژي را از دست بدهد، با نقش 

از جمله  ايران و روسيه در بحران اي  آفريني بازيگران منطقه

صورت هاي  سوريه، آن را مانعي جدي در راه سرمايه گذاري

ميالدي و همچنين تبديل شدن اين كشور  1990ز دهه گرفته ا

  ].29بينند [ مي به درگاه انرژي منطقه

سياسي: هر چند برخي از پژوهشگران هاي  مالحظات و انگيزه  

معتقدند كه پس از فروپاشي امپراتوري عثماني و امپراتوري 

مدرن در دو كشور و تمايالت غرب هاي  ايران با ايجاد دولت

عضويت آنها در اردوگاه غرب و دكترين مبارزه با  گرايانه آنان

كمونيسم و سد نفوذ، رقابت در راستاي تبديل شدن به قدرت 

، اما برخي ديگر ن دو كشور نيز كمرنگ شده بودبياي  منطقه

قبل در تبديل ها  براين باورند كه ميان ايران و تركيه از مدت

طوري كه  رقابت وجود داشته است. بهاي  شدن به قدرت منطقه

هاي قرن پانزدهم تا بيستم در  در طول سالاي  دو قدرت منطقه

قابل سالطين عثماني و پادشاهي براي به دست گرفتن استيال 

با يكديگر در چالش و درگيري همواره اي  يا هژموني منطقه

اند و هر كدام سعي داشتن نقش هژمونيك خود را به اين  بوده

خود، هاي  كردن آنها با سياستكشورها بقبوالنند و با همراه 

  ].28ساخت منطقه نوين مورد نظر خود را تحقق بخشند [

  

  مسائل تركيه درباره شمال سوريه

د/  ي نظامي كرد سوريه (پ هاي شبه العمل گروه عكس-   

ك) كه بعد از تصميم آمريكا درحال رايزني براي  ك گ/ پ پ ي

ديه اروپا، دست آوردن حمايت بازيگران مختلف نظير: اتحا به

  دولت سوريه و روسيه هستند.

رفتار ساير بازيگران حاضر در عرصه ميداني سوريه، مانند: -   

  روسيه، دولت سوريه، ايران و فرانسه.

شرق فرات كه هدف  وسعت منطقه عملياتي موسوم به-   

 600تا  550شده براي عمليات نظامي تركيه است؛ بين  تعيين

  لياتي قبل است.برابر مناطق عم  كيلومتر كه دو

سوريه و تعهدات انساني تركيه مسئله كنترل مناطق شمال -   

در اين زمينه و نيز بازگشت آوارگان مستقر در خاك تركيه به 

  ].19سوريه [

اهداف تركيه از انجام عمليات نظامي در شمال 

 سوريه 

با توجه به ماهيت نظام سياسي و دولت   مبارزه با تروريسم:  

محور و داراي پيوستگي زياد با جهان خارج  تركيه كه اقتصاد

هاي تروريستي در داخل و اطراف مرزهاي تركيه  است، فعاليت

رو،  گذارد؛ ازاين هاي اين كشور را ابتر مي بسياري از برنامه

جمهوري تركيه كه از ديرباز با شعار صلح در جهان و صلح در 

ميهن آتاترك خود را معرفي كرده است، در شرايط آشوب 

ها متضرر  در اكثر حوزه شبه نظاميهاي  اي و فعاليت گروه نطقهم

شود؛ بنابراين، يكي از اهداف تركيه از بين بردن خطر  مي

گ در اطراف  پ ك و ي ك مانند: داعش، پ مختلفيهاي  گروه

  مرزهاي خود است.

نگراني مهم تركيه از فعاليت   امنيت ملي و امنيت مرزها:  

ني در مرزهايش با سوريه و عراق و هاي مسلح كردي، ناام گروه

 1984سرايت اين ناامني به داخل خاك تركيه است كه از سال 

هاي مالي و انساني زيادي را بر اين كشور وارد  تاكنون زيان

  ساخته است.

در بين نخبگان   نگراني از تغيير جغرافياي سياسي خاورميانه:  

وم به بهار ويژه بعد از تحوالت موس ها پيش به تركيه، از مدت

اي دوباره دنبال اجر شود كه غرب به مي عربي، اين تهديد القا

پيكوست و در اين راه سعي دارد  -مفاد موافقتنامه سايكس

هركدام از كشورهاي مهم خاورميانه، مانند: تركيه، سوريه، 

عراق، ايران و حتي عربستان سعودي و مصر را به چند كشور 

مي و مذهبي تجزيه نمايد؛ هاي قو بر ويژگي تر مبتني كوچك

گيري موجوديت مستقل كردي  اساس، آنها تهديد شكل برهمين

در كشورهاي عراق و سوريه و متعاقب آن، كريدور كردي را 

كردند كه يكي از داليل اصلي عمليات نظامي تركيه  مطرح مي

ها، آنكارا  در شمال سوريه همين موضوع است؛ زيرا از نگاه ترك

اق، براساس اعتمادي كه به آمريكا و زمان اشغال عردر 
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

پيمانانش داشت در شمال عراق دخالت نكرد و اكنون با  هم

رو شده است و  فاكتوري كردي در شمال عراق روبه حكومت دو

خواهد تجربه عراق را در سوريه تكرار كند.  اساس نمي براين

هاي سپر فرات و شاخه زيتون در  البته تركيه با انجام عمليات

جرابلس، الباب و عفرين و نيز مداخله هماهنگ با روسيه در 

ادلب، بخش غربي و منتهي به درياي مديترانه اين كريدور را از 

كار انداخته است؛ ولي بخش شرق فرات كه به كردستان عراق 

  شود، هنوز تهديد مهمي است. منتهي مي

شمال سوريه، دروازه زميني گشايش تركيه به سمت جهان   

ويژه مرز با سوريه توسط  كنترل مرزهاي جنوبي تركيه به  اسالم:

هاي كردي مانع بزرگي بر سرراه ارتباط زميني تركيه با  گروه

خاورميانه و شمال آفريقا خواهد بود و روابط اقتصادي تركيه با 

كشورهايي نظير: سوريه، اردن، فلسطين اشغالي و كشورهاي 

سبات خارجي تركيه شمال آفريقا كه اهميت روزافزوني در منا

دارند ايجاد خواهد كرد و سبب انزواي نسبي تركيه در منطقه 

  ].19خواهد شد [

  

  سناريوهاي احتمالي تركيه در سوريه

اين منطقه كه به عرض   تشكيل منطقه امن در شمال سوريه:  

حدود سي كيلومتر و طول سراسر نواحي مرزي با تركيه در 

ها  ترين سناريو از نگاه ترك گيرد، مطلوب شمال سوريه را دربرمي

شود. هدف اعالمي تركيه از ايجاد اين مناطق،  محسوب مي

هاي كردي  ك و ساير گروه ك پ شبه نظاميانجلوگيري از نفوذ 

مرتبط با آنها به داخل تركيه و پيشگيري از حمالت احتمالي 

اين عوامل از خاك سوريه است. در اين منطقه، ابتدا ارتش 

ن موسوم به ارتش آزاد سوريه مستقر خواهند شد تركيه و نظاميا

و پس از برقراري آرامش در سوريه، بخشي از آوارگان سوري 

مقيم تركيه به اين مناطق منتقل و در كنار مردم اين منطقه 

عنوان  اسكان داده خواهند شد. دولت تركيه اين مناطق را به

ن در آينده، ضمحوزه نفوذ مستقيم خود تلقي خواهد كرد و 

ها سعي  مين امنيت اين مناطق به خود سورياواگذاري اداره و ت

خواهد كرد نفوذ نرم خود را (به شكل اداره محلي و ساختارهاي 

اقتصادي و غيره) در اين مناطق ادامه دهد و اين مناطق 

ها در سوريه محسوب خواهند شد  ترين جاي پاي ترك اصلي

]12.[  

ل سوريه: سناريوي برقراري منطقه پرواز ممنوع در شما  

ست و ا ها منطقه پرواز ممنوع در شمال سوريه مدنظر آمريكايي

خواهند مدلي مانند اقليم كردستان عراق را در شمال  آنها مي

اي امنيت ه سوريه ايجاد كنند كه هرچند در اين مدل باز دغدغه

تري  مين خواهد شد، خطر بزرگامرزهاي تركيه تاحدودي ت

سرزميني تركيه و سوريه را تهديد  امنيت ملي و يكپارچگي

هم تشكيل حكومت محلي كردي در شمال  خواهد كرد كه آن

سوريه است و با توجه به اخطارهاي برخي مقامات تركيه بعيد 

 است كه اين سناريو محقق شود.

ساير اشكال مداخله نظامي تركيه در شمال   

لي شده عم  كدام از دو سناريوي گفته كه هيچ درصورتي  سوريه:

سوريه را ترك كنند و چه  ،ها نگردد، ارتش تركيه (چه آمريكايي

در آنجا باقي بمانند) در شرق فرات در داخل خاك سوريه 

عمليات نظامي خواهند كرد؛ ولي وسعت و شدت اين اقدامات را 

سو و توافقات پشت ميزهاي  ها و الزامات ميداني ازيك واقعيت

مله آمريكا و روسيه تعيين مذاكره تركيه با ساير بازيگران ازج

  ].19خواهد كرد [

  

  روابط تركيه  با عراق

نگاه از باال به پايين تركيه نسبت به كشورهاي استقالل يافته   

از امپراتوري عثماني باعث شده است تا اين كشور بعد از اتخاذ 

به دنبال روابط اقتصادي و سياسي » گري نوعثماني«سياست 

باشد. كشور عراق به خاطر موقعيت اي با اين كشورها  گسترده

جغرافيايي و شرايط سياسي بعد از سقوط صدام، بهترين گزينه 

است كه تركيه در صورت تسلط اقتصادي بر آن نه تنها اهداف 

عنوان يك اهرم  اقتصادي خود را دنبال خواهد كرد، بلكه به

هاي آينده غرب آسيا نيز  گيري سياسي و امنيتي در تصميم

هاي اقتصادي تركيه در عراق  ز آن استفاده كند. فعاليتتواند ا مي

عالوه بر ماهيت مادي و اقتصادي، طيفي از اهداف و منافع 

سياسي و امنيتي را نيز به همراه دارد. در حوزه اقتصادي دو 

موضوع تجارت و وابستگي تركيه به انرژي عراق از اهميت 

اهداف   يتها را اولو توان آن بسزايي برخوردار هستند و مي

اقتصادي تركيه در عراق دانست. به لحاظ سياسي و امنيتي نيز 

هاي غرب  گري و نفوذ بر دولت هاي نوعثماني تداوم سياست

و جريانات اهل سنت در ها   آسيا، نزديكي و همكاري با گروه
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

طلب كرد همراه با برقراري  هاي تجزيه عراق و كنترل گروه

عراق، اهميت زيادي براي  روابط اقتصادي با اقليم كردستان

  ها دارد. ترك

توان اهداف اقتصادي اين كشور را بدين  طور خالصه مي به  

 :شرح بيان كرد

ممانعت از ترانزيت انرژي از ايران به عراق و سوريه و  - 

 .درنهايت به اروپا

 .به اروپا خاورميانه  شدن به مجراي اصلي انرژي از تبديل - 

گشودن كريدور ميان جنوب تركيه و شمال اردن و عربستان  - 

به كشورهاي » بسفر«براي انتقال كاالهاي تركيه يا اروپايي از 

 فارس. كننده حوزه خليج مصرف

توان گفت:  ميطوركلي در خصوص اهداف تركيه در عراق  به

تاق به احياي نقش تاريخي خود مش تركيه  گراي دولت اسالم«

توان آن را احياي  عنوان قدرت اصلي منطقه است كه مي  به

هاي عصر عثماني قلمداد كرد. خروج نيروهاي  مجدد سياست

قرارداد تا  تركيه  اين فرصت را در اختيار عراق  از آمريكا  نظامي

در مجموع اهداف  .]5افزايش دهد [ عراق  نفوذ خود را در

توان اينگونه  سياسي نفوذ اقتصادي تركيه در عراق را مي

 :برشمرد

ايجاد فشار بر دولت مركزي عراق از طريق حمايت از برخي  - 

  ها در استان نينوا و كركوك و اقليم كردستان عراق؛ طيف

رتباط ميان اقليم كردستان عراق و مناطق تالش براي قطع ا- 

 كند؛ كردنشين در سوريه كه تماميت ارضي تركيه را تهديد مي

 كشاندن رهبران اقليم كردستان عراق به سمت آنكارا؛- 

همسويي با برخي كشورهاي ضد حشدالشعبي و محور مقاومت - 

  ].15در عراق و سوريه [

  

 تجزيه و تحليل

ايران در بحران سوريه به اختالف واگرايي تركيه و هاي  ريشه  

گردد. اولين موضوع  ر آنها بر سر دو موضوع اصلي برمينظ

ها، بشاراسد رئيس  بشاراسد بود. از نقطه نظر ايرانيسرنوشت 

جمهور مشروع سوريه بود و هيچ كشوري حق دخالت در امور 

كرد اسد  مي ن، تركيه ادعاداخلي آن كشور را ندارد. برخالف ايرا

م خود از دست ت خود را به خاطر خشونت عليه مردمشروعي

له اين بود كه ايران مخالفان اسد را ئداده بود. دومين مس

عنوان بخشي  كرد كه به مي افراطي و تروريسم تلقيهاي  گروه

كه توسط اياالت متحده و اسرائيل ايجاد شده بود، اي  از توطئه

يه مخالفان به اين كشور نفوذ كرده بودند از مبارزات اسد عل

مخالف سوريه پشتيباني كرد هاي  پشتيباني نمود. تركيه از گروه

و سازمان شوراي ملي سوريه را سازماندهي نمود و به تسليح 

ارتش آزاد سوريه كمك كرد. ايران از مواضع تركيه انتقاد كرد و 

معتقد بود كه اين امر منافع كشورهاي غربي را تامين خواهد 

مخالف و اجازه هاي  تي تركيه از گروهحمايهاي  كرد. سياست

ن به ارتش دادن به مبارزان خارجي براي عبور جهت ملحق شد

افراطي هاي  به دليل ظهور برخي گروه مشترك سوريه آزاد بعدا

تركيه  مانند داعش براي آنكارا مشكل ساز شد. از ديدگاه

عنوان يك خط قرمز براي ايران درنظر  بركناري اسد از قدرت به

را تضعيف نمايد. اي  تواند قدرت منطقه مي شود و مي تهگرف

سوريه و ايران منافع مشترك ژئوپليتيكي بسياري با يكديگر 

ستادگي در برابر دارند از مخالفت با صدام حسين گرفته بود تا اي

و نفوذ آمريكا در خاورميانه. هر دو كشور از رژيم صهيونيستي 

د در منطقه است حزب اهللا كه يك بازيگر سياسي قدرتمن

كنند. در واقع سوريه تحت حاكميت اسد يك بازيگر  مي حمايت

 كليدي در محور مقاومت عليه رژيم صهيونيستي محسوب

گردد.  مي شود و خط مقدم ايران در مبارزه عليه آمريكا تلقي مي

با تصور سقوط اسد و سوريه بعد از اسد اگر توسط اكثريت سني 

يه را به گروه كشورهايي در منطقه توانست سور مي شد مي اداره

سوق دهد كه به دنبال ايجاد يك ائتالف ضد ايراني بودند تا 

ايران را در منطقه منزوي نمايد. عالوه بر اين تركيه نگران 

سازماندهي و بسيج مبارزان ايراني و شيعي از ساير كشورها 

براي مبارزه در سوريه است و ايران را به خاطر ايجاد فرقه 

 ي در سوريه و طوالني شدن درگيري مورد انتقاد قرارگراي

ان با حزب دموكراتيك شاخه دادند. عالوه بر اين روابط اير مي

 .زيادي را براي تركيه ايجاد نمود .ك نگرانيسوري پ.ك

 2016استعفاي احمد داوداوغلو از نخست وزيري تركيه در سال 

به اي  منطقهاي ه بيانگر آن بود كه تركيه براي مقابله با آشفتگي

ويژه مسئله سوريه راه اشتباهي را در پيش گرفت. در واقع 

، حمايت ايران و (PYD)آمريكا از كردهاي سوريه  حمايت

روسيه از اسد و عقب نشيني كشورهاي عربي مانند عربستان در 

منطقه از مواضع قبلي خود نسبت به رژيم اسد، تركيه را مجبور 
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خود در خصوص سوريه كرد. عالوه به بازنگري در مورد سياست 

بر اين عدم موفقيت تركيه در حمايت از مخالفان سوريه، يك 

سياست خارجي تركيه هاي  را در ليست اولويتتحول اساسي 

ايجاد كرده است، اين امر بيشتر ناشي از تفسيري بود كه توسط 

ظره قدرت تنيتي تركيه در مورد افزايش غيرمننهادهاي ام

(PYD) ر ايجاد چالش امنيتي بود. تركيه يك سري و داعش د

محاسبات غلط را در رويكرد خود نسبت به سوريه انجام داد، 

زيرا معتقد بود كه رژيم اسد در طي چند ماه در برابر 

اجتماعي و فشارهاي بين المللي فرو خواهد پاشيد. هاي  مخالفت

تركيه تمايل متحدان سنتي اسد، يعني روسيه، ايران و شبه 

يان حزب اهللا لبنان براي مداخله به هر قيمتي را دست كم نظام

گرفته بود. مهمتر از همه تركيه مجبور بود با بحران آوارگان 

ميليون  3.5سوري مقابله نمايد كه منجر به سرازير شدن 

  .غيرنظامي سوري به تركيه بود

روابط اقتصادي تركيه و عراق و روند روبه گسترش آن عالوه   

ها و پيامدهاي  تواند حامل پيام اي كل منطقه ميبر ايران، بر

مختلفي باشد. نخستين هدف سياسي و امنيتي كشور تركيه 

هاي اقتصادي و سپس  نوعي همكاري با دولت عراق در زمينه

تدريج بر ديگر كشورهاي  امنيتي و سياسي است تا بتواند به

ت و يافته از عثماني مسلط شود. در مقابل توسعه مناسبا استقالل

حوزه نفوذ تركيه در اين منطقه هر نوع غفلت ژئوپليتيكي ايران 

عميقي براي هاي  تواند با زيان مي از اين جغرافياي راهبردي

 .دستگاه ديپلماسي ايران در منطقه غرب آسيا همراه باشد

آرامي را  هاي اخير وضعيت نسبتا مناسبات تركيه و عراق در سال

داخلي عراق هاي  آن درگيري پشت سر گذاشته است. شايد دليل

گذاشت. از  مي بود كه مجال كمتري براي مناقشه با تركيه باقي

تركيه در شمال عراق، هاي  اين رو اعتراضات چنداني به عمليات

بمباران مقرهاي پ.ك.ك در سنجار و نظاير آن صورت نگرفت. 

كاهش ترافيك ديپلماتيك در اقليم و بحران هشت ماهه 

آن هم از علل تنش اندك در روابط دو تشكيل حكومت در 

كشور بود. حادثه مهم در اين زمينه، ترور عثمان كوسه ديپلمات 

 اش بود كه ظاهرا در اربيل به همراه همكاران عراقيترك 

  توسط پ.ك.ك صورت گرفت. 

مشابهي در مورد مداخله آمريكا در هاي  تركيه و ايران نگراني  

تفاهم بين تهران و آنكارا  داشتند كه نوعي 2003عراق در سال 

ايجاد كرد. گرچه هر دو كشور نگران يك كشور مستقل كردي 

در شمال عراق بودند، ايران نگران استقرار بالقوه نيروهاي 

نظامي تركيه در عراق بود. مسعود بارزاني رئيس وقت اقليم 

كردستان در عراق خواستار همه پرسي استقالل اقليم كردستان 

شديدي را از هاي  شد. اين تصميم واكنش 2017سپتامبر  25در 

سوي بغداد، تهران و آنكارا برانگيخت و سه كشور را مجبور كرد 

اختالفات خود را كنار بگذارند و براي جلوگيري از استقالل 

حكومت اقليم كردستان موضع مشترك ايجاد كنند. هر دو 

كشور مرزها و فضاهاي خود را به روي دولت اقليم كردستان 

بستند و تصميم گرفتند از اقدامات دولت عراق براي محافظت از 

تماميت ارضي و وحدت سياسي آن حمايت كنند. سرانجام 

حكومت اقليم كردستان مجبور به اعالم تعليق نتايج همه پرسي 

عراق برقرار كرد و مواضع هاي  شد. تركيه روابط نزديك با سني

ولت فراگير در بغداد خود را براي ايجاد يك رژيم واحد سني و د

عنوان مخالفت  اين حال اين تالش توسط ايران به روشن كرد با

با دولت تحت سلطه شيعه تلقي شد. در واقع تركيه نگران تلفيق 

از نظر  .نفوذ روزافزون ايران در عراق بودو اي  سياست فرقه

نظامي تركيه در عراق به ضرر حاكميت هاي  تهران فعاليت

با توجه به ادعاهاي ملي گرايان تركيه در مورد دولت بغداد بود. 

موصل و كركوك، ايران بسيار نگران استقرار ارتش تركيه در 

نزديكي آن منطقه بود. در همين حال دولت عراق داوطلباني را 

ه حشدالشعبي براي مبارزه با داعش بسيج كرد كه در نهايت ب

ي ) تبديل شد و توسط رهبران مذهب(نيروهاي بسيج مردمي

شد. دولت عراق همچنين مشاوران نظامي ايراني  مي شيعه تبليغ

را براي آموزش و هدايت اين گروه به كار گرفت. تركيه اين 

گروه را ابزاري تلقي نمود كه ايران براي گسترش و تحكيم نفوذ 

برد و آن را يك  مي خود در مناطق سني نشين عراق به كار

ز مشاركت در حشدالشعبي گروه تروريستي خواند. دولت ايران ني

آتي تشويق و حمايت كرد و تركيه را به دليل هاي  را در عمليات

زيرپا گذاشتن وحدت و تماميت ارضي عراق مقصر دانست. 

براين باورند تركيه در چارچوب معاهده تاريخي لوزان اي  عده

جدا شده هاي  ، خود را براي الحاق بخشي از سرزمين1923

 تاريخ اعتبار آن پايان 2023ي آنها در سال تركيه كه بنا به ادعا

حق ها  ، آنكند. طبق ادعاي دولتمردان تركيه مي يابد آماده مي

خواهند داشت كه برگزاري همه پرسي را بين اهالي مناطقي كه 
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

داند، خواستار شوند. اين  مي تركيه آنجا را بخشي از خاك خود

كردنشين شرق حلب، ادلب و مناطق هاي  مناطق شامل استان

ي عراق همچون شمالهاي  فرات در سوريه و سليمانيه و استان

هايي از اقليم كردستان همچون دهوك و  كركوك، نينوا و بخش

نظامي و سياسي تركيه هم هاي  شود. تمامي تالش مي اربيل

اينك با هدف آمادگي براي مرحله بعدي يعني گذشت صد سال 

ان بتواند خواستار همه پرسي از توافق نامه لوزان است تا اردوغ

در بين ساكنان آن مناطق شود و آن مقدار از اين مساحت 

تواند به تركيه ضميمه كند. بنابراين  مي جغرافيايي وسيع را كه

تضعيف حاكميت عراق و سوريه بر  2023سياست تركيه تا سال 

مناطق شمالي اين دو كشور و تقويت حضور خود در اين مناطق 

اه مردمي براي تركيه در آن مناطق از طريق ارائه و ايجاد پايگ

خدمات عمومي است تا بدين وسيله نتيجه همه پرسي مدنظر 

  به نفع پيوستن آن مناطق به تركيه باشد.

  

  نتيجه گيري

جنوب غرب آسيا ايران و تركيه قديمي ترين رقابت در منطقه   

در اند. دو كشور از دوران عثماني تا زمان فعلي  را شكل داده

، فرهنگي به مختلفي چون حوزه سياسي، اقتصاديهاي  حوزه

به ها  اند. در گذشته هرچند كه اين رقابت رقابت با هم پرداخته

مي بين دو كشور منجر نشده است اما با ئتنش جدي و دا

تحوالت جديد در خاورميانه اين رقابت در مواقعي به تنش و 

تحقيق هاي  افتهحتي جنگ لفظي دو كشور نيز انجاميده است. ي

دهد كه دو كشور ايران و تركيه به داليل سياسي و  مي نشان

ژئوپليتيكي و همچنين داليل فرهنگي و يا ايدئولوژيكي، درگير 

اند. تركيه  نفوذ و قدرت بيشتر در منطقه شده رقابتي شديد بر سر

به شدت نگران افزايش نفوذ ايران در خاورميانه، به ويژه در 

همچنين چشم انداز آينده ايران با سالح  سوريه و عراق و

است. تركيه و ايران علي رغم روابط طوالني مدت، بي اي  هسته

و ها  از گروهل عميقي دارند كه در حمايت آنها اعتمادي متقاب

شبه نظاميان مختلف در سوريه و عراق مشهود است. در حالي 

صول عنوان مح در اين مناطق به تركيه راهاي  كه تهران سياست

سني در  - نوعثماني براي گسترش حكومت تركيهاي  جاه طلبي

كند ايران به دنبال احياي  مي كند، آنكارا ادعا مي منطقه تفسير

امپراتوري فارس است اين بار با هالل شيعي، و اين كار را در 

دهد. در اين مقاله با اشاره  مي قبلي عثماني انجامهاي  سرزمين

ت و تعارض كنوني ايران و تركيه، به مابه ازاي تاريخي رقاب

ن دو كشور چندين سال گذشته مياهاي  نشان داده شد كه تنش

هويتي هاي  اند و موضوع به جهت گيري ناگهان به وجود نيامده

و امنيتي دو كشور در منطقه هالل حاصلخيز و اهداف 

گردد. از همين رو امروزه  يدئولوژيك و ژئوپليتيك آنها برميا

تركيه در سوريه و عراق در دو جبهه مخالف قرار دارند، ايران و 

بدين مفهوم كه آنكارا در همراهي با هم پيمانان عرب و غربي 

خود به دنبال سرنگوني بشار اسد، رئيس جمهور اين كشور است 

 و از سوي ديگر تهران و مسكو حاميان اصلي وي محسوب

است يك  شوند. اين درحالي است كه در عراق، تركيه مدعي مي

سني و ترك اين هاي  مسئوليت تاريخي براي حفاظت از اقليت

كشور در برابر نيروهاي شيعي كه با حمايت ايران براي مقابله با 

و نيروهاي گريز از مركز در منطقه فعال هستند، ها  سلفي

برخوردار است. از سوي ديگر ايران در كنار دولت عراق، مداخله 

كشور را يك تهاجم و در راستاي  تركيه و حضور نظامي در اين

تضعيف دولت مركزي عراق و توسعه طلبي ارضي در پرتو 

همانند دوره بيند. افزون بر آن، تركيه  مي رويكرد نوعثماني گري

در منطقه همراهي ها  عنوان حامي سني عثماني، مايل است به

كند، درحالي كه برخي مدعي هستند ايران نيز در مسير ايجاد 

دارد. در اين ميان اما  از تهران تا مديترانه گام برمي يهالل شيع

نوع و ماهيت بازيگري ايران در عراق و سوريه به كل متفاوت از 

تركيه است. در حالي كه ايران هم در سوريه و هم در عراق به 

دنبال تقويت دولت مركزي و جلوگيري از شكاف سياسي است 

كشورهاي منطقه و منافع خود را در گرو حفظ تماميت ارضي 

ي خود را معطوف به حمايت از كند، تركيه باز مي ارزيابي

با دولت مركزي در تقابل جدي  هايي كرده است كه اساسا گروه

و ها  جايي راهبردي، سقف دوستي هبا جاب قرار دارند و گاها

را كوتاه كرده است. وضعيت خاص منطقه و مسائل ها  دشمني

توانند نسبت به  تركيه نمي دهد كه ايران و مي موجود نشان

اي، يك نوع  بي تفاوت باشند. به لحاظ منطقهاي  مسائل منطقه

امنيتي ميان كشورهاي منطقه وجود دارد كه  وابستگي متقابل

دهد و موجب اتحادها و  مي روابط آنها را تحت تاثير قرار

گي متقابل تحت شود. اين وابست مي آنهاهاي  همچنين تنش

رد. اين عامل اي، قومي و تروريسم قرار دا هتاثير عوامل منطق
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در اولويت سياست اي  له امنيت منطقهئرار گرقتن مسموجب ق

خارجي ايران و تركيه شده است. روابط تاريخي و اختالفات 

تاريخي با عراق و سوريه موجب شده است تا ايران راهبرد حفظ 

هديدات سوريه و عراق را اتخاذ كند تا از تكرار برخي تهاي  رژيم

عليه كشور جلوگيري كند. همين عامل ها  تاريخي و دشمني

اخيرالوقوع، هاي  موجب شده است كه تركيه از ابتداي بحران

حذف رژيم سوريه و تضعيف دولت عراق را در دستور كار خود 

قرار دهد؛ پس از رايزني مقامات سياسي امنيتي روسيه و ايران با 

رجب طيب اردوغان و  كودتا عليهسران اين كشور و وقوع 

له همه پرسي استقالل منطقه كردستان عراق، قدرت يابي ئمس

بيش از پيش كردهاي شمال سوريه و همچنين تضعيف داعش 

تهاجمي قبلي مبني بر پيشبرد الگوي هاي  ناگزير شد از سياست

خود براي قدرت يابي بيش تر از رهگذر رخنه در اي  منطقه
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