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  چکیده

لھ ضر مقا سی بھ حا بط برر سویھ روا یران دو  ھوری و ا یھ جم   در ترک
لف تاریخی ادوار حث. پردازد می مخت صلی ب ین ا ست ا یران کھ ا   و ا
یھ ھم بازیگر دو ترک ق م جھ و ھا نقش با ای ھمنط گذاری در   تأثیر

فاوت، ما مت مل ا کدیگر مک قھ در ی نھ منط کھ خاورمیا  گذر در ھستند 
 شده افزوده منطقھ در ھا آن نفوذ و قدرت یھا پایھ بر تاریخی تحوالت
 دوران در کھ تغییراتی با ھمراه ترکیھ و ایران روابط البتھ. است

  فرودھای و فراز با شد، ایجاد خاورمیانھ سیاسی جغرافیای در معاصر
    است. بوده مواجھ گوناگونی

  از تاریخی مرور یک در ترکیھ، و ایران روابط کھ کرد اذعان توان می
مان مواره تاکنون، صفویھ ز بل بر ھ صت تقا بی فر کاری و طل   و ھم

  عدم علیرغم. است بوده استوار ای ھمنطق ھای رقابت و منازعات ھمچنین
جانس سی، ت گی سیا صادی و فرھن شور دو بین اقت جود و ک فھ و  یھا مؤل
 روابط تاریخی سیر در ترکیھ و ایران مابین، فی مناسبات در واگرا
 فراوانی مناسبات و تعامالت دوست، و ھمجوار کشور دو عنوان بھ خود
کدیگر با شتھ ی قاطعی در و دا ھای تاریخ، از م نھ  کاری زمی   و ھم

  .است داشتھ بیشتری نمود ترکیھ و ایران بین روابط در ھمگرایی

  

  : کلیدي واژگان

  همکاري ،تضادالگوهاي  روابط، ترکیه، ایران،
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  مقدمه

 امـا  ،متفـاوت  تأثیرگـذاري  درجـه  و هـا  نقش با ،اي همنطق مهم بازیگر دو ترکیه و ایران

 افـزوده  منطقـه  در هـا  آن نفـوذ  و قـدرت  يها پایه بر که اند خاورمیانه منطقه در کدیگری مکمل

 سیاسـی  جغرافیـاي  در معاصـر  دوران تغییـرات  بـا  همراه ترکیه و ایران روابط البته. است شده

 و شـیعه  مـذهب  از زیـادي  حـد  تا روابط این. است دهش زیادي تحوالت خوشدست ،خاورمیانه

 سابق شوروي با کشور دو روابط و کردها مسأله ،اسرائیل با ترکیه روابط مرز، سوي دو در سنی

  .          است پذیرفته تأثیر زمان گذر در اروپا و

 رویکـرد  اخیـر،  دهـه  کیـ  در خاورمیانـه  منطقـه  بـا  مـرتبط  موضوعات ترین مهم از یکی

 نگـاه « سیاست به آن از گاهی که است آن خارجی سیاست در جدید معماري و ترکیه اي همنطق

 کـه  باشـیم  داشـته  توجه نکته این به که است فهم قابل زمانی موضوع این. شود می ادی» شرق به

 تـالش  ثابـت،  اهـداف  از کـی ی ترکیـه،  جمهوري گیري شکل زمان از و عثمانی امپراتوري از پس

ـ  ،غربـی  اقتصـادي  نظـامی،  سیاسـی،  سـاختارهاي  در الحاق براي ترکیه دولتمردان  خصـوص ه ب

    بود. دوم جهانی جنگ از بعد اروپا اتحادیه

 اقتصـادي  عناصر وجود رغم به ترکیه جمهوري و ایران اسالمی جمهوري روابط بررسی در

. کنـیم  مـی  برخورد کشور دو میان گسترده همکاري مسیر در عمده موانع رشته کی به همگرایی،

 شـمار  بـه  جـدي  رقیب موارد از بسیاري در و نیستند همدیگر مکمل کشور دو اقتصادي ساختار

 دارد قـرار  پایین سطح در کشور دو میان اقتصادي و اجتماعی همبستگی اینکه بر مضافاً. آیند می

 مسایل با ارتباط در چه و انگیزش و مادي نظر از چه قدرت عناصر. انجامد می واگرایی به بیشتر و

 سیاسـت  هـاي  گیري جهت سبب بدین. اند نشده تقسیم کسانی صورت به منطقه سطح در نظامی

 هـاي  نظـام  اینکـه  تـر  مهـم  همه از و اند گرفته قرار کدیگری با تعارض در کشور دو خارجی روابط و

  رو ایـن  از. نـدارد  کـدیگر ی با سازگاري و تشابه هیچ کشور دو در قدرت اعمال چگونگی و سیاسی

ـ   سیاسـی  يهـا  حـوزه  در ترکیه و ایران هاي همکاري و ها تنش به کهکند  می تالشحاضر  مقاله

  .  بپردازد تاکنون صفویه دوره از فرهنگی و اقتصادي امنیتی،
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ترکیه و ایران روابط تاریخچه.1

  اول جهانی جنگ تا صفویه از) الف

 در کشـور  دو روابـط  شـالوده . دارد پیچیده و طوالنی تاریخی ترکیه و ایران مناسبات

  . شد ریخته شاه رضا دست به نو دوران

 آغاز هجري دهم سده آغاز در صفوي دولت کارآمدن روي با عثمانی و ایران روابط تبلور

 روابـط  عثمانی، و ایران دولت دو میان ایران، بر صفویان سلطنت سده دو از بیش طول در. شد

 نمودهاي از صلح هايمعاهده انعقاد و متعدد هايجنگ وقوع ؛بود برقرار نشیبی و فراز پر بسیار

  . است دولت دو میان پیاپی صلح و جنگ هايدوره بارز

 هرکـدام . بود ها آن داخلی اوضاع از ناشی اسالمی امپراتوري دو این روابط صفوي دوره در

 امـا . آورد مـی  بدست را دیگر طرف به فشار توانایی ،شد می اوضاع این تثبیت به موفق که ها آن از

 تبلـور . بـود  مرزها در ها درگیري بیشتر و نداشت را دیگري نهایی حذف توانایی ها آن از کدام هیچ

 مشـاهده  مـیالدي  1511-  1515 هاي سال مهم رویداد دو در توان می را کشور دو بین تعارضات

 هـزاران  ،اسـتانبول  االسالم شیخ فتواي اساس بر و سلیم سلطان دستور به 1512 آوریل در. کرد

 عـام  قتـل  بـا  اختالفـات  اما) 29: 1387 ازغندي،( .رسیدند قتل به عثمانی ساکن شیعیان از نفر

 کـه  شـد  کشـور  دو بـین  چالدران جنگ وقوع به منجر 1514 اوت در بلکه ،نیافت پایان شیعیان

 توسـط  ایـران  شرق از وسیعی مناطق تصرف و ایرانیان شکست با ،صفویان غیورانه جنگ علیرغم

ـلطان  ـ صفوي و عثمانی مقتدر سلطان دو بعدها حتی. افتی پایان عثمانی قواي  شـاه  و سـلیم  س

 در عبـاس  شـاه  و تبریـز  در سـلیم . دهنـد  ادامه خود هاي پیشروي به نتوانستند نیز ـ  کبیر عباس

 موازنـه  کـه  بـود  کبیـر  عبـاس  شاه این آماسیه صلح و چالدران جنگ از بعد. شدند متوقف بغداد

  .  برگرداند ایران به بغداد گیري بازپس با را قدرت

 را جنگ ینطرف سرانجام عثمانی و ایران هاي جنگ آغاز از سال 130 از بیش گذشت

 در زهـاب  قرارداد زمان همین در. انداخت جامع توافق کی به رسیدن فکر به و هکرد خسته

 بـه  هـا  سـال  و دش منعقد م.1639 سال در چهارم مراد سلطان و صفی شاه بین زهاب دشت
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از  نیـز  زنـد  خان کریم و نادرشاه زمان تا عهدنامه این. داد خاتمه عثمانی و ایران مرزي اختالفات

ـار  اولین اینکه دارد؛ خاص اهمیت نظر کی از زهاب قرارداد. ١بودمعتبر  طرفین جانب  حـدود  از ب

 این در. نشد مشخص دقیق طور به کشور دو مرز اما آمد، میان به صحبت کشور دو مرزي مناطق

 قرارداد این. شد تعیین مرز عنوان به ،نداشتند قدرت آن در عثمانی و ایران که مرزي نوار عهدنامه

 مهـدوي، ( .دشـ  محسـوب  ایـران  غرب کنونی مرزهاي بنیان بعدها که چرا ،است پراهمیت بسیار

  .است بوده م.1648 وستفالی معاهده از قبل مرزي قرارداد این حقیقت در) 198: 1375

 تقسـیم  بـراي  کشـورها  سـایر  بـا  عثمانی امپراطوري ائتالف و اتحاد صفویه دوره اواخر در

 تـوان  می نمونه براي. برانگیخت را ایران دولت ناخشنودي و نگرانی ظن، سوء  ایران، هاي سرزمین

 هجـوم  درگیـر  ،نـاتوانی  اوج در ایران که کرد اشاره م.1735 سال عثمانی و روسیه میان توافق به

 نـادر  ظهـور . کردنـد  تقسیم خود میان را ایران غرب و غرب شمال مناطق آنان و بود افغان اشرف

 میـان  ائـتالف  و اتحـاد  ایـن . داد پایـان  هـا  توافق این به او از عثمانی و روس شکست و افشار شاه

 و اتحـاد  درصـدد  بحرانـی  شـرایط  در ایـران  تـا  نشد باعث مسلمان غیر روسیه و مسلمان عثمانی

 را اقـدامی  چنـین  کیـ  بـا  ایـران  مخالفـت . برآیـد  عثمانی علیه مسلمان غیر کشور کی با ائتالف

 دولـت  آن در کـه  دیـد  .م 1812- 1826 روس و ایـران  دوم و اول يهـا  جنگ دوران در توان می

  .  نپذیرفت عثمانی علیه اتحاد براي را تزاري روسیه پیشنهاد قاجار

 و عثمـانی  روابـط  ،میالدي شانزدهم قرن اوایل در صفوي دولت استقرار از بعد حال هر به

 دو میان برخوردها و منازعات این. است شده مشخص متعدد هاي جنگ و مداوم منازعات با ایران

در حـالی  . گرفـت  صورت ایران غربی بخش و عراق ،ایران آذربایجان، ،آناتولی مناطق سر بر قدرت

 کـه  جـایی  ،عـراق  بـه  را خـود  توجه ایرانیان ،بود قفقاز منطقه و آذربایجان به ها عثمانی توجهکه 

 پایـان  تـا  مختلف درجات در اتمبارز این. کردند معطوف بود شیعه اماکن ترین مقدس دربردارنده

 بـود،  اسالم جهان در خالفت نظام دار عهده که عثمانی امپراتوري. داشت تداوم اول جهانی جنگ

                                                            
ـاب     ی وقراداد زهاب برخالف ایران در عثمانی به نام عهدنامه قصرشیرین معروف است. نسخه اصلی ترکـ  .١ فارسـی عهدنامـه زه

اي از مـتن ترکـی آن در کتابخانـه سـلطنتی ویـن       اند امـا نسـخه   هاي نامعینی از بین رفته میالدي در تاریخ1839پیش از سال 

مصطفی پاشا است. ،محفوظ مانده است. این نسخه به امضاي وزیراعظم عثمانی
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 ها تحریک و ها شکاف همین. کرد می تشویق ایران مرکزي دولت از سرپیچی به را ایران سنت اهل

 بعدي مشکالت و مسائل و شد افغانستان ویژهه ب شرق، مناطق در ایران سنت اهل بیگانگی باعث

 احمـدي، ( .کـرد  بـروز  قنـدهار  در صفوي دولت اواخر هاي شورش شکل به که داشت دنبال به را

 آغـاز  بـا  ،نسبی آرامش قرن نیم از پس نوزدهم، سدة اوایل در عثمانی و ایران روابط) 95: 1389

 همچـون  زمـان  این در عثمانی قلمرو به ایران حمالت. نهاد تیرگی به رو کشور دو میان منازعاتی

 هـاي  ورشیـ  بـا  رویـارویی  در ایـران  ضعف دلیل به بلکه نبود، ایران اقتدار از ناشی نادرشاه دوران

 در کـه  غربـی  همسایه از متصرفاتی کسب با داشتند نظر در ایران فرمانروایان واقع در. بود روسیه

.کنند جبران را ها روس خسارت رفت می ضعف به رو زمان این

 ایـران،  نسـبی  ضـعف  رغـم  بـه  ١کشـور  دو بـین . م 1821- 1823 هاي سال جنگ از بعد

 تلقـی  نظامی بالقوه تهدید آناتولی، به روسیه تهاجم صورت در ویژه به را ایران ،عثمانی دولتمردان

 هـم  عثمـانی  دولت اصلی دغدغهبه صورت  ایران مقابل در گیري موضع دلیل همین به. کردند می

 و روسـیه  . م 1877- 1878 جنـگ  خـالل  در هـم  و. م 1853- 1856 کریمه هاي جنگ طول در

 به را مرزي هیچ و بودند ساکن ایران و عثمانی مرز سوي دو در کرد قبیله چند. ماند باقی عثمانی

 رقابـت  کـدیگر ی بـا  کردها بر حاکمیت و وفاداري کسب براي دولت دو هر. شناختند نمی رسمیت

 منجر ،بود عشایر و ایالت مسأله و مرزي لئمسا به خاطر که. م 1823 يها جنگ نهایتاً .کردند می

  .انجامید م.1848 سال در دوم ارزروم وم. 1823 سال در اول ارزروم مرزي هايقرارداد به

                                                            
ـان    1823تا سال  1821) جنگی از سال م. 1821- 1823جنگ ایران و عثمانی (. ١  یعثمـان ي امپراتـور و  هیـ قاجارمـیالدي می

ـاس  ،ولیعهد )م. 1804- 1813( هیروس و رانیا جنگهاي شدید ناشی از  پس از زیان بود. ـازي کـرد و   ارتـش   ، رزایـ م عب را بازس

هاي نیروهاي عثمـانی بـه منطقـه     افسرانی را از انگلستان دعوت کرد تا نیروهاي نظامی ایران را آموزش دهند.حمله براي این کار

ـاس میـرزا در    بود.  . م 1821اي براي آغاز جنگ در سال  که به بهانه سرکوب شورشیان انجام شده بود، بهانه رانیا جانیآذربا عب

  وان  اچـه یدر  بـه   نیروهاي ایران و عثمانی در منطقـه نزدیـک   د.کرشرقی آغاز  یآناتولحمالت خود را به منطقه  م. 1821سال 

ناشی از ایـن نبـرد کـه      عهدنامه نیز مشهور است به پیروزي ایرانیان منجر شد. ارزروم نبردبا یکدیگر روبرو شدند.این نبرد که به 

.شود، سبب شد که هر دو دولت مرزهاي پیشین خود را به رسمیت بشناسند نامیده می ارزروم عهدنامه
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 تـوان  مـی  را جهانی اول جنگ شروع تا نوزده قرن از عثمانی و ایران اختالفات ،مجموع در

 اول عهدنامـه  انعقـاد  بـه  منجر که ،السلطنه نایب ،میرزا عباس زمان در - 1کرد:  بررسی دوره دو در

.دش ارزروم عهدنامه دومین انعقاد به منجر که محمدشاه زمان در - 2 شد ارزروم

ایـران و روس پایـان   هـاي   اولین دوره اختالفات از زمانی شروع شد که هنـوز جنـگ  

ي بـا  همکاري سرّ -1در این مقطع دولت عثمانی سه اقدام علیه ایران انجام داد:  ؛نیافته بود

روسیه در ارسال آذوقه و اسلحه و مهمات براي نیروهاي روس مستقر در قفقـاز کـه موجـب    

 -3نـد،  احترامی به افراد خاندان سلطنتی که عازم سفر حج بود بی -2دولت ایران شد،   خشم 

کوچاندن برخی از ایالت سرحدي توسط یکی از فرماندهان مرزي عثمانی بـه داخـل خـاك    

).54: 1384 ،يقراردادن آنان (خراز  این کشور و تحت حمایت

 بـراي .شـد  کشـور  دو روابط مجدد تیرگی سبب کنونی خرمشهر به بغداد پاشاي حمله

 ارزروم در انگلـیس  و روس عثمـانی،  ایـران،  نمایندگان حضور با کمیسیونی ،اختالفات این حل

 تحـول  دوره آخـرین  نماینـده  پیمان این. امیدنجا ارزروم دوم معاهده انعقاد به که شد تشکیل

 دو گذشـته  قرون اختالفات ههم سو  یک از زیرا آید، می شمار به عثمانی و ایران روابط تاریخی

 آمـدن  وجود  به زمان تا کشور دو جدید روابط اساس دیگر  سوي از و است نمایان آن در کشور

  )62: 1362 آدمیت،(. است شده نهاده بنا نآ اساس بر اول جهانی جنگ از پس عراق دولت

 عثمـانی  امپراتـوري  دشـمنان  کنار در گرفتن قرار آماده راهبردي لحاظ ازایران  چه اگر

 کشـور  بـراي  مـدلی  را تنظیمات دوره طی عثمانی اصالحات ایران سیاسی نخبه عوامل اما بود،

. گرفتنـد  مـی  نظـر  در ایـران  و اروپـا  بـین  پلـی  عنـوان  به را امپراتورياین  و هکرد قلمداد خود

 اصـالحات  کوشیدند که می اغلب ،کردند می بازدید عثمانی امپراتوري از که ایران يها بوروکرات

 مثـال  بـراي . کننـد  توصـیه  را هـا  آن کـم  دسـت  ای هداد انجام کشور به بازگشت در را یمشابه

 خـان  ملکـم  و مشیرالدوله خان حسین میرزا کبیر، امیر خان تقی میرزا چون افرادي به توان می

 و سیاسـی  پناهنـدگان  مبـارزان،  بـراي  مـرزي  بـه  تبـدیل  استانبول زمان همان در. دکر اشاره

 و تـرین  مهم از کی. یشد نبایاد و روشنفکران سابق، مقامات از متشکل ایرانی مخالف يها گروه
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: 1385 چتـین، ( .شـد  می منتشر استانبول در ،"اختر" ،زمان آن ایرانی يها روزنامه نفوذترین با

 سـال  دو و هداد شـکل  آزادیخواهـان  مبارزات به م.1906 سال در ایران مشروطه انقالب) 122

  . داشت دنبال به عثمانی در را جوان هاي ترك انقالب ،بعد

 پـان  سیاسـت  چارچوب در و.) م 1876-1908( دوم عبدالحمید پادشاهی دوران در

 دهـه  اوایـل  در را ایـران  و شـد  مواجـه  الوقـوع  قریـب  تهدیـد  دو با عثمانی دولت ،اسالمیسم

 انقالبیـون  ؛بـود  ارمنـی  هـاي  چریک فعالیت چشمگیر افزایش اول :کرد خود درگیر م.1890

 دومین. گذشتند می مرز از ایران رضایت با کرده و دریافت کمک ایران ساکن ارامنه از ارمنی

 جمعیـت   ضـرر  بـه  شیعه جمعیت و بود عراق از برخاسته شیعیان تهدید لهأمس ترین مهم و

 عـراق  در شـیعی  رشـد  به رو و زیاد جمعیت حضور عثمانی مقامات براي. کرد می رشد سنی

  . بود جدي سیاسی لهأمس کی نشانگر

 مهـم  مرکـز  کیـ  عنوان به عالیات عتبات نامجتهد ،.)م 1891- 1892( تنباکو بحران در

 ازبا اسـتفاده   تا داشت آن بر را عثمانی سلطان ،تحول این. شدند ظاهر ایران سیاست در مخالفت

 ابـزار . دهـد  گسترش را خود سیاسی نفوذ سنی، و شیعه نامجتهد و ایران وقت دولت بین شکاف

 عبدالحمیـد . رسـید  استانبول به م.1892 سال تابستان که بود اسدآبادي الدین جمال سید او کار

 جهـت  درکـه   خواهـد  مـی  او از و نامد می مسلمین خلیفه را خود ،دارد سیدجمال با مکاتباتیکه 

 در اسـدآبادي  محفـل  بـین  مکاتبـات . بفرستد شیعه برجسته علماي به نامه صدها اسالمی اتحاد

 آبـادي  اسد اخراج خواستار تهران الجرم و شد آورده ایران شاه حضور به شیعه علماي و استانبول

  .نهاد بنیان را ایران و عراق نامجتهد رابطه عبدالحمید. شد ایران از مریدانش و

 اینکـه  نخسـت . کرد کشور دو بین روابط وارد را جدیدي ابعاد م.1905 از بعد هاي سال

 بعضـی  رحـال ه به. رفت.) م 1905- 1912( مشروطه انقالب سهمناك رویدادهاي بار زیر ایران

. دادنـد  ادامـه  استانبول با اي همکاتب رابطه حفظ به ،عتبات در هم و تهران در هم شیعه، علماي

 هـاي  سـرزمین  از اي همجموعـ  عثمانی نیروهاي سو این بهم. 1905 سال سپتامبر از اینکه دوم

 ایـن  را اشـغال کردنـد.   داشـت  امتداد وزنه تا جنوب سمت به بایزید ازکه  ایران مرز در موجود
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 اشغال با عثمانی نیروهايم. 1905 سال. کرد ضعیف تهران در را مشروطه حزب موقعیتمسأله 

 ایـن  به جوان هاي تركابتدا . کردند می کمک مشروطه مخالفان به عمل در ایران غربی مناطق

  .دادند ادامه را اشغالگري سیاست همان چندي از پس اما ،داشتند اعتراض اقدام

 آن در گفت باید قاجار دوره در عثمانی و ایران بین فرهنگی روابط مورد در کلی طوره ب

 میان فرهنگی و معنوي دوستی بود، برقرار کشور دو فرمانروایان میان خونین هاي جنگ که ایام

 عناصـر  هـا  قـرن  تـا  خـویش،  جدید وطن در استقرار از بعد ها ترك. داشت وجود ملت دو افراد

 طریق از را جدید تمدن و علم آغاز، در نیز ایران .کردند می اخذ ایران از را دخو زبانی و فرهنگی

 تحصـیلکردگان  همچون مواردي. آورد دست  به ـ بود اروپا به ایران ارتباطی پل که ـ کشور این

 زبـان  خاص جایگاه استانبول، در اختر و قانون روزنامه انتشار استانبول، عالی مدارس در ایرانی

 فارسـی  ادبیـات  و زبـان  بـه  عثمانی نبایاد و مرداندولت بیشتر که نحوي به عثمانی در فارسی

 ارتباطـات  در هـا  ترجمـه  نقـش  شد، می تدریس آنجا مدارس در فارسی زبان و داشتند آشنایی

 در اي عمـده  سـهم  ترکـی  بـه  فارسـی  ادب آثـار  مکـرر  ترجمه که اي گونه هب کشور دو فرهنگی

 شـد،  فارسـی  ادب از عثمـانی  ادبیـات  تأثیرپـذیري  سبب و داشته کشور دو فرهنگی ارتباطات

  )796 و 280: 1374 نیا، رئیس( .است دوره این در فرهنگی روابط دهنده نشان

 دالیـل  ترین مهم که گفت توان می نیز قاجار دوره در کشور دو تجاري روابط مورد در

 معبر و استانبول در ایران بازرگانان اقامت همجواري، عثمانی، با ایران تجاري روابط برقراري

 روسـیه  از پس عثمانی). 406: 1380 رنانی، انصاري( بود اروپا به رسیدن براي عثمانی بودن

 دو میان تجاري روابط گی گسترد به توجه با. داشت ایران تجارت در را سوم مقام انگلستان و

 مـواد  از برخـی  چنانکـه  باشـد،  شـده  ایجـاد  زمینـه  این در مشکالتی که نیست بعید کشور

 گمرکـی  حقـوق  و طـرفین  تجـاري  دعاوي به عثمانی و ایران میان هشد منعقد هاي عهدنامه

)399: 1373 مجد، طباطبایی(. دارد اختصاص

 و عثمـانی  اقتصادي و سیاسی وابستگی تشدید روزافزون، ضعف که رسد می نظر به چنین

 خـود  رونق عثمانی و ایران تجارت شد باعث ها آن ملی اقتصاد پیش از بیش رکود و غرب به ایران
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 بـراي  نیـز  عثمـانی  و ایـران  مـرزي  اختالفات و ها درگیري عوامل، این بر عالوه .بدهد دست از را

 صـادراتی  کاالهـاي  سایر و ابریشم از مقادیري زیرا بود، آور زیان طرف دو مشترك اقتصادي منافع

 عثمانی دولت به امر این و شد می فرستاده غرب به طرابوزان راه از و عثمانی قلمرو طریق از ایران

  )Shaw, 1991: P. 313( .بخشید می قدرت اش شرقی همسایگان مقابل در

 ادآوریـ  کشـور  دو سیاسـی  روابـط  کارنامـه  نیز دوران این در سیاسی روابط مورد در

 تـر  مهـم  همه از و دیپلماتیک اقدامات سایر و سفرا مبادله قرارداد، انعقاد ،ها جنگ اختالفات،

 از آگـاهی  کشـور،  دو ایـن  سیاسـی  روابط بهتر درك منظور به. است استعمارگران مداخالت

 :دارد ضرورت ها آن میان اختالف دالیل

 تـا  آرارات قلـه  از عثمـانی  و ایران طوالنی مرز( کشور دو مرزهاي نامشخص وضع -1

 و) خوزسـتان  تـا  آذربایجـان  از( مرزنشـین  عشـایر  میـان  برخوردهاي -2 ،)العرب شط مصب

 کناسـ  هـاي  ایل از برخی تابعیت لهأمس -3 آنان، رؤساي برخی از ایرانی شاهزادگان حمایت

 -5 عثمـانی،  و ایران پناهندگان لهأمس -4 ،ها آن قشالق و القیی از ناشی مشکالت و مرز در

 و ایـران  تجـاري  مسـائل  -6ایرانـی،  زوار و حجـاج  بـا  هـا  عثمـانی  آمیز توهین و خشن رفتار

 تردیـد  بـدون . کردها به مربوط مسائل و کردستان سرزمین سیاسی مبهم حالت -7 عثمانی،

.)33: 1369 فریدونی، مشایخ( دکر قلمداد منطقه عمده مسائل از توان می را کردها لهأمس

 حل به ارزروم قرارداد هشتم ماده داشتند، کردها مورد در دولت دو که مشکالتی دلیل به

 نبـود  مشـخص  هـا  آن تابعیـت  کـه  کـردي  عشـایر  بـه  ماده این در. افتی اختصاص کردها لهأمس

 سـکونت،  محـل  اعتبـار  بـه  تـا  کننـد  تعیـین  را سکونتشـان  محـل  بار یک فقط که شد پیشنهاد

)87: 1370 پارسادوست،( .شود معین تابعیتشان

 هـاي  دولـت  مـداخالت  تأثیرگذاري توان مین شد، اشاره ها آن به که مواردي بر عالوه

 ایـن  از اي نمونـه . گرفـت  نادیده را قاجار دوران در عثمانی و ایران روابط در انگلیس و روس

 پروتکـل  ،.)م 1911 دسـامبر ( تهـران  پروتکـل  ارزروم، قرارداد انعقاد در توان می را مداخالت
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 شـکل  بـه  هـا  دخالت این. کرد مشاهده مرزي هاي کمیسیون تشکیل و.) م 1913( استانبول

.گرفت می صورت دیگري ضد ها دولت از کیی با اتحاد

 بـا  رویـارویی  بـراي  غــرب  جنگـی  دانـش  و افزار جنگ به ایرانیان نیاز این، بر عالوه

 هماننـد  نیـز  عثمانی دولت.بود غرب به آنان وابستگی و نزدیکی براي دیگري عامل عثمانی

 هـاي  شیوه به را آنان پشتیبانی جلب و بیگانگان مداخله زمینۀ ها ضعف همین دلیل به ایران

 در انگلـیس  و روس هاي دولت با ها آن تبانی و عثمانی هاي تالش. ساخت می فراهم گوناگون

 ایـن  شـاهد  بـود،  ایـران  زیـان  به کامالً که ارزروم دوم قرارداد به توضیحی ادداشتی تحمیل

 روابـط  در خـاص  سیاسـتی  زمان هر در خویش منافع اقتضاي به استعمارگر دول. مدعاست

.گرفتند می پیش در عثمانی و ایران

 تعیـین  کـه  افتی موازي اتفاقات و حوادث توان می ترکیه و ایران تاریخی روابط بررسی در

 دو میـان  روابط گیري شکل در فرهنگی و سیاسی اقتصادي، ژئواستراتژیک، روابط اهمیت کننده

 همچنـین  و شاهنشـاهی  ایـران  و عثمـانی  امپراتـوري  دوره به توان می را مسئله این. است کشور

 اتفـاق  دوره ها این در که ییها حل راه اوقات بعضی و لئمسا. داد تسري ها آن جانشین يها رژیم

  .باشد کشور دو میان آینده ای کنونی روابط بیان براي مناسبی مفهوم تواند می ،است افتاده
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جنگ پایان عهدنامهعثمانی سلطانایران شاهجنگ نام

یکمسلیمکمی اسماعیلشاهچالدرانجنگ

 عثمانی و یانصفوجنگ

)1555–1532(
1555آماسیهپیمانیکمسلیمانطهماسبشاه

 عثمانی و صفویانجنگ

)1590–1578(
1590پاشا فرهادعهدنامهسوممرادکمی عباسشاه

 عثمانی و صفویان جنگ

)1603 -1618(   

نخست مرحله

1612پاشا نصوحعهدنامهیکماحمدکمی عباس شاه

 انیعثم و صفویانجنگ

)1603 -1618(  

)دوم مرحله(

کمی عباس شاه
مصطفیکم،ی احمد

دومعثمان،یکم
1618سرابعهدنامه

 مانیعث و صفویانجنگ

)1639 -1623(
1639زهابعهدنامهچهارممرادصفیشاهکم،ی عباس شاه

 عثمانی و ایرانجنگ

)1727-1722(
1727 همدانعهدنامهسوماحمدافغاناشرف،هوتکیمحمود

 عثمانی و ایرانجنگ

)1730-1736(  

)نخست مرحله(

دوم طهماسب شاه
محمود،سوم احمد

یکم
1732پاشا احمدعهدنامه

 عثمانی و ایرانجنگ

)1730-1736(   

)دوم مرحله( 

 شاهنادر،سوم عباسشاه

افشار
1736 استانبولعهدنامهیکممحمود

 عثمانی و ایرانجنگ

)1743-1746(
1746گردانعهدنامهکمی محمودشاه نادر

 عثمانی و ایرانجنگ

)1821-1823(
1823ارزرومعهدنامهدوممحمودشاهفتحعلی
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  اول جهانی جنگ) ب

 و هـا  فعالیـت  صحنه به عمل در ،طرفی بی سیاست داشتن با  اول جهانی جنگ در ایران

. شـد  تبـدیل  انگلسـتان  و آلمان عثمانی، روسیه، عنیی جنگ يها قدرت نظامی يها درگیري گاه

 عشـایري  و روسـتایی  شـهري،  منـاطق  در تجاوز به گاه که ایران غرب در عثمانی نظامی مداخله

 هـا  آن و داشت دنبال به را ایران غرب مناطق ایالت و عشایر سرسختانه واکنش انجامید، می ایران

 از ایـران  بـه  تجـاوزات  ایـن  جمله از) 26 :1380سنجابی،( .کشاند عثمانی ارتش با رویارویی به را

 روسـتاي  در ارامنـه  از برخـی  و عثمـانی  سـربازان  بـین  درگیـري  به توان می عثمانی دولت سوي

  .دش نقض ها عثمانی توسط ایران طرفی بی که دکر اشاره سلماس شهرستان چیچک

 و انگلسـتان  دشـمنی  آلمـان،  بـا  خـود  ائـتالف  و اتحـاد  سیاست اثر بر عثمانی امپراتوري

 خارجی و داخلی هاي جبهه در نتوانست که شد نظامی ضعف دچار چنان و برانگیخت را متحدان

 حائـل  دولـت  کیـ  عنوان به  را عثمانی داشت سعی همیشه روز آن تا که انگلستان. کند مقاومت

 را عثمـانی  نـابودي  استراتژي آلمان، - عثمانی اتحاد مشاهده با کند، حفظ هندوستان و اروپا میان

 جـدایی  يهـا  ناسیونالیسـت  تشـویق  اسـتراتژي،  این بعد ک. یکرد تدوین خود متحدان کمک به

 در عثمـانی  علیه اعراب نظامی حرکت و عربستان جزیره شبه در عثمانی علیه قیام به عرب طلب

  )149: 1377 احمدي،( .بود امپراتوري نشین عرب مناطق

 آسـتانه  در م.1918 سال در عثمانی امپراتوري و آمد در آب از درست استراتژي این

 600 عمـر  به و کرد حتمی را سقوط این متفقین توسط استانبول اشغال. گرفت قرار سقوط

 نظـر  تحـت  کـه  عثمـانی  ارتـش  از ییهـا  بخـش  همچنین. داد پایان عثمانی امپراتوري ساله

 نـام  بـه  اروپـا  تـا  چین از جدید امپراتوري کی برپایی سوداي پی در بود، تركجوان  رهبران

 ژوئـن  در تبریـز  اشـغال  بـا  و کردنـد  آغـاز  ایران آذربایجان در دشمنی را توران، ای ترکستان

 خـود  نظـارت  تحـت  جمهـوري  کیـ  بـه  را ایران نشین آذري مناطق داشتند سعیم. 1918

 ارتـش  خـروج  به و کرد خنثی را ها نقشه این آذري ایرانیان سرسختانه مقاومت. کنند تبدیل

  )100: 1389 احمدي،(  .انجامید ایران آذربایجان از عثمانی
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 نیـز  ایـدئولوژیک  انگیـزه  راهبـردي،  عوامـل  بـر  عالوه اول جهانی جنگ درها  عثمانی

: کـرد  مـی  دنبـال  را ایـران  قبـال  در عمـده  هدف سه عثمانی کل ستاد کلی طوره ب. ندداشت

 از اســتفاده جنــگ، در آن نامتحــد و عثمــانی کنــار در گــرفتن قــرار بــراي ایــران ترغیــب

 علیـه  عملیـات  گسـترش  و قفقـاز  منطقـه  و افغانسـتان  بـه  رسیدن براي ایران يها سرزمین

 آذري و کردنشـین  منـاطق  در خصـوص  بـه  ایـران  در پایدار نفوذ برقراري روسیه، و بریتانیا

  .جنگ از بعد ایران حاکمیت و کپارچگیی  تضمین و نشین

 تبریز، موقتی اشغال و جنگ این در عثمانی و ایران میان خونین يها درگیري از بعد

 بـه  نتوانسـت محلـی   مقاومـت  به دلیـل  پاشا انور عثمانی، قواي دسته ب کرمانشاه و همدان

  .ابدی دست ایران خصوص در خود رویاهاي

 و آلمان بین "لیتوسک برست" پیمان که شد آغاز زمانی عثمانی و ایران جنگ سومین

 را تبریـز  هـا  عثمـانی  م.1918 سـال  در. بود روسیه انقالب از بعد لهأمس این. شد منعقد روسیه

. رسید پایان به جنگ فوراً اما ،کنند پیشروي تهران سمت به که داشتند دستور و کردند اشغال

 اول جهـانی  جنـگ  از پـس . کـرد  تخیله را تبریز م.1918 سال نوامبر در عثمانی سرباز آخرین

 کنفـرانس  در سـپس  و پـاریس  صـلح  کنفـرانس  در ابتـدا  ایران ؛کرد تغییر ایران نفع به معادله

 را تقاضـا  این ها بریتانیایی چه اگر. بگیرد ترکیه از را خاصی يها سرزمین که کرد تقاضا "سور"

  .شد خاطر رنجیده ایران از ترکیه عمومی افکار اما ،کردند رد

  

  رضاشاه کودتاي) ج

اول تحوالت جدیدي را در داخل ایران و عثمانی رقم زد. اگرچـه   یجنگ جهانپایان 

اما وقوع جنگ جهانی زمینه را  ،گشت قبل از آن برمی سال 50ریشه این تغییر و تحوالت به 

میـان،   د. از ایـن  کـر و عثمـانی فـراهم   ي ایـران هـا  براي ایجاد تغییرات اساسی در حکومـت 

تحـوالت   خوشدسـت کارآمدن افرادي بـود کـه سرنوشـت دو کشـور را      روي ،ترین تحول مهم

و نقطه عطف جدیدي را در تاریخ تحوالت داخلـی و روابـط دو کشـور     کردهعمیق و اساسی 
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اي  و مصطفی کمال با رهبري پاره ش.1299با کودتاي سوم اسفند وجود آوردند. رضاخان  به

سیس جمهـوري  أفروپاشی این امپراتوري و ت جریانات در داخل عثمانی که سرانجام منجر به

  .ندکردشد، روند مناسبات دو کشور را وارد عرصه جدیدي  م.1923جدید ترکیه در سال 

 نـام  بـا  ترکیه. بود ایران و ترکیه روابط تاریخ در جدیدي دور آغاز ،خان رضا کودتاي

 اروپا خاوري جنوب و خاورمیانه از بزرگی هاي بخش گذشته، قرن چند در عثمانی امپراتوري

 عثمـانی،  امپراتـوري  فروپاشـی  بـا  و اول جهـانی  جنـگ  از پـس  اینکه تا داشت دست در را

. م 1923 ش./ 1302 سـال  در ــ  آتاتورك ـ  پاشا کمال مصطفی رهبري به ترکیه جمهوري

). 94: 1389 احمـدي، ( تأییـد شـد   بـزرگ  يهـا  قدرت سوي از کامل طوره ب و شد تأسیس

 برعهـده  را کشورشـان  رهبـري  رضاشـاه  و آتـاتورك  کشـور  دو هـر  در زمان همان در تقریباً

 در جدیدي دوران آغاز ترکیه در آتاتورك کارآمدن روي و تهران در رضاشاه کودتاي. داشتند

 جنـگ  از بعد تحوالت و کشور دو همسایگی زیرا ،رود می شمار به ترکیه و ایران روابط تاریخ

 نزدیکـی . داد شـکل  ترکیـه  و ایـران  میـان  را اي پیوسـته  اما ،آهسته روابط آغاز اول، جهانی

 مخاصمه از ترکیه و ایران شد باعث جهانی يها قدرت تمایل و کدیگری به آتاتورك و رضاشاه

  .کنند پیدا تمایل دوستی و همگرایی به کدیگری علیه جنگ و

قـدرت   زمان قبل از به هاي رضاخان و مصطفی کمال در  نگاهی به رفتارها و سیاست

داشتند  بیش در یک مسیر گام برمی و دهد که هر دو کم  نشان میشان و بعد از آن،  رسیدن

کردند. اولین ارتباط میان رضاخان و مصـطفی کمـال بعـد از     و اهداف مشترکی را دنبال می

وقوع پیوست. به محض اعالم جمهوریت در ترکیه، رضاخان  اعالم رسمی جمهوریت ترکیه به

رهبـر  براي ع هنوز سردارسپه بود، یک جلد قرآن و یک قبضه شمشیر مرصع که در آن مقط

به او تبریک گفت. این پیام تبریک و هـدایا مقدمـه دوسـتی     را ترکیه فرستاد و این پیروزي

را فراهم کرد و هر دو اظهار عالقه کردند با تعمیق روابط دوستانه میان دو کشور،  ها آنمیان 

.یزي را فراموش کنندگذشته مملو از جنگ و خونر
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گري و روحیه استبدادگرایی، ویژگی مشترك دیگري کـه رضـاخان و    عالوه بر نظامی

انگلیس قرار داده بود، تمایل هر دو بـه   بخصوصد توجه کشورهاي اروپایی و آتاتورك را مور

کـردن کشـور در ابعـاد مختلـف و دوري از       تقویت پیوند با غرب و حرکت به سمت مدرنیزه

 ،شـده بـود   متـأثر ي غـرب  هـا  ود. البته رضاخان بیش از مصطفی کمال از پیشـرفت مذهب ب

وي از  يریرپـذ یتأثتوان به میزان  چنانکه در تنها سفر خارجی خود به ترکیه از سخنانش می

شـد. موضـوع    اي از پیشـرفت غـرب در ترکیـه دیـده مـی      که تنها گوشه برد، درحالی غرب پی

از  ،دورشدن از مذهب و شعار جدایی دین از سیاست نیز که از سوي رضاشاه سـر داده شـد  

.سیستم سکوالر ترکیه الهام گرفته شده بود

دیگر میان آن دو نگرانی و ترس رضاخان و آتاتورك از خطر کمونیسم نقطه مشترك 

، کاسـتن  دنیبه قدرت رسرفت. در این رابطه یکی از اقدامات اولیه هر دو پس از  شمار می به

، هـم ایـران و هـم ترکیـه در دهـه      منظـور  نیـ ا يبـرا از خطر نفوذ کمونیسم در کشور بود. 

ان به انعقاد پیمان مودت و دوستی با شوروي اقدام کردند. یکی از اهداف انعقاد پیم م.1920

، هـا  آنرفتنـد و بـا پیگیـري     مـی شـمار   سعدآباد نیز که ایران و ترکیه دو عضو اصـلی آن بـه  

.افغانستان و عراق نیز به جمع آنان پیوستند، مقابله با خطر کمونیسم بود

ي مشترك میان رضاخان و آتاتورك، نقاط اخـتالف نیـز میـان    ها در کنار این ویژگی

مثال، مصطفی کمال یک ناسیونالیست افراطـی بـود،    عنوان به ؛این دو شخصیت وجود داشت

داد نسـبت بـه    هایی که براي ایجاد وحدت ملی در کشور انجام می اما رضاخان علیرغم تالش

کید بـر  أگرایی مصطفی کمال در ت اندازه او متعصب نبود. افراط گرایی به نژاد آریایی و یا ایران

ویژه در روابط دولت ترکیـه بـا    داخل کشور، بهترکیسم و نژاد ترك بعدها مشکالتی را در  پان

 کـامالً ویژه ایران،  آن بر روابط ترکیه با همسایگان، به ریتأث ضمن آنکه .دنبال داشت کردها به

طلبانـه را بـر سیاسـت خـارجی ترکیـه       نوعی نگرش توسعه در واقعترکیسم  مشهود بود. پان

ي ترکیـه در قبـال منـاطق    هـا  چنانکه دولت محمدرضاشاه نسبت به سیاست ،حاکم ساخت

  )57-58: 1384،ي(خراز .دکر اعتمادي می نشین ایران ابراز بی آذري
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 است آتاتورك از رضاشاه پذیريالگو ،غالب گفتمان آتاتورك و شاه رضا روابط با ارتباط در

ـارجی  سیاست. نباشد نزدیک واقعیت به لهأمس این رسد می نظر به که  سیاسـت  کیـ  رضاشـاه  خ

 و اتحـاد  الگـوي  بـا  هماهنـگ  کـامالً  آتاتورك خارجی سیاست که حالی در ،بود مستقل خارجی

 همچنـین . شـد  مسـتقل  خـارجی  دول از تقریبـاً  کشـور  اول پهلوي دوران در. بود غرب با ائتالف

 کـه  آنجایی از ، امااست مذهبی ضد موارد از اي هپار در و مذهبی غیر کامالً آتاتورك يها سیاست

 شـاه  رضا داشت، طوالنی سابقه ایران کشور نهادي و اداري اجتماعی، ساختارهاي در مذهب نفوذ

 نگـرش  مجمـوع  در و نـد ک تـرویج  را ایران در مذهبی ضد يها سیاست آتاتورك همانند نتوانست

  .بود متفاوت موضوع این در شاه رضا نگرش با آتاتورك

 مـرزي،  هـاي  تـنش  از اسـت  مملـو  زمـان  ایـن  در ترکیه و ایران روابط ساله بیست تاریخ

 حاکم کشور دو هر بین صفا و صلح از دورانی م.1932 سال از که ها دوستی و ها پیمان قراردادها،

  .دانست م.1934 سال در ترکیه به رضاشاه سفر توان می را تفاهم این اوج البته که بود

ي هـا  س قـدرت کـه ویژگـی   أو مصـطفی کمـال در ر   شـاه افرادي چـون رضا  قرار گرفتن

هـاي اول قـرن بیسـتم     ، یکی از عوامل مهم نزدیکی دو کشور در دههداشتندشخصیتی مشترکی 

مانـده از گذشـته میـان دو کشـور در      اي و باقی اي از اختالفات ریشه رود. بخش عمده شمار می به

هنگام بررسی  رو نیاز اد. شو فصل  ي این دو شخصیت حل ها و سیاست ها نتیجه اشتراك دیدگاه

تـوان نقـش ایـن     شک نمی بدون م.1930و  1920یه و تحلیل روابط ایران و ترکیه در دهه و تجز

  که از یکدیگر پذیرفتند را نادیده گرفت. یراتیتأثدو نفر و 

در این مقطع به لحاظ اهمیت، موضوعات جدیدي در روابط دو کشـور مـورد توجـه قـرار     

ر مناطق شـرق و جنـوب شـرق ترکیـه و     شورش آنان د له کردها و أمس ها نآاز جمله  که گرفتند

ترکیستی در منطقه بود. احساسات ناسیونالیستی در منطقه از اواخـر قـرن    هاي پان تجدید حرکت

ـان تـرك      هـا و   نوزدهم به اوج خود رسید و با ورود به قرن بیسـتم، اندیشـه ناسیونالیسـتی در می

تري یافت. تدریج ابعاد گسترده کردها به
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 در ییهـا  تـنش  موجـب  شرقی آناتولی در کرد شورشیانم. 1930 و 1925 يها سال بین

. گرفتنـد  مـی  کمـک  ایـران  کردهاي از و کرده استفاده ایران مرز از که چرا ،بودند شده رابطه این

 کـه  کردنـد  امضـا  امنیتـی  و مـرزي  موافقتنامـه  تعـدادي  دولـت  دو ،ها تنش این کردن آرام براي

 مـرزي،  مناطق در خصوصاً ترکیه، در کردي هاي شورش تشدید. کند حل را مشکل این نتوانست

 ایـران  غربـی  مرزهـاي  بـه  کردهـا  سـرکوب  عملیات دامنهش. 1304 تابستان اواخر در شد باعث

 ایـن  تبعـات  و آثـار  از کـی . یباشد داشته دنبال به مرزي مناطق در را ییها دشواري و شود کشیده

 ایـران  قلمـرو  در اسـتقرار  و پناهندگی اخذ براي کرد طوایف برخی تالش ،ها درگیري و ها شورش

 مسـائل  با ترکیه جدید دولت بودن درگیر شرایط در کردنشین مناطق در ها ناآرامی  این بروز. بود

 بهبـود  بر مبنی رضاشاه سوي از جدید سیاست اعالم و لوزان کنفرانس جمله از خارجی، و داخلی

 تحـت ش. 1305 سـال  در کشـور  دو میان قرارداد اولین انعقاد براي را زمینه همسایگان، با روابط

 تمامیـت  بـه  احترام عهدنامه این مفاد اصلی محور. کرد فراهم» مینیهتأ و ودادیه عهدنامه« عنوان

 ایـالت  نفوذ از جلوگیري و مقابل کشور علیه ثالث قدرت هرگونه با همراهی عدم کشور، دو ارضی

  .بود کدیگری قلمرو به کشور دو مخالف طوایف و

م. 1930 سـال  در کشـاورزان  ،سـوم  شـورش  طـی  و افـت ی افزایش تنش وجود این با اما

 شورشـیان  بـه  کـه  کردنـد  مـتهم  را ایـران  ترکیـه  مطبوعـات . آوردنـد  وجـود  به را بزرگی بحران

 خـاك  در را شورشیان يها فعالیت تمام شد خواسته ایران از. رساند می معنوي و مادي يها کمک

  ) 110: 1374 بیات،( .شد حاصل مرزي توافقنامه یکم. 1932 ژانویه در نهایتاً. کند متوقف خود

 و کردهـا  رشـد  بـه  رو گرایـی  ملـی  ترکیـه،  و ایـران  روابـط  در بعد به این از  مهم مسئله

 را ارامنـه  ایـ  کردها هرگز تهران سنتی طور به. بود ترکیه شرق در اکراد گاه بی و گاه يها شورش

 مشـی  خـط  از ایـران کـه   خواسـت  مـی  پیوسـته  ترکیـه  امـا  دانسـت،  مین رژیمش براي تهدیدي

 کـرد  می متهم را ایران ترکیه. کند تبعیت ترکیه سیاست راستاي در کردها قبال در گیرانه سخت

 احسـان " رهبـري  بـه  آرارات کردهاي شورش و "پیران سعید شیخ" رهبري به کردها به که

 از ناشـی  سیاسـی  چـالش  و کردها سر بر کشور دو اختالف تداوم. کند می کمک "پاشا نوري
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 و شـوند  مذاکره وارد بعد بهم. 1930 ش./1309 سال از ترکیه و ایران دولت تا شد سبب آن

 قـرارداد  اسـاس  بـر . کننـد  اقدام نظر مورد اختالفات حل براي دوستانه قراردادهاي بستن با

 نظـامی  اقـدامات  براي ایران خاك از کردها که مانع استفاده داد تعهد ایران دولتش. 1310

 ،مقابـل  در و پـذیرفت  را ایـران  بـه  قطور تعلق ترکیه پیمان، این اساس بر. شود ترکیه علیه

  .کرد واگذار ترکیه به را آغري کوهستان اطراف منطقه ایران

طبـق قـانون    .رسـید  خـود  اوج بـه  روابط ترکیه از رضاشاه دیدار بام. 1934 سال در

لذا قـرار   .ر حق خارج شدن از کشورش را نداشتترکیه جدید، رئیس جمهو م.1923اساسی 

هـاي   نـد. ایـن سـفر از جنبـه    کشد تا با دعوت رسمی کمال پاشا، رضا شاه به ترکیـه سـفر   

مختلفی مهم و درخور توجه بود. سفر پادشاه کشوري کـه سـالیان درازي رودرروي یکـدیگر    

  ز بهبودي روابط بین طرفین باشد.توانست فصل جدیدي ا می ،قرار گرفته بودند

 مداخلـه  کدیگری داخلی امور در همزیستی سیاست از پیروي با که شدند متعهد کشور دو

 مـذاکرات   بـر  عـالوه . بکوشـند  منطقـه  امنیـت  و صلح استقرار در همبستگی و وحدت با و نکرده

 قـرار  ترکیـه  نوین تحوالت ثیرتأ تحت شدت به سفر این در رضاشاه کشور، دو مقامات میان متعدد

  .گرفت

 و شــد حــل کشـور  دو بــین سـرحدي  اختالفــات تمــام آتـاتورك  و رضاشــاه مالقـات  در

 مـوارد  به توانمی ارتباط این در. گردید فراهم اقتصادي و مودت قراردادهاي عقد براي هایی زمینه

  :کرد اشاره زیر

 ظهـور  به مزبور منطقه در که اختالفاتی تسویه و سرحدي منطقه امنیت عهدنامه -1

  ،23/12/1315 تاریخ به رسید

  ،23/12/1315 تاریخ به دریانوردي و تجاري عهدنامه -2

  ،23/12/1315 تاریخ به تجاري و مدنی مسائل در قضایی تعاون عهدنامه -3

 تـاریخ  بـه  ترکیـه  و ایـران  سـرحدي  گمرکـات  دفاتر عمل طرز تنظیم موافقتنامه -4

  ).174-175: 1361 الموتی،( 23/12/1315
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 از حجاب کشف سیاست خصوص در رضاشاه که شد غافل توان مین نکته این از البته

 فکـر : نویسدمی مخبرالسلطنه زمینه این در چنانکه. است کرده الگوبرداري ترکیه و آتاتورك

 کشـف  و کـاله  تغییـر ). 516: 1326هدایت،( آوردند پهلوي سر به ترکیه از اروپایی به تشبه

  )94: 1371 طلوعی،( .بود ترکیه کشور از متأثر حجاب

 ایـن  به توان میم. 1939 تا 1925 هاي سال در اجتماعی تحوالت مطالعه با همچنین

 ییها توافق به اجتماعی نوسازي و دگرگونی ضرورت مورد در کشور دو که افتی دست نتیجه

 سـال  در ترکیـه  از رضاشـاه  دیـدار  در تـوان  مـی  را همبسـتگی  ایـن  اوج. باشند افتهی دست

  . کرد مشاهده عراق و افغانستان ترکیه، با ایران استراتژیک امنیتی پیمان عقد وم. 1934

 دکتـر  نـام  بـه  ترکیـه  کشـورهاي  نمایندگان توسطش. 1316 خرداد اواخر در پیمان این

 سـردار  و عـراق  خارجـه  وزیـر  ،"االصیل ناجی" دکتر ترکیه، خارجه وزیر ،"آراس رشدي توفیق"

 بـه  کـه  شـد  بسـته  رضاشاه حضور با سعدآباد کاخ در افغانستان خارجه وزیر ،"محمدخان فیض"

  )435: 1377 پسیان،. (یافت تشهر سعدآباد پیمان

چهار که البته  ـبعد از امضاي پیمان عدم تعرض و دوستی موسوم به پیمان سعدآباد  

 ـبیهودگی آن به اثبـات رسـید     1320بیشتر دوام نداشت و در جریان حوادث شهریور  سال

رسید.نوعی آرامش نسبی  بهروابط دو کشور ایران و ترکیه 

:بود شرح بدین پیمان این مواد

 داخلـی  امـور  در مطلـق  مداخلـه  عـدم  سیاسـت  که شوندمی متعهد متعاهد دول -1

.نندک تعقیب را کدیگری

 کدیگری مشترك حدود مصونیت که شوندمی متقبل صریحاً معظمه متعاهد دول -2

  . بشمارند محترم کامالً را

 بـا  کـه  المللـی  بـین  اختالفات کلیه در که نندک می موافقت معظمه متعاهد دول -3

  . نندک مشورت کدیگری با ،باشد مربوط ها آن مشترك منافع
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 خـواه  مورد هیچ در که شوندمی متقبل کدیگری مقابل در متعهد دول از کی هر -4

 علیـه  بـر  متجاوزانه عملیات گونه هیچ به دیگر دولت چند ای کی معیت به خواه و تنهایی به

  )43: 1373 مهدوي،(  نندکن مبادرت کدیگری

:شوندمی محسوب تجاوز ذیل عملیات

 اعـالن  بـدون  حتی مملکت کی مسلح قواي وسیلهه ب تهاجم: دوم ،جنگ اعالن: اول

 بـدون  حتی هوایی ای بحري و بري قواي وسیله به حمله: سوم ،دیگر مملکت خاك به جنگ

 همراهـی  ایـ  کمـک : چهـارم  ،دیگر مملکت هواپیماي ای و سفاین به ای خاك به جنگ اعالن

  )259 :1382 امینی،(  .متجاوز به مستقیم غیر ای و مستقیم

 دولـت  ،ایران شاهنشاهی دولت بین را تعرض عدم عهدنامه ملی شوراي مجلس نهایتاً

 ماده 10 بر مشتمل که را عراق پادشاهی دولت و ترکیه جمهوري دولت ،افغانستان پادشاهی

  .کرد تصویب 1937 ژوئیه 8 /1316 تیرماه 17 تاریخ در بود،

و  هـا  نشـیب  و گرچـه فـراز   )ش.1320تـا    1304هاي حکومت رضاشاه (از  طی سال

در پـنج سـال اول مشـاهده     خصوصـاً یی در روابط و مناسبات فیمـابین دو کشـور،   ها بحران

چنانکه انعقاد نزدیـک بـه ده    .د، اما روند کلی حاکم بر روابط سیر صعودي داشته استش می

توان نقطه اوج  را میم. 1937امضاي پیمان سعدآباد در سال هاي مختلف و  قرارداد در زمینه

.این مناسبات دانست

  

  شاه محمدرضا ورهد) د

 شـاه،  رضـا  برکنـاري  و دوم جهـانی  جنگ در متفقین نیروهاي توسط ایران اشغال با

 ایران استراتژیک اهمیت که بود دوم جهانی جنگ از پس. دش او جایگزین محمدرضا پسرش

 حـوزه  وارد کشـور  دو تـدریج  بـه  کـه  نحوي به. افتی افزایش غربی يها کشور براي ترکیه و

  )28: 1387ازغندي،( .شدند غرب بلوك اقتصادي و سیاسی يها عرصه و نظامی
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 بـه  بودنـد  مجبور هریک. شد قطع جهانی دوم جنگ شروع با همسایه دو بین روابط

 زیـادي  حـد  تـا  ترکیه. بپردازند المللی بین و اي همنطق سطح در خود راهبردي مشکالت حل

 کـاهش  بـراي . بودم. 1941 اوت در ایران به شوروي و بریتانیا تهاجم احتمالی تبعات درگیر

 تمامیـت  حفـظ  بـه  کـه  دادند اطمینان ترکیه به شوروي و بریتانیا يها دولت ترکیه، نگرانی

  .  متعهدند ایران ارضی

 توسـط  کردنـد  مـی  احسـاس  کشـور  دو هـر  سـرد  جنـگ  دوران به موسوم يها سال طی

 جهـانی  جنگ پایان از بعد حتی. بود غرب به کشور دو هر نگاه و رویکرد. شوند می تهدید ها روس

 تـرس . بـود  شده آشفته نهایت بی طلبانه جدایی يها فعالیت از شوروي حمایت اثر در ترکیه دوم

 بـه  تشـویق  نتیجـه  در ایـ  آمـد  درخواهد شوروي اشغال ای کنترل تحت ایران آیا که لهأمس این از

. بـود  افکنـده  سـایه  ترکیـه  دولتمـردان  بـر  شد، خواهد تجزیه کردستان و آذربایجان گرایی، ملی

 توضـیح  کـه  آورد وجـود  بـه  آنکـارا  بـراي  را وار کـابوس  سناریویی ها روس توسط ترکیه محاصره

 و نیسـت  قشقایی ای آذربایجانی يها ترك قبال در تهران سیاست معترض دیگر ترکیه چرا ،داد می

 حـالی  در ترکیه. دهد مین نشان همدلی ایران آذربایجان در شوروي حمایت مورد جمهوري با چرا

 نظـامی،  امـور  بـه  پـرداختن  بـه  تمـایلی  ،آورد دست به را غرب امنیتی ضمانت کرد می سعی که

  .  نداشت ایران سیاسی ای امنیتی

 پیمـان  کیـ  کشـور  دو کـه  داد پیشنهاد ترکیه سفیر به شاه رضا محمدم. 1949 سال در

 پیمـان  بـه  قدري شوروي جماهیر اتحاد که چرا. بود محتاطانه ترکیه پاسخ. دهند تشکیل دفاعی

 سـعی  ترکیـه  و کـرد  بیشتر را شوروي نگرانی ترکیه و ناتو بین توافق که نحوي به ،بود ظنین ناتو

    برانگیخته نکند. را دیگري پیمان گونه هر در شوروي حساسیت که کرد می

ـ  را آن بلکـه  ،گذاشـتند  مـی ن ترکیـه  بـه  زیادي احترام ایرانی گرایان ملی دوران، این در ه ب

 نخسـت  بـه  منجـر  تحـوالت  مـورد  در خود نوبه به ترکیه. کردند می تلقی غرب امپریالیسم عنوان

 را هـا  آن ،مصـدق  خـارجی  و داخلـی  سیاست و بود نگران بسیارم. 1951 سال در مصدق وزیري

 دوره در خصـوص  بـه  اقتصـادي  و سیاسـی  ثبـات  عدم که ترسید می آنکارا. کرد می آشفته بسیار
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 دلیـل  همـین  بـه  و شـود  ایـران  در هـا  کمونیسـت  استقرار به منجر مصدق محمد وزیري نخست

 سـر  از مصـدق  سـقوط  از بعد کشور دو دوستانه روابط. گرفت قرار غرب و بریتانیا کنار در آشکارا

 دو مناسـبات  و شـد  سـپرده  فراموشـی  بـه  روابط بازدارنده تاریخی عوامل از بسیاري و شد گرفته

 بـا  نقـل  و حمـل  زمینـه  در جزیی ییها تنش بروز و اختالفات از نظر صرف سطوح تمام در کشور

 دوسـتی  ایـن  حلقـه  نخسـتین . افتی ادامه رضاشاه زمامداري يها سال به نسبت بیشتري کیفیت

 و ایـران  سـپس  و شـد  امضـا  عـراق  و ترکیـه  میانم. 1954 سال در نخست که بود بغداد پیمان

  )102: 1389 احمدي،( .پیوستند آن بهش. 1334 سال در پاکستان

 عوامـل  بـه  تـوان  می دوره این در ترکیه و ایران دوجانبه همبستگی علل با ارتباط در

  :کرد اشاره زیر

  سیاسی مسایل به ایدئولوژیک نگرش گذاشتن کنار- 

  شوروي جماهیر اتحاد نام به مشترك دشمنی وجود و الملل بین نظام بودن دوقطبی- 

   غرب با ائتالف و اتحاد خارجی سیاست از پیروي- 

  کدیگری داخلی امور در مداخله عدم دوجانبه تعهد- 

 اصـول  به حکومتی رتبه عالی کارگزاران و سیاسی نخبگان پایبندي و رفتاري ثبات- 

  آمریکا متحده ایاالت امنیتی ترتیبات در حضور خارجی سیاست

 بـر  ترکیـه  و ایـران  کشور دو روابط اگرچه) ش. 1357 تا 1320( شاه محمدرضا دوره در 

- فـرود  و فـراز  امـا  بود، شده نهاده بنا آمریکا و غرب با پیمانیهم عنیی مشترك سیاست کی پایه

 از ایرانـی  هـاي کـامیون  عبور مورد در نمونه عنوان به. خورد می  چشم به   روابط این در هم هایی

 بـه  ایـ  و ایرانـی  هـاي کـامیون  ترانزیت زمینه در ترکیه و داشت وجود هایینارضایتی ترکیه قلمرو

 سیاسـی،  بعـد  در همچنـین . کـرد  مـی  ایجـاد  را مـوانعی  و مشـکالت  ترکیـه  به آنان ورود هنگام

 منـاطق  قبـال  در ترکیـه،  در ترکیسـم  پـان   گـرایش  و تمـایالت  وجود به توجه با شاه محمدرضا

 کشـوري  ترکیه که بود معتقد وي. کردمی اعتماديبی احساس ترکیه به نسبت ایران نشینآذري

 سـوي  از نگرشـی  چنـین  وجـود  علیـرغم  امـا . کـرد  اعتمـاد  آن بـه  ها بحران در بتوان که نیست
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 در کشـور  دو ایـران،  بـا  تجـارت  امـر  در هـا کارشکنی وجود و ترکیه به نسبت عصر آن زمامداران

 و سیاسـی  پیونـدهاي  توسعه جهت در را اساسی يها گام شاه محمدرضا حکومت ساله 37 مقطع

 1سنتو پیمان انعقاد - 2ش. 1334 سال در بغداد پیمان انعقاد - 1: برداشتند را اقتصادي و نظامی

 سـال  در RCD بـه  موسـوم  ايمنطقـه  عمـران  و توسـعه  سازمان تشکیل - 3ش. 1338 سال در

)315: 1380 مدنی،( ش.1343

که عراق پس از وقوع کودتاي کمونیستی در این کشور از پیمان شود ذکر است الزم 

جـاي آن   و به شد خارج ،ه بودگردیدبغداد که با هدف مقابله با خطر توسعه کمونیسم منعقد 

د. شپیمان سنتو با حضور کشورهاي ایران، پاکستان، ترکیه، آمریکا و انگلیس جایگزین 

 مقامـات  دوجانبه دیدارهاي شد؛ تقویت دیگر ربا روابط سو، این بهم. 1962 سال اواسط از

 پیمـان  چنـد  و درآمـد  اجـرا  به طرح تعدادي دیگر بار. قوت گرفت دوستانه اظهارات و رتبه عالی

 همکـاري  به موسوم فرهنگی و فنی اقتصادي همکاري براي سازمانی استقرار آن اوج که شد امضا

 .شـد  منعقد پاکستان و ایران ترکیه، بین 1964 ژوئیه در پیمان این. بود اي همنطق پیشرفت براي

  )33: 1382میرزایی،(

مشـکالت اقتصـادي    م.1973 - 1974 يهـا  سـال پس از افزایش قیمت نفـت در خـالل   

عبارتی، تغییرات مداوم ایـن   شدت کاهش یافت. به  به ترکیه شد و ذخایر ارزي آن ریگدامنزیادي 

همه، موضع مشترك دو کشـور علیـه    این زده بود. باثباتی را در این کشور دامن  ها نوعی بی سال

آن آمریکا شـده بـود و ایـن     رأسشوروي و کمونیسم موجب اتحاد استراتژیک آنان با غرب و در 

  .آمیز حل کنند کرد تا مشکالت را از طرق مسالمت امر آنان را تشویق می

 دو میان تنش ساز زمینه زیر عوامل میالدي 70 دهه اوایل و 1960 دهه دوم نیمه از

  :بود کشور

 دیکتـاتوري  از ترکیـه  يهـا  بروکـرات  انتقاد سنتو، با رابطه در ایران شاه رضایت عدم

 معتـرض  دانشجویان از ترکیه حمایت شاه، دیکتاتوري به ترکیه مطبوعات منفی نگرش شاه،

                                                            
1. Central Treaty Organization
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 نگرانی عراق، و ایران روابط بهبود عراق، اکراد از شاه حمایت درخصوص ترکیه نگرانی ایرانی،

  .ترکیه علویان و اکراد بر شاه ریاست بابت از ترکیه

 ترکیه ایران و روابط بر میالدي 1970 دهه  اوایل و 1960 دهه نیمه از پس تحوالت

 تحـوالت  ایـن  علـت . شـد  منجر ها آن میان جزیی يها اختالف بروز به و گذاشت منفی تأثیر

  :بود عمده لهأمس پنج

 تسکین برايم. 1965 سال از بعد دمیرل ویژه به ترکیه دولت يها تالش برخالف- 1

 ایـن  از خـود  ناخشـنودي  ابـراز  به همچنان ایران شاه سنتو، عملکرد از شاه محمدرضا خاطر

.داد می ادامه سازمان

 افکـار  بـر  زیادي نفوذم. 1970 و 1960 دهه هاي سال در ترکیه چپ يها جریان- 2

.بود نگران بسیار بابت این از شاه و داشتند ترکیه عمومی

 کمـک  شـاه  مخـالف  ایرانـی  دانشـجویان  از بسـیاري  بـه  ترکیـه  چپ يها جریان- 3

.کردند می

 نگران بسیار بغداد رژیم عیله عراق کردهاي از حمایت در شاه سیاست از ترکیه دولت- 4

 داشـته  ایـران  خـود  و ترکیـه  براي منفی يها پیامد تواند می ها حمایت این که داشت اصرار و بود

 دولـت  و گذاشـت  بهبودي به رو عراق و ترکیه روابط عراق، و ایران روابط تیرگی با همزمان. باشد

.کند گري میانجی کشور دو میان اروندرود لهمسأ سر بر کرد تالش ترکیه

 عـراق  و ترکیـه  کردهـاي  از حمـایتی  نقـش  ایفـاي  براي شاه يها تالش از ترکیه- 5

 میـان  بـه  نیز را فرستادگانی شاه که دریافتند ترکیه مقامات و کرد می شدید نگرانی احساس

)104: 1389 احمدي،( .است فرستاده آناتولی علویان و ترکیه کردهاي

  کشـور  دو میـان  صورتجلسـه  و پروتکـل  قرارداد، توافقنامه، 30 حدود دوران این طول در

 تبـع  بـه  کـه  گرفـت  مـی  بـر  در را فرهنگـی  و سیاسـی  اقتصادي، موضوعات عمدتاً که دش امضاء

 هـاي همکـاري  تقویـت  منظـور  بهش. 1354 سال در ترکیه و ایران اقتصادي مشترك کمیسیون

 در ترکیـه  بـا  ایـران  روابط گفت توان می واقع در. شد ایجاد اقتصادي و فنی هايزمینه در نزدیک
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 جهـانی  ابرقـدرت  عنـوان  بـه  آمریکا و بود فوق ايمنطقه هايپیمان شعاعال تحت بیشتر دوره این

  )202: 1375 مهدوي،( .کرد ایفا کشور دو مناسبات و روابط این دهی شکل در را نقش بیشترین

    ایران اسالمی انقالب پیروزي از بعد.2

 خـاطر  بـه  ایـران  و ترکیـه  روابـط  کـه  بود این بر تصور ایران، در اسالمی انقالب دنبال به

 الگـوي  همان انتظار خالف بر اما. شود می رکود دچار ترکیه غرب طرفدار و سکوالر قوي موقعیت

 از پـس ). 137: 1385 چتـین، (  کـرد  پیـدا  ادامه گذشته همچون ،روابط در همکاري و درگیري

 ایـن  هدف. شد جدیدي مرحله  وارد ایران و ترکیه مناسبات 1357در سال  ایران اسالمی انقالب

 غیـر  گیـري  جهـت  دلیـل  بـه  ترکیـه  امـا  ،بـود  آن رهبري و اسالم جهان بر گذاشتن تأثیر انقالب

 دو بینـی  جهان تضاد. بماند پایدار ترکیه گرایی ملت و عرفی میراث تا داشت آن سر خود مذهبی

 را آتـاتورك  کمـال  ایـران،  انقالبیـون . سـاخت  مـی  ییهـا  دشواري دستخوش را ها آن روابط کشور

 جریـان  در حتـی  او آرامگـاه  برابـر  در احترام اداي از و شناختند می شاه رضا مشرب هم و دوست

 بـر  سرسختی با و کرد می تحمل را رفتار این تلخکامی با ترکیه. زدند می باز سر رسمی دیدارهاي

  .فشرد می پاي خود مذهبی غیر فرهنگ

 رویکرد بودن متفاوت از جدا اسالمی انقالب پیروزي از پس ترکیه و ایران میان تنش

 کردهـا،  مسـئله  جملـه  از دیگري يها ریشه متفاوت، سیاسی هاي نظام و مذهب به کشور دو

 در مهـاجر  ایرانیـان  يها فعالیت شوروي، اتحاد فروپاشی از پس آذربایجان جمهوري وضعیت

 پـان  ترکیـه،  در گرایـی  اسـالم  لهأمسـ  اسـالمی،  جمهوري مخالفان از ترکیه حمایت و ترکیه

  .است داشته نیز اسرائیل و ترکیه روابط نهایتاً و ترکیسم

 نخسـتین  هاي سال عنیی ایران، انقالب از پیش ها سال ترکیه در گرایی اسالم جریان

 و رشد اما. بود شده ظاهر ترکیه سیاسی صحنه در ملی سالمت حزب قالب درم. 1970 دهه

 نخبگـان  تـا  شـد  سـبب  م.1990 دهـه  در آن گیـري  قدرت و م.1980 دهه در آن گسترش

  .ببینند ایران از ملهم را جریان این ترکیه سیاسی
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 همکـاري  سـازمان  تشـکیل  مانند ییها راه همکاري براي کشور دو اختالف این وجود با

 در جمعی هدست اقدام از مشخصی انواع براي چارچوبی تواند می اکو. اند کرده پیدا) اکو( اقتصادي

 ایـن  مؤسـس  اعضـاي  کـه  اسـت  آن گـرو  در چیـزي  چنین تحقق البته. دهد قرار اعضا اختیار

 يهـا  نقشـه  از و سازند هماهنگ را خود منافع و ها تالش ترکیه و پاکستان ایران، عنیی سازمان

  .بشویند دست خود جداگانه

 بسـیاري . است داشته ذهن در ترکیه از منفی تصویري انقالب زمان از ایران حال این با

 و شاه رضا پیمان هم را جدید ترکیه گذاربنیان ،آتاتورك پیوسته ایران انقالب اسالمی رهبران از

. اسـت  شـده  منحـرف  اسـالم  مسیر از ترکیه که بودند باور براین و دانسته گرایان اسالم دشمن

 متحـده  ایـاالت  منـافع  راسـتاي  در غرب پیمان هم عنوان به ترکیه معتقدند آنان اینکه تر مهم

  .کند می عمل

 نقـش  نتوانسـت  عـراق  و ایران جنگ طول در خود مدت کوتاه منافع به توجه با ترکیه

 عراق و ایران هم. شد تمام ترکیه نفع به جنگ وجود این با. کند بازي کشور دو میان را میانجی

 نیـاز  مورد کاالهاي اصلی منبع عنوانه ب بودند ناچار المللی بین انزواي در گرفتن قرار نتیجه در

 وارد کشـور  آن خـاك  طریق از و غرب از ای ترکیه خود از کاالها این. کنند تکیه ترکیه به خود

 دهه سراسر در. ایران تا داشت بیشتري امید عراق با خود روابط در ترکیه. شد می عراق و ایران

 زمینـه  در جملـه  از کاملی همکاري ترکیه با تا کرد می تشویق را عراق ایران، با جنگم. 1980

 %60. درآمد بغداد اصلی مشتریان از کیی صورت  به ترکیه بزودي. باشد داشته تجاري مبادالت

 برابـر  در عـراق  دیـد  ترکیـه  وقتـی . شـد  مـی  صـادر  کشـور  این به عراق از ترکیه مصرفی نفت

 کـامران  ترکیه، گراي ملت خارجه وزیر ،دارد قرار شکست معرض در ایران کوبنده يها پیشروي

 روانـه  عـراق  کرکـوك  منطقـه  از ترکیه صرفیم نفت %40 که داد هشدار علناً ،)K.Inan(اینان

  .شود می کشورش

 اروپاسـت  و آسیا قاره دو با مرز هم که خود ژئوپولیتیکی خاص موقعیت خاطر به ترکیه

 ایـران . اسـت  زده رقم خود براي را غربی هنجارهاي گرفتن پیش در مسیر زیادي بسیار حد تا
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 ادغـام  از مـانع  هـا  همراهی گونه این که دارد اعتقاد قویاً و است غرب با ترکیه همکاري مخالف

 نـاتو  مقـدم  خـط  را ترکیـه  دولت ایران. شود می اي منطقه هاي سازمان در ترکیه آمیز موفقیت

 کشـورهاي  نگرانـی  تشـدید  سـبب  کشـور  ایـن  نظـامی  نقش بر ترکیه ارتش کیدتأ. شناسد می

 بنیـادگرایی  خطـر  مـورد  در ترکیه در افراد برخی مستمر مبالغه با کیدتأ این. شود می همسایه

  .است همراه اسالمی

) ك.ك.پ( کردستان کارگران حزب کرد فعاالن تعقیب در ترکیه ارتش 1994 فوریه در

 گـروه  کیـ  داد اجازه و بود اندیشانه حزم ایران واکنش. کرد آتشباران را ایران مرزي روستاهاي

  .خواست پوزش تهران از ترکیه دولت آن از پس. بیاید ایران به ترکیه از تحقیق

 و دارد ادامـه  همچنان کشور دو همکاري ترکیه، و ایران میان مطرح يها تنش وجود با

 بـا  و همسـایه  ترکیـه  و ایران که واقعیت این نفس. گذاشت بهبود روبه ها زمینه برخی در حتی

  .سازد می وادار همکاري به برخورد جاي به را ها آن ،هستند روبرو مشترکی مشکالت

  

  کشور دو مناسبات در اکراد مسئله) الف

  . است ایران و ترکیه کشور دو مناسبات در مهم يها مؤلفه از کیی اکراد مسئله

 بـا  تـنش  موجبات که است بوده اي هگون به کردها برابر در ترکیه رفتار ،تاریخ گواهی به

 ایـن  در را عراق نسبی همکاري توانست ترکیه م.1984 سال در. است زده رقم را همسایگانش

) ك.ك.پ( کردستان کارگران حزب میان اختالف بروز همراه به همکاري این. کند جلب زمینه

 نتوانست حزب این که شد کارگران حزب تضعیف مایه چنان عراق کردستان کراتودم حزب و

 وزیـر  نخسـت  م.1987 سـال  در. بدهد ادامه ترکیه نیروهاي علیه بر خود حمالت به آسانی به

 واداشـت  را کشور آن و کرد امضا سوریه با اي توافقنامه امنیتی يها همکاري تقویت براي ترکیه

  .شود کردستان کارگران حزب چریکی يها فعالیت مانع تا

 در سـپس  و عـراق  در نخسـت  کردسـتان  کارگران حزب يها فعالیت از ثرؤم جلوگیري

 موجـب  و داد سوق ایران کردستان کراتودم حزب با همکاري سمت به را سازمان این سوریه،
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 ایـران  جـذب  کراتودمـ  حزب چتر زیر ترکیه، بر ضربه ساختن وارد براي کارگران حزب تا شد

م. 1937 پیمـان  اسـاس  بـر  ایـران  تعهـدات  پیوستهم. 1988 سال در ترکیه يها روزنامه. دشو

  .کردند می گوشزد کشور این به را سعدآباد

 دلیـل  بـه  ایـران  چون ،دارد تضاد ترکیه سیاست با کرد ایرانیان قبال در ایران سیاست

 که بپذیرد را خطر این تواند مین ایران. است کرده اختیار متفاوتی رویکرد خود تاریخ و فرهنگ

  .شود شناخته کردها مسئله در ترکیه جرم شریک

 جنـگ  درگیـر  کشـور  این کردستان کارگران حزب با ترکیه که هنگامیم. 1988 سال در

 قاسـملو  عبـدالرحمن . کـرد  برقرار ایران کردستان دمکرات حزب با ییها تماس ایران ،بودند شدید

 بـه  کـه  داشـت  اصـرار  و کـرد  ایـران  حکومـت  با گفتگو به شروع کردستان کراتودم حزب رهبر

  .شد ترور وین درم. 1989 ژوئیه در اما ،ابدی دست اي همصالح

 حـزب  بـه  سـام  هوایی ضد پیشرفته يها موشک دادن به را ایرانم. 1997 سال درترکیه 

 غیـر  کودتـاي  از پـس  کـه  مـیهن  مـام  حـزب  رهبر ،یلمازی مسعود. کرد متهم کردستان کارگران

 ایـن م. 1997 ژوئـن  اوایـل  در بـود،  گرفتـه  بدست را قدرت اربکان گراي اسالم دولت علیه رسمی

  )Olson,2004: p.34( .خواند جنگ اعالم نوعی را ك.ك.پ به ایران احتمالی کمک

 کرد شهرهاي در ترکیه ضد تظاهرات و ترکیه کردهاي رهبر ،اوجاالنهللا عبدا دستگیري

 کردهـاي  از ایـران  حمایـت  دلیل را کار این آنکارا و شد ترکیه دولت رنجش سبب ایران نشین

  .دانست خود داخلی امور در دخالت و ترکیه

 کردهـا  بـا  همکـاري  جـو  توسـعه  براي شدیدي تمایل ایران در همواره تاریخی دیدگاه از

 و داشـت  اکـراد  بـا  اي پیچیـده  روابـط  شاه رژیم اسالمی، انقالب از پیش حتی. است داشته وجود

 از پـس  امـا . بردنـد  سـود  هـم  اي هعـد  چه اگر ،نبود گوارا کردها همه براي پهلوي خاندان سقوط

 طایفـه  اردالن، خـانواده  جـاف،  سرداران مانند کرد طوایف روساي قدرتمند و متنفذ گروه انقالب

 تهران براي پیوسته و دادند دست از را خویش اقتصادي و سیاسی نفوذ پیروانشان و پالیزبان

  .کردند می آفرینی مشکل
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 جـزو  کردهـا . اسـت  متفـاوت  مسـئله  این به ترکیه نگاه با تقریباً کردها به ایران نگاه

 ایران مردم شبیه بسیار یشانها سنت نیز و زبان قومیت، و ایرانند تمدن از مهم و جدانشدنی

 گرفـت،  مـی  صـورت  کـرد  يهـا  سازمان و حکومت میان که ییها درگیري و برخوردها. است

 مسـئله  هرگـز  رو ایـن  از. نبـود  قـومی  تبعیض اعمال نتیجه و داشت سیاسی سرشت عمدتاً

  . است نکرده جلب خود به را الملل بین جامعه توجه ایران در کردها

 و اسـتنباط  کشـور  دو مناسـبات  در کردهـا  مسـئله  از را زیر نتایج توان  می خاتمه در

  :کرد استخراج

 آذري ناسیونالیسـم  و کردهـا  مسـئله  دوجانبـه  روابط در مسایل ترین مهم از یکی- 1

 و ایـران  يهـا  آذري و ایـران  بـاره  در تـرك  پـان  محافـل  گرایانـه  الحـاق  يهـا  دیـدگاه . است

 ایرانـی  تمـدن   و فرهنـگ  تـاریخ،  علیه ترکی پان محافل و  ها نشریه آمیز اهانت يها دیدگاه

.است بوده کشور دو روابط تیرگی عامل

.کنند مدیریت را کردها باید اي همنطق قدرت به شدن تبدیل براي ترکیه و ایران- 2

 مـورد  در همکـاري  بـه  را ترکیـه  و ایـران  ،ژئواسـتراتژیک  و ژئوپلتیک موضوع دو- 3

 يهـا  شبکه و گاز و نفت منابع در مشارکت به مشترك عالقه )الف کند؛ می وادار اکراد لهأمس

.عراق شمال در کشور دو هر نفوذ قلمرو مورد در توافق به نیاز )ب. ها آن توزیع

.افتی خواهد افزایش کردها لهأمس در ترکیه و ایران همکاري ،زمان گذشت با- 4

 ترکیـه  طریـق  از انرژي صدور نیازمند الملل بین نظام در انزوا از خروج براي ایران- 5

 بـا  بایـد  انـرژي  انتقـال  مسـیر  امنیت تأمین و اقدامی چنین شدن عملی براي و اروپاست به

.کند همکاري کردها مسئله مورد در ترکیه

.کردها مسئله کنترل از است عبارت اسرائیل به ترکیه نزدیکی دالیل از یکی- 6

 و گرایـان  اسالم میان اتحاد میالدي 1990 دهه در ترکیه در گرایی اسالم ظهور با- 7

 شـده  تبـدیل  ترکیـه  سیاسـی  نظـام  يها دغدغه ترین اصلی از کیی به کرد يها ناسیونالیست

.است
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 بـه  لهأمسـ  ایـن  بایـد  ترکیـه  و ایران نظر از که کرد عنوان باید مبحث این انتهاي در

 را خود هدف باید ترکیه و ایران. شود مدیریت فراملی و فروملی سطح دو در همزمان صورت

 بـه  کردهـا  مسئله شدن تبدیل از راستا این در و دهند قرار اي منطقه قدرت به شدن تبدیل

 است مطرح نیز جدي سؤال این البته. کنند جلوگیري کشور دو روابط در زا تنش عامل کی

 ها قومیت ادغام مدرنیستی يها شیوه از اکراد مسئله درخصوص باید همسایه کشور دو آیا که

    کنند؟ مدیریت را مسئله این فدرالیسم و زدایی تمرکز با ای کنند استفاده ملی هویت در

  

  ایران اي ههست مسئله) ب

 بـوده  اي همنطقـ  مهـم  مسـایل  در آفرینی نقش براي دیگري زمینه ایران اي ههست پرونده

 شـمالی  آتالنتیـک  پیمان سازمان بازیگران ترین کلیدي از کیی عنوان به ترکیه گیري موضع .است

 و سـازنده  نقـش  ایفـاي  و ایران اي هسته پروندة قبال در اروپا اتحادیه در عضویت کاندید و) ناتو(

 شوراي يها گیري يرأ از یکی در. است افزوده غربی کشورهاي هاي نگرانی بر زمینه این در فعال

 بـه  خـود  غربـی  متحـدان  بـرخالف  برزیـل  همراه به ترکیه ،ایران اي ههست برنامه پیرامون امنیت

 همسـایگی  حـس  خاطر به نه قطعنامه با ترکیه مخالفت. دادند منفی يرأ ایران تحریمی قطعنامه

 اي ههسـت  پرونـده  خصوص در. است بوده اي همنطق مهم موضوع کی در آفرینی نقش هدف، بلکه

 فکـر  بـه  کـه  آن از بـیش  ها ترك که است ضروري نکته این ذکر ترکیه میانجیگرانه نقش و ایران

 جامعـه  در خـود  جدیـد  يهـا  ظرفیـت  و نقش دادن نشان فکر به بیشتر ،باشند بحران حل و رفع

 خـود  خـارجی  سیاست سنتی فضاي از کشور این که داد نشان ترکیه میانجیگري. هستند جهانی

  .است گرفته فاصله

 مشـاهده  تهـران  بیانیه در توان می را ایران اي هسته پرونده در کشور دو همکاري اوج

ـ  کـه  ایـران  اي هسته پرونده در برزیل همراه به ترکیه میانجیگري. کرد  از مشـخص  طـور ه ب

 توافـق  و کردنـد  مخالفـت  نظـامی  اقدام با و کردند حمایت 5+1 گروه مقابل در ایران موضع

 کشـور  خـاك  در اورانیـوم  سازي غنی خصوص در ترکیه پیشنهاد با زمانی مقطع آن در ایران
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 پیشـنهاد  ایـن  با متحده ایاالت بعدي مخالفت هرچند. است بوده نظیر بی خود نوع در ثالث

 در بعـدي  مذاکرات. شد ایران اي هسته هاي فعالیت عیله 1929 شماره قطعنامه صدور سبب

 خـاطر  بایـد  البتـه . باشـد  داشته دستاوردي ها ایرانی براي نتوانست نیز چراغان کاخ و ترکیه

 نقـش  تقویت دنباله ب باشد، ایران فکر به اینکه از بیشتر ترکیه موضوع این در ساخت نشان

  .است بوده خود اي منطقه

 عضـو  کشـورهاي  حقـوق  پذیرش ،داشته تأکید آن بر همواره ترکیه که موضوعاتی از یکی

 منـع  بر تأکید بر عالوه پیمان این در. است بوده (NPT) اي هسته تسلیحات گسترش منع پیمان

 تکنولـوژي  بـه  عضـو  کشـورهاي  دسـتیابی  حـق  بـر  سـالح  خلـع  و اي هسته تسلیحات گسترش

 حیـاتی  جـزء  کیـ  عنـوان  بـه  اي هسـته  انرژي به که ترکیه. است شده تأکید اي هسته آمیز صلح

 اي هسـته  برنامۀ قبال در غربی کشورهاي سیاست از کند می نگاه آینده در خود انرژي هاي برنامه

 سـازمان  چـارچوب  در ایـران  اینکـه  علیـرغم  ترکیـه  نگـاه  از کـه  چرا. ندارد رضایت چندان ایران

 ایـن  نظـارت  تحـت  اورانیـوم  سازي غنی به که ددار حق و کند می فعالیت اتمی انرژي المللی بین

 رونـد  این بر است سیاسی هاي دیدگاه از متأثر که غربی کشورهاي مواضع اما ،دست یابد سازمان

 هـاي  فعالیت بر آینده در و شود تبدیل الملل بین نظام در رویه کی به تواند می این و گذاشته تأثیر

 سـازي  غنـی  بـراي  اي برنامه هیچ ترکیه که حالی در. باشد داشته منفی تأثیر نیز ترکیه اي هسته

 هـاي  فعالیت قبال در غربی کشورهاي گیري موضع از شدت به اما ،ندارد نزدیک آینده در اورانیوم

 سـازي  غنـی  حق از ایران که اعتقادند این بر حاضر حال در ترکیه سیاستگذاران. است نگران خود

. اسـت  برخـوردار  ،کند  همکاري اتمی انرژي المللی بین آژانس با کامل طور به که زمانی تا اورانیوم

 هـاي  نگرانـی  چـارچوب  در بایـد  را ایـران  اي هسـته  برنامـه  مورد در ترکیه گیري موضع رو این از

  .دانست کشور این اي هسته

 ها فعالیت در ترکیه ساختن همراه منظور به متحده ایاالت و اروپا اتحادیه تالش علیرغم

 موضـعی  اتخاذ با ترکیه گیرد، می صورت ایران تحریم و فشار اعمال چارچوب در که اقداماتی و

 بـا  کلـی  طـور  بـه  و است کرده مقابله غربی کشورهاي جانبه کی هاي سیاست با مستقل تقریباً
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 خـط  از خـارج  ترکیـه  گفـت  تـوان  می رو این از. است مخالف ایران علیه جانبه یک هاي تحریم

 بـا  اسـت  صـدد  در لذا. است کرده حرکت ایران اي هسته هاي فعالیت قبال در غرب استراتژیک

 گام اي هسته مناقشۀ حل زمینۀ در ایران با گفتگو بر مبتنی و کارانه محافظه رویکرد کی اتخاذ

 طریـق  از طـرفین  اقنـاع  بـر  آن تأکیـد  غربی، کشورهاي با ترکیه عملی سیاست تفاوت. بردارد

 بـر  مبتنی عمدتاً اروپا اتحادیه و متحده ایاالت رویکرد که حالی در. است جانبه چند گفتگوهاي

 پشـتیبانی  گـاه  و ها تحریم قالب در ایران انزواي و جانبه کی تنبیهی اقدامات و ها سیاست اتخاذ

  .است ایران رفتار تغییر هدف با نظامی هاي تهدید

 ایـران  اي هسته برنامۀ قبال در متفاوت رویکرد دو گفت توان می موجود شرایط به توجه با

 بـر  مبتنـی  کـه  آمریکا متحده ایاالت آفرینی نقش با غربی کشورهاي رویکرد نخست ؛دارد وجود

 بـا  نظامی تهدید و گسترده يها تحریم قالب در ایران علیه تنبیهی و جانبه کی هاي سیاست اتخاذ

 از برخـی  رویکـرد  دوم. اسـت  بـوده  اي هسـته  هـاي  برنامه گیري پی از ایران کردن منصرف هدف

 تأکیـد  تعامل و گفتگو طریق از اي هسته موضوع حل بر آن در که ترکیه مانند مستقل کشورهاي

 موقعیت از است تابعی غرب و ایران اي هسته منازعۀ قبال در ترکیه رویکرد میان این در. شود می

 از کشـور  ایـن  متفـاوت  برداشـت  و ترکیه اي هسته يها نگرانی تجاري، گسترده روابط ژئوپلتیک،

.  غربی کشورهاي برداشت با مقایسه در ایران اي هسته برنامه

 کشـورهاي  از متفـاوت  و مسـتقل  سیاسـت  کی اتخاذ با است دهکر سعی ترکیه رو این از

 غـرب  و ایـران  اي ههست منازعۀ در نقش ایفاي به خود هاي نگرانی و منافع کردن لحاظ با و غربی

 موفقیـت  صـورت  در اما یست،ن اروپا اتحادیه و متحده ایاالت مطلوب چندان که سیاستی بپردازد،

 المللـی  بین و اي منطقه تحوالت عرصه در ترکیه جایگاه و موقعیت افزایش در مهم ینقش تواند می

  .کند تبدیل اي منطقه دیپلماسی کانون به را کشور این و باشد داشته
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  کشور دو مناسبات و عربی يها انقالب) ج

ي تـازه در  هـا  یک کشور در صـدد نقـش آفرینـی    عنوانچنان که گفته شد ترکیه به 

 شـود  یمـ یـاد  » بهار عربی«منطقه است. در واقع خیزش مردمی در جهان عرب که از آن به 

ي غرب بـه  ها تا در سایه همسویی با طرح است فرصتی تازه در اختیار سران آنکارا قرار داده

گري و الگوسازي بپردازند.انجیمی

داشـت،   مـی با نوعی نگرانی و احتیاط گام بر اي هالبته ترکیه در ابتداي تحوالت منطق

و بـا غـرب    چون لیبی و سـوریه تغییـر موضـع داد   اما با اوج گرفتن تحرکات در کشورهایی 

به ویژه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه با اعتماد بـه نفـس قابـل     ها همراه شد. ترك

  . اند پرداختهگام نهاده و به ایفاي نقش  اي هي مختلف منطقها توجهی در عرصه

عـدالت و  "ترکیه در پی نقش آفرینی در تحوالت جهان عرب بر پایـه الگـوي دولـت    

 اي هالگوي دولت خود به عنوان نمونبر  شود یماست. اردوغان که اسالم گرا شناخته  "توسعه

ایـن الگـو را مـدلی بـراي      و کنـد  یـد مـی  کأاز دولت اسالمی سازگار بـا مدرنیسـم و غـرب ت   

  دهد. میارائه  اند شدهکشورهاي اسالمی که دچار تحوالت اخیر جهان عرب  انیگرا اسالم

کـه ناشـی از بـه ارث بـردن میـراث       داردترکیه جایگاه ویژه در میان کشورهاي اسـالمی  

. امپراتـوري عثمـانی   اسـت  عنوان حافظ جهان اسالم و به ویژه جهان سـنی ه امپراتوري عثمانی ب

به ویژه در میان اهل سنت بوده است و هنگـامی کـه دولـت رجـب      ،اسالمی نماد خالفت ها قرن

ت تـا حـدودي خالفـت    در اذهان اهل سـن  ،کند میکید أطیب اردوغان بر میراث اسالمی ترکیه ت

، ترکیه الگوي دولت اسـالمی عـدالت و توسـعه    ها هبا توجه به همین عالق شود. اسالمی تداعی می

داند. عالوه بـر ایـن    میکشورهاي عربی  انیگرا اسالماردوغان را داراي ظرفیت الگو برداري توسط 

کیـد دارد،  أبـر صـلح و رفـاه ت   غرب به ویژه آمریکا نیز ارائه الگوي ترکیه را که بر تعامل با غرب و 

  جهـاد  راه و دارد تاکیـد  غـرب  و مدرنیسم با تقابل بر که ایران، اسالمی حکومت الگوي به نسبت  

داند و الگوي ترکیه را سازگار تر و بی خطر تر نسبت بـه منـافع    میدر پیش گرفته است، ارجح  را

به علت اینکـه توسـط کشـوري     داند. الزم به ذکر است که الگوي حکومت اسالمی ایران میخود 
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و نـوعی جبهـه    سـت ء تفاهم را بین کشورهاي سـنی دارا ي بروز سوها زمینه ،شود یمشیعی ارائه 

فضـاي بسـیار منفـی     متأسفانهگیري منفی و پیش داوري زود هنگام در خصوص آن وجود دارد. 

اقبـال و توجـه    ،شـود  یمـ ي غربـی و عربـی در خصـوص ایـران دامـن زده      هـا  که از جانب رسانه

داده است. کاهش شدت به ایران الگوي  کشورهاي اسالمی را نسبت به

گیري تحوالت جهـان   ي اختالف ایران با ترکیه که به ویژه با شکلها بنابراین یکی از محل

همان رقابـت دو نظـام حکـومتی ایـران یعنـی حکومـت        ،عرب بروز و ظهور بیشتري یافته است

ت اسالمی و نظام حکومتی ترکیه است. نظامی کـه در آن در عـین جـدا بـودن اسـالم از حکومـ      

. بـا پیـروزي انقـالب اسـالمی ایـران در سـال       شـود  یمـ کید أنسبت به گرایشات اسالمی مردم ت

 و فرهنگی رسالت خود دانسـت به صورت چند ر ت اسالمی ایران صدور انقالب را هدول ش.1357

گـراي   نظام حکومتی ترکیه بعد از روي کار آمـدن حـزب اسـالم    ، اماکید داردأتا به امروز بر آن ت

عدالت و توسعه به رهبري رجب طیب اردوغان و وقـوع تحـوالت جهـان عـرب در صـدد صـدور       

 کـامالً و الگـوي  الگوي نظام حکومتی خود به کشورهاي اسالمی برآمد و در این جا بود که ایـن د 

دچار تزاحم از جانب یکدیگر شدند. ایران و ترکیه با الگوهاي ویژه خودشان در پـی   طبعاًمتفاوت 

کنند. الزم بـه ذکـر اسـت     مینفوذ هر چه بیشتر بر منطقه خاور میانه هستند و با یکدیگر رقابت 

در قیاس با اقتصاد ترکیـه   ي اقتصادي بر علیه ایران، اقتصاد ایران ها با اعمال تحریم متأسفانهکه 

  افزاید. میداراي وضعیت مناسبی نیست و همین امر بر قدرت نفوذ الگوي ترکیه 

  

  د) موضوع سوریه و سپر دفاع موشکی اوج اختالفات ایران و ترکیه

در این بین و با توجه به رقابت الگوهاي دو کشور ایران و ترکیه، موضوع استقرار سپر 

 سـامانه  ایـن  اینکهخاك ترکیه و اعالم کشورهاي غربی و ناتو مبنی بردفاع موشکی ناتو در 

 نـاراحتی  سـبب  ،اسـت  دشـمنان  تهدیدهاي برابر در اروپایی کشورهاي از دفاع براي نظامی

رتبه نظامی ایران خبر از حمله به سامانه مزبور را داد  حتی یک مقام عالی .دش ایران مضاعف

داشـتن   ور خارجه وقـت ایـران، بـراي آرام و منطقـی نگـه     که البته علی اکبر صالحی وزیر ام
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باره حمله ایـران بـه سـپر موشـکی نـاتو در       مناسبات تهران و آنکارا گفت که هیچ بحثی در

در این باره گفتـه شـده، مـورد     هر آنچهترکیه در فضاي رسمی سیاست ایران وجود ندارد و 

ان تصریح کرد  ان. .سی با خود مصاحبه دریید دولت و نظام نیست. در مقابل، اردوغان نیزأت

  تا وقتی که ایران به ما حمله نکرده، ما اجازه حمله به ایران از خاك ترکیه را نخواهیم داد.

ناپـذیر   له را از دید ترکیه بنگریم آنگاه اسـتقرار سـپر دفـاع موشـکی اجتنـاب     أاگر این مس

تفـاوت باشـد.    بالقوه اعضاء دیگر بـی  تواند در خصوص تهدید بافعل یا میزیرا یک عضو ناتو ن .است

عالوه بر این شاید مخالفت با استقرار این سپر دفاعی از سوي آنکارا، موقعیت ترکیـه در سـازمانی   

توانـد   مـی انـداخت، در حـالی کـه اسـتقرار آن      مـی را به خطـر   است سال عضو آن بوده ها دهکه 

دهنده کسب امتیازات متعددي توسط ترکیه از هم پیمانان خود باشد. با این نگرش متوجـه   نشان

ـاعی باشـد و صـرف وقـت      میشویم که رفتار و گفتار ایران ن می توانست مانع استقرار این سپر دف

ي آن جز ایجاد تالطم در روابط دو کشور اثر دیگري بـرا ه فایده بود و ب یعمالً بروي این موضوع 

  بینی نبود. پیشقابل 

به هر روي بحث استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه، مسأله بحرین و وقـایع عـراق   

آنچه بیش از هر چیـز دیگـري روابـط     ، امامیت و غیرقابل چشم پوشی هستنداگرچه بسیار با اه

و اروپـا و   خود قرار داده است، نزدیکی بسیار زیـاد ترکیـه بـه آمریکـا     ریتحت تأثایران و ترکیه را 

  اتحادیه عرب در خصوص تحوالت اخیر در سوریه است.

اشغال عراق توسط آمریکا سبب بروز اختالفات موجود بـین دو محـور شـیعه و سـنی در     

یی هـا  اعراب سنی در بخـش  ،سنی در شمال ي، کردهاعراق در. شد  خاورمیانه و به ویژه در عراق

اکثریت اعراب شیعی در مرکز و جنوب عراق سـاکن هسـتند. در سـطح منطقـه      تاًینهااز مرکز و 

(محـور   دیگـر  محـور  و محور یک لبنان اهللا حزب سوریه و ایران، عراق،  خاورمیانه نیز محور شیعی

فـارس و عربسـتان سـعودي     حاشیه جنوبی خلـیج  يها نینش خیشسنی) نیز شامل اردن، مصر و 

  .است
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سیون رژیم صـدام اعـم از کـرد سـنی و     یبه نزدیکی با اپوز در این بین ایران با توجه

مذهبی و قومی عمیـق بـا    ،هاي مشترك فرهنگی عرب شیعی و به علت برخورداري از ریشه

ملت عراق اعم از کرد و عرب توانست به یکی از بـازیگران درجـه اول صـحنه عـراق تبـدیل      

زیگر درجـه دوم بـه ایفـاي نقـش     عنوان باه اما ترکیه که داراي چنین جایگاهی نبود ب شود،

  پرداخت و سعی کرد با هر دو محور شیعی و سنی در عراق و منطقه روابط برقرار کند.

اما با وقوع تحوالت در جهان عرب، روند مناسبات دگرگون شـد. زیـرا از سـویی مصـر در     

ـ   ها محور سنی و سوریه در محور شیعی دچار وضعیت ه ي بحرانی گردیدند و معـادالت پیشـین ب

ـازي    هم خورد و عراق در حاشیه قرار گرفت. از این به بعد بود که ترکیه نیز به رهبري اردوغـان ب

دیگري را در منطقه پیش گرفت و سعی کرد خود را با تحوالت سیاسی منطقه همراه کرده و بـر  

ـات مردمـی در سـوریه،     ریآن تأثامواج بهار عرب سوار شده و حتی در  گذار باشد. در پی اغتشاش

هنگامی که دولـت بشـار    ، اماه را به اصالحات ترغیب کندترکیه در ابتدا سعی کرد تا دولت سوری

 از حمایـت  بـا  عـرب  کشـورهاي  کنـار  در  ترکیه نیز به همراه آمریکـا و اروپـا   ،اسد تن به آن نداد

ارد فاز براندازي نظام سوریه شـد. بـا ایـن اقـدام     سیون سوریه و پناه دادن مهاجران سوري واپوزی

در شرایط جدید خاور میانـه   ،کرد میتوازن را که در مورد عراق اعمال  جادیا استیسترکیه  عمالً

 عربسـتان  چـون  کشـورهایی  کنار در منطقه در سنی محور در  به کنار نهاد و در پی نقش آفرینی

آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عـرب   بنابراین. است منطقه در اردن و مصر پاکستان، قطر، سعودي،

و ترکیه همگی تصمیم به مطرح کردن موضوع برخورد با سوریه از مجراي سازمان ملـل گرفتنـد   

 از کـه  گرفتنـد  تصـمیم  لـذا . خوردنـد  بسـت  بـن  به  که با وتوي روسیه و چین در شوراي امنیت

یی در تونس و ترکیه (اسـتانبول)  ها نشست ي بعديها گام در. آورند فشار سوریه بر دیگري  طرق  

برگزار شد که در نشست اسـتانبول کـه دو هفتـه قبـل از      "دوستان سوریه نشست" تحت عنوان

نظـام   کشـور مخـالف   80در استانبول صورت گرفت، نماینـدگان   5+1ایران و  اي همذاکرات هست

ـان   "سوریه از سراسر جهان شرکت داشتند و در آن  سـوریه را بـه رسـمیت    "شوراي ملـی مخالف

بـردن نقـش و کـارکرد سـازمان ملـل در مـدیریت        سـؤال شناختند. به این ترتیب عالوه بر زیـر  
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و خدشه بر مشروعیت آن؛ بر دولت سوریه و متحدین آن و بـه ویـژه ایـران     یالملل نیبي ها بحران

در سـوریه و   هـا  دي آوردند. در این بین مناسبات ایران و ترکیه که قبل از وقوع درگیريفشار زیا

 ،سیرصعودي داشـت  سیئرائیلی اردوغان در نشست داووس سوگیري ضد اس به ویژه بعد از موضع

ي دو طـرف  هـا  و سیاست ها همزمان با وقوع اغتشاشات مردمی در سوریه دچار واگرایی در نگرش

میق هرچه بیشتر بحران بر دامنه آن افزوده شد. ایران در کنار روسیه و چـین بـه   گردید که با تع

ـ     آن راو  حمایت صریح از نظام سوریه پرداخت  اي هبه عنوان یکـی از مبـانی دیپلماسـی خاورمیان

 مواجهـه  در ایران و ترکیه  خود اعالم کرد. لذا در کوتاه مدت و میان مدت، تقابل رویکرد و دیدگاه

 االمکـان  یحتـ یی بین دو کشور منجر گردد کـه البتـه بایـد    ها تنش بروز به است ممکن سوریه با

  مدیریت شود.

زیـرا هـم اکنـون     ،پایداري خواهد گذاشت ریتأثوضعیت سوریه بر توازن قدرت در منطقه 

در منطقه خاورمیانه شاهد حضور دو جبهـه شـیعی (ایـران، عـراق، سـوریه) و سـنی (عربسـتان        

نظـام    اردن) هسـتیم و سـقوط   و خلیج فارس مثل قطـر، لیبـی   يها نینش خیشسعودي، ترکیه، 

موجب تضعیف محور شیعی خواهد شـد. زیـرا    هست،فعلی سوریه که متحد استراتژیک ایران نیز 

گردد در صورت سرنگونی نظام حاکم بر سوریه، نظامی با گرایش سنی بر سر کـار   میپیش بینی 

متحدین ایران و در محور شیعی جـاي دارد   نیتر کینزدزمره  بیاید و سوریه نیز که هم اکنون در

اگر دولت بشار اسد بتواند از این بحران عبور کند، آنگـاه ترکیـه بـا     متقابالًبه جبهه سنی بپیوندد. 

چرا که در جاي نامناسب سرمایه گذاري کـرده اسـت. فرسایشـی     ،چالش جدي روبرو خواهد شد

شدن جنگ و برخی اقدامات مخالفان تندرو دولـت کنـونی سـوریه بـر علیـه ترکیـه  بـه همـراه         

روسیه و ایران مبنـی بـر امحـاء     به خصوصتحوالت چند ماه اخیر که با پیشنهاد متحدان سوریه 

 عمـالً له احتمالی آمریکـا بـه سـوریه گردیـد،     ي شیمیایی سوریه، باعث منتفی شدن حمها سالح

ت با متحـدان سـوریه بـه    ي حامی مخالفان بشار اسد نوعی شکست در رقابها براي ترکیه و دولت

  رود. میبه شمار  ویژه ایران
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در خصـوص تحـوالت منطقـه     بعد از تحوالت جهان عرب، استراتژي ایجاد تـوازن ترکیـه  

د تقویت محور سنی در منطقه و نقـش آفرینـی در قالـب    فعال در صد به طورو ترکیه  تغییر کرد

. اسـت آن برآمده است و این رویکرد ترکیه به ویژه در مورد بحران سوریه به خوبی قابل مشـاهده  

منجر به نزدیکـی هـر چـه بیشـتر طـرف       دو کشورتخریب روابط ایران و ترکیه و شکاف بین این 

به تقویت قطب سـنی   تاًینهاخواهد شد که  ترك به اتحادیه عرب و شوراي همکاري خلیج فارس

  به ضرر ایران و محور شیعی خواهد بود. کامالًدر منطقه خواهد انجامید و 

  

  مسئله اسرائیل )ـه

به رسـمیت شـناخت و    را اسرائیلم. 1949سال بود که در  اسالمیکشور  ترکیه اولین

ـ   ی روابط سیاسی و اقتصادي با این کشور برقرار نمود. در پ  امذاکرات صلح اعـراب و اسـرائیل ب

 )Bulent, 2000. (آمده، ترکیه روابط خود را با این کشور آشکار کرد به وجودتوجه به شرایط 

سعی کردند مناسبات خـود را   یالملل نیببه عبارت دیگر این دو کشور با توجه به فضاي خاص 

  دهند. گسترشي نظامی، امنیتی و تجاري ها در زمینه

  د:کرخالصه  توان یمطور کلی علل همکاري ترکیه با اسرائیل را در موارد زیر ه ب

 تواند از طریق آن کشور، حمایت بیشتر آمریکا  میبیند که  میترکیه اسرائیل را پلی

در رقابت با کشورهاي همسایه بدست آورد. خصوصاًمین منافع خود أرا در ت

 فرایند جذب در اتحادیه اروپا خواهد شد.همکاري ترکیه با اسرائیل سبب تسریع در

داند. میدر مقابل نفوذ ایدئولوژیکی جمهوري اسالمی ایران  اي هترکیه، اسرائیل را وزن

ي اسرائیل قادر خواهد بود با تهدیدهاي یونان بـه  ها ترکیه با برخورداري از حمایت

 )Bulent, 2000. (مقابله کند يتر موفقو  تر مناسبصورت 

داد همکاري نظامی و امنیتی ترکیـه و اسـرائیل منجـر بـه     ارعقد قر م.1996در سال 

(از اسـتفاده از قلمـرو    هـا  یک همکاري استراتژیک شد. این روابط طیف وسیعی از همکـاري 

. شـود  یمي مشترك) را شامل ها ه توسط ناوبري اسرائیل گرفته تا برگزاري مانوریهوایی ترک



  207                         ترکیه و ایران روابط در همکاري و تضاد الگوهاي بررسی                               

با این قـرارداد   ، اماي اسالمی ایران و ترکیه نداردجمهورهرچند که اسرائیل مرز مشترکی با 

ي مختلف نظامی و اقتصـادي ترکیـه حضـور دارد و هـم اینکـه از      ها و عرصه ها هم در بخش

ي آسیاي میانه عضو سازمان اکو هم مرز شـده اسـت. یعنـی    ها طریق ترکیه با ایران و کشور

مورد تهدید قرار گرفته است. اینکه تمامیت ارضی و منافع ملی ایران بیش از پیش 

  

ي اقتصاديها الگوهاي تضاد و همکاري در حوزه .3

در تئوري و عمل اختالفات فاحشی بین جمهوري اسالمی ایران و ترکیه در نوع نظام 

داري صنعتی و مـالی   اقتصادي و چگونگی اداره کشور وجود دارد. ترکیه دولت حامی سرمایه

دار و متحـد بـورژوازي تجـاري روبـرو هسـتیم. ترکیـه        صیلاست و در ایران با یک دولت تح

در حالی که طـرح افکـار ضـد و     است، ست به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدهها سال

نقیض طرفداران و مخالفان عضویت ایران در این سازمان از یـک سـو و مخالفـت آمریکـا از     

سوي دیگر مانع از عضویت ایران در این سازمان گردیده است. حاکمان ایران با سوء ظن بـه  

ایه گـذاري  در حالی که اقتصاد ترکیه یک اقتصاد جاذب براي سرم ،نگرند میسرمایه خارجی 

کی از منابع مهم درآمد ترکیه، میزان ارز خارجی است که کـارگران تـرك از   یخارجی است. 

   شود.کنند که البته باید صنایع توریسم نیز به این منبع اضافه  میخارج وارد 

اما رو به رشد  ،مشابه همدیگر نیست ها آنهمکاري دو کشور همسایه با اینکه اقتصاد 

نزدیک بـه   م.2012حجم مبادالت اقتصادي ایران و ترکیه تا پایان سال  و توسعه بوده است.

 30این رقم به م. 2015و طبق برنامه بنا بر آن است که تا سال  است میلیارد دالر بوده 22

). سـطح مبـادالت تجـاري ایـران و ترکیـه      http://www.yjc.irمیلیارد دالر افزایش یابـد ( 

ي هـا  محصوالت صنعتی ترکیه است. البته بـه علـت تحـریم   باالست و ایران بازار خوبی براي 

اعمال شده علیه جمهوري اسالمی ایران، صادرات فلزات گرانبها از ترکیه بـه ایـران و واردات   

کاهش یافته است که این مـوارد سـبب   م. 2013صف در سال نفت ترکیه از ایران به حدود ن

میلیـارد   7ایران و ترکیـه بـیش از   حجم روابط اقتصادي م.  2013ماهه اول سال  8در  دش
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ي موجـود در ایـران   ها دالر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد. با این وجود ظرفیت

تواند در بسیاري موارد زمینه ساز سرمایه گذاري ترکیه در ایران باشد، چرا که این کشور  می

هاي  تواند در بخش میه . به طور مثال ترکیدهاي خارجی دار گذاري تجاربی در زمینه سرمایه

تواننـد بـه    مـی خدمات، هتلداري و توریسم به ایران کمک کنـد. همچنـین ایـران و ترکیـه     

و یکی از مثال سازمان اک به طوري دو جانبه اقتصادي در سطح منطقه بپردازند و ها همکاري

ي دوجانبه و چند جانبه در آن براي کشورهاي منطقـه  ها همکاري  مواردي است که ظرفیت

 تجاري مبادالت %6 تنها اکو سازمان در اعضا بین تجارت که است ذکر به الزم. است فراهم

گیرد و همکـاري فعـال دو کشـور بـزرگ ایـران و ترکیـه        می بر در را اي منطقه کشورهاي با

دهد. در صورت نهایی شدن حذف چشمگیري افزایش  به صورتتواند حجم داد و ستد را  می

گمرکات مرزي براي کاالهـاي یکـدیگر حجـم مبـادالت اقتصـادي دو طـرف افـزایش قابـل         

خواهد یافت. اي همالحظ

عالوه بر این، ترکیه یکی از وارد کنندگان نفت ایران است و بنا بر گزارش مرکز آمـار  

کل نفـت وارداتـی   % 38معادل  م.2010 ترکیه، حجم واردات نفتی ترکیه از ایران طی سال 

ي نفتی علیه ایران نیـز  ها تا قبل از تحریمم. 2010ده است. البته ترکیه از سال این کشور بو

هـزار بشـکه در روز    200تا  180تا حدود  آن راواردات نفت از ایران را باز هم افزایش داد و 

کشور اسـت. امـا بعـد از    باالي افزایش مبادالت نفتی بین دو  تینشانگر ظرفرسانده بود که 

سـویی بـا    ي غرب علیه ایران و فشار آمریکا به کشـورهاي جهـان بـراي هـم    ها وضع تحریم

کاهش  %20 میزان به را ایران از نفت خرید کرد اعالمها، شرکت ملی نفت ترکیه نیز  تحریم

ت. بـه  کـاهش داده اسـ  ، ات نفت خود از ایران را به میزاناما در عمل ترکیه وارد ،خواهد داد

تـر   هـرروز تنـگ   ها د و حلقه تحریمشوایران کماکان حل ن اي هرسد اگر موضوع هست مینظر 

شود، در این شرایط احتمال افزایش تنش و شکاف بین دو کشور ایـران و ترکیـه و خطـر از    

  دست دادن شریک تجاري و یکی از بهترین خریداران نفت ایران وجود خواهد داشت.
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اي یترکیه یکی دیگر از بارزترین وجوه تقابل دو کشور در آس رقابت اقتصادي ایران و

در مـوارد زیـر    تـوان  یمـ آید. ابعاد تقابل ایران بـا ایـن کشـور را     میشمار ه مرکزي و قفقاز ب

  بندي کرد: دسته

ي همه جانبه اروپا و آمریکـا در گسـترش نفـوذ بـه     ها برخورداري ترکیه از حمایت- 

  اي مرکزي.یآس

  ه در سرمایه گذري پرحجم و طوالنی مدت.اعالن آمادگی ترکی- 

  .ها و فنی در این کشور اي هعدم آمادگی بخش خصوصی ایران در حضور سرمای- 

دخالت ترکیه به عنوان نماینده اقتصادي و امنیتی اروپا و نـاتو بـه منظـور توسـعه     - 

  اقتصادي و اصالحات دمکراتیک که واکنش و اعتراض دولت ایران را در برداشته است.

ي دو کشـور در ارتبـاط بـا رژیـم حقـوقی دریـاي خـزر،        ها ارض بودن سیاستمتع- 

  ي نفتی.ها ي انتقال لولهها چگونگی استخراج منابع نفتی این دریا و راه

 ي آمریکـا هـا  پیروز خواهد شـد کـه از حمایـت    ها طبیعی است کشوري در این حوزه

  شود.مند  روسیه و دول اروپایی بهره

ي همکاري دو کشور در حوزه اقتصادي را در مـوارد زیـر   ها مؤلفه توان یمدر مجموع 

  ي سازمان اکو.ها استفاده بهینه از توانمندي -د:کرخالصه 

  ي مشترك در بخش انرژي و صدور نفت و گاز.ها همکاري- 

ي مشترك در بخـش حمـل و نقـل و ترانزیـت کـاال و همچنـین       ها سرمایه گذاري- 

  .اي هارتباطات ریلی و جاد

ي غذایی، خودرو سازي ها در بخش منسوجات، پوشاك و فرآوردههمکاري مشترك - 

و صنعت برق.
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  نگاهی به روابط فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه  .4

ولی و بخـش  طپـیش از برپـایی خالفـت عثمـانی، آنـا     سیس ترکیه و حتی أپیش از ت

ویـژه از نظـر   ه از ترکیه کنونی در قلمرو حوزه تمدنی ایران قرار داشت. این امر ب اي هگسترد

: 1382وجـه بـود (دورفـر،    نفوذ گسترده فرهنگ ایرانی مانند زبان و ادبیـات فارسـی قابـل ت   

ي هشـتم و نهـم   هـا  قـرن / هاي دوم و سوم هجري قرنولی و مناطق ماوراء آن از ط). آنا330

 شد. افـزون بـر مـردم و نخبگـان فرهنگـی،      میقلمرو گسترده زبان فارسی محسوب  میالدي

و بردارش ناصرالدین برکیـارق در   کیخسرو اول نیالد اثیغهان سلجوقی مانند بسیاري از شا

زمره شعراي پارسی زبان بودند. پادشاهان سلجوقی افزون بر این از جملـه حامیـان شـعراي    

بزرگی چون امیر معزي، نظامی گنجوي، و بسـیاري از شـعراي دیگـر نیـز بودنـد (احمـدي،       

1389: 112.(  

و عثمـانی  ي قلمـر هـا  فارسی در آسیاي صـغیر و دیگـر سـرزمین    در آن میان زبان و ادب

که وضع هیچ کشوري جـز شـبه قـاره هنـد قابـل سـنجش بـا آن         جالل و شکوهی دیگر داشت

بود. طبقـه   ها بان رسمی منحصر به فرد ملتز ،فارسی زبان  نیست. در آسیاي صغیر چندین سده 

نوشتند. نامـه نویسـی بـه فارسـی بـود،       میسرودند و کتاب  میگفتند و شعر  میمبرز بدان سخن 

وعظ و تدریس به فارسی بود، و همه اسناد حاکی از نفوذ زبان فارسی در آن سرزمین است. ایـن  

بلکـه در دیگـر    ،نکته را هم باید دانست که نفوذ فارسی منحصر به قلمرو آسـیایی عثمـانی نبـود   

  ).78 :1349ریاحی، (اج داشت رونیز  ز جمله در ممالک جنوب شرقی اروپامتصرفات آن دولت ا

زبـان فارسـی بیشـتر هـم بـوده اسـت. زبـان و         دور نماي ،تر هم برگردیم اگر به قبل

تمـدن قـدیم سـروري و    ي دراز در بخش بزرگـی از جهـان م  ها سده یایران فرهنگ گرانمایه 

هاي اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر، از فرغانه تا بغداد، از دهلـی   و از کرانه سرافرازي داشت

(مفتـاح،   .تا قسطنطنیه و سرانجام از سنگاپور تا اسپانیا، زبان اهـل ادب و ذوق و حـال بـود   

کـه معمـاران چیـره دسـت ایرانـی در       هـا  ) در سده هشتم هجري در همان سال28 :1374

یـاگران چینـی بـراي ابـن بطوطـه      خن  ،کوشـیدند  اسپانیا میمعروف الحمرا در  يساختن بنا

: خواندند یمگرد مراکشی غزل سعدي را جهان
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  ام افتاده/ در بحر فکر  ام دادهتا دل به مهرت 

  ام / گویی به محراب اندري چون در نماز استاده

. در واقـع  دي طوالنی قطع نشها در دوره صفوي رابطه فرهنگی دو کشور علیرغم جنگ

مانع ارتباطـات فرهنگـی    ،کشمکش ایران و عثمانی که بیشتر در قدرت و سیاست نمود داشت

کردند. کردها و طوایـف کـرد کـه در نوشـتن و      مینشد. شاعران عثمانی از شاعران ایران تقلید 

به حضور فرهنگ ایرانی در  ،کردند میسرودن اشعار ادبی و تاریخ نویسی از زبان فارسی استفاده 

  ولی کمک کردند.طویژه در آناه ب عثمانی و

از او، روابـط   هـا  در دوران پهلوي و با سفر رضا شاه به ترکیـه و اسـتقبال شـدید تـرك    

فرهنگی دو کشور به تدریج رشد کرد. نخبگان فرهنگـی دو طـرف بـا یکـدیگر روابـط نزدیـک       

سته معاصـر  نظیر فروغی و ناظم حکمت شاعر برج ها آنداشتند و این روابط گاه میان برخی از 

  زبانزد همه گشت. ،ترك

عربی به التین تبدیل شد و ایـن   ـ  از الفباي فارسیم. 1927خط در ترکیه بعد از سال 

امر ضربه بر پیکر روابط فرهنگی دو کشور زد. همچنین اتفاقات فرهنگی مشابه در دو کشور نیز 

و روحانیـت در   بـردن نفـوذ مـذهب    انیاز متالش مصطفی کمال پاشا براي  .جالب توجه است

له أدر این خصوص  قابل توجه است. مسـ  ي رضاشاهها ترکیه و جدایی دین از سیاست با تالش

از سیاست آتـاتورك   متأثرثیر گذار بوده است. رضاشاه أحجاب و لباس در روابط دو کشور نیز ت

  کشف حجاب را اعالم کرد.

ي هـا  سنتی بـا کـاله   یقدیمي ها له کاله پوشیدن و جایگزینی کالهأافزون بر لباس، مس

ها  ي فرهنگی آن سالها جدید اروپایی در هر دو کشور ایران و ترکیه مطرح و به یکی از جنجال

طـور  ه بـ ش. 1320ي پـس از  هـا  دولت ترکیـه در سـال   ها تبدیل شد. بر اساس برخی گزارش

از ایـن  . برخـی  ، بـورس داد شان آذري بودنـد  جانبه به یکصد دانشجوي ایرانی که بیشترین یک

ي بعد از ها از فعاالن جریان پان ترکی در سال "تأجواد هی"و  "حمید نطقی"یان نظیر دانشجو

  انقالب شدند.
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نامـه  ک توافقیـ روابط فرهنگـی دو کشـور پویـا شـد.      ش.1332بعد از کودتاي سال 

مـاده اساسـی    18بین طرفین منعقد گردید. این توافقنامـه کـه    ش.1337فرهنگی به سال 

کـرد و حتـی در    مـی داشت تا پیش از انقالب  چارچوب روابط فرهنگی دو کشـور را روشـن   

  فرهنگی ایران و ترکیه بود. يها ي اولیه پس از انقالب نیز مبناي همکاريها سال

میان ایران، ترکیه و  RCDموسوم به  اي هداد مهم سازمان عمران منطقاربا امضاي قر

پاکستان، روابط فرهنگی دو کشور گسترش یافت و به مبادله فرهنگی سرعت بخشـید. ایـن   

  پیمان در تبادل استاد و دانشجو تحول جدیدي ایجاد کرد.

میـان ایـران و    اي هپس از پیروزي انقالب اسالمی دو برنامه براي مبادله فرهنگی دور

-1373ي هـا  برنامه دو ساله مبـادالت فرهنگـی بـراي سـال    ترکیه طراحی و اجرا شد. یکی 

ایـن   ش.1379-1382ي هـا  ي فرهنگی در سالها مبادله اي هو دیگري برنامه دور ش.1371

ي آموزش و علم، فرهنگ و هنر، جوانان و ورزش، ها که در زمینه اصل داشت 58مبادله نامه 

 دو سـال کشـور را بـه مـدت     و شرایط عمومی و مالی روابط فرهنگـی دو  ي عمومیها رسانه

  پیش بینی کرد.

روابط فرهنگی دو کشور گسترش بیشتري یافت. در سـطح غیـر   شمسی  80در دهه 

فرهنگی میـان آسـتان قـدس رضـوي و دانشـگاه فردوسـی         ي همکاريها دولتی نیز پروتکل

د. شـ حاج بکتاش ولـی و دانشـگاه غـازي در ترکیـه امضـا      سسه ؤمشهد با مرکز تحقیقات م

میان سازمان فرهنگ و ارتباطـات اسـالمی بـا سـازمان دیانـت ترکیـه و سـازمان         همچنین

  د.شیی منعقد ها نامهفرانس اسالمی در ترکیه نیز توافقفرهنگی کن

ي هـا  ي فرهنگی بین دو کشور نیز گواهی دیگر بر افزایش همکاريها برگزاري کنگره

بـه کنگـره     تـوان  یمـ . در ایـن زمینـه   اسـت شمسـی   80نگی ایران و ترکیـه در دهـه   فره

آنکـارا و   در 1380و سمینار بزرگداشت فردوسی در اسفند  1380بزرگداشت حافظ در مهر 

  نیز کنگره شهریار در همان سال اشاره کرد.
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عبـاس کیارسـتمی در جشـنواره     و ازان ایرانی نظیـر بهمـن فرمـان آرا   برخی فیلم س

داوران  بـه عنـوان  ایرانی گـاهی   زانسا لمیفسینمایی ترکیه برنده جایزه شدند. کارگردانان و 

  . اند رفتهسینمایی ترکیه  نیز بدانجا  یالملل نیبي ها جشنواره

 و د آتش، سهیل انـوار، تحسـین یـازیجی   بزرگی چون احم شناسان رانیاترکیه داراي 

  .اند گذاشتهجاي ه است که در دوران معاصر آثار ارزشمندي از خود ب رشید رحمتی آرات

بـه  اسـالم   - 1چنـین برشـمرد:    توان یمعوامل عمده فرصت آفرین در روابط دو کشور را 

اشـتراکات   - 3اشـتراکات فرهنگـی و حضـور فرهنـگ ایرانـی در ترکیـه        - 2 دین مشترك عنوان

ي هـا  ارتباطـات و مبادلـه   - 5مشکالت فرهنگی مشترك در عصر جهانی شدن  - 4معنوي عرفانی 

  تاریخی و طبیعی براي گردشگران متقابل. جذابیت میراث تمدنی، - 6هنري 

 - 2شـکاف مـذهبی تشـیع و تسـنن      - 1چنـین برشـمرد:    توان یمعوامل تضاد آفرین را 

مصـادره فرهنگـی مشـاهیر علـم و ادب      - 4چالش اسالم گرایی رادیکـال   - 3له پان ترکیسم أمس

  ي فرهنگی دو جانبه.ها اجرایی نشدن توافق - 5ایران 

جزیه و تحلیل از روابط فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و ترکیه در پایان با توجه به ت

راهکارهاي زیر را براي عملیاتی کردن دیپلماسی موفق در روابط فرهنگی دو کشـور   توان یم

  دست داد.ه ب

ها کمک گرفتن از نخبگان مطلع از اهمیت مسایل فرهنگی در روابط کشور- 1

دیپلماتیــک و فرهنگــی ي هــا تفکیــک بیشــتر میــان وظــایف کارمنــدان بخــش- 2

ایران يها سفارتخانه

در آن بـا   اي هگسترش بخش فرهنگی سفارت ایران در ترکیه و ایجاد واحـد ویـژ  - 3

حضور پژوهشگران آگاه دانشگاهی

ي هـا  اجـراي توافـق   ي گوناگون مسـئول دسـت انـدر کـار    هماهنگی بین نهادها- 4

ی.فرهنگی میان دو کشور و جلوگیري از موازي کاري در امور فرهنگ

ي دوستی ایران و ترکیهها فعال کردن انجمن- 5
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ي هـا  تشکیل انجمن ایران شناسان ترك و ترك شناسان ایرانی و برپایی نشسـت - 6

مشترك سالیانه

شناخت و کاربرد ملزومات دیپلماسی فرهنگی از سوي مسئوالن- 7

انگشت گذاشتن بر اشتراکات دینی میان ایران و ترکیه- 8

مسئوالن فرهنگی له هویت ملی از سويأتوجه به مس- 9

ي  منفـی پـان ترکیسـم و...   هـا  متقاعد ساختن مسئوالن ترکیه بر آثار و پیامد-10

  ).120-150: 1389(احمدي، 

  

  نتیجه گیري

 در ترکیـه  جمهـوري  و ایـران  کشـور  دو همکاري و تضاد الگوهاي تبیین پی در مقاله این

 کـه  گونه همان. بود اقتصادي لئمسا حول همچنین و خارجی ،داخلی سیاست مختلف يها حوزه

 بـا  مأتـو   همـواره  همسـایه  کشـور  دو مناسـبات  کـه  دیدیم ،شد پرداخته ترکیه و ایران روابط به

 دو روابط تاریخی بررسی در که است نکته این یدمؤ فوق مطالب. است بوده همبستگی و درگیري

 همگرایی در کننده تعیین بسیار نقشی قدرت، و سیاست عامل دو که گرفت نتیجه توان می کشور

 بدان این. اند هکرد ایفا تاریخی گوناگون يها دوره در کشور دو روابط در تقابل ای تعامل واگرایی و و

 میزان، بر، ها دوره این در کشور هر در قدرت يها مؤلفه اساس بر اعمالی يها سیاست که معناست

  . است داشته سزایی به تأثیر ترکیه و ایران روابط در ها همگرایی و ها واگرایی کمیت و کیفیت

اعمال کنتـرل بـر مرزهـاي مشـترك     ي امنیتی و ها ایران و ترکیه پروتکلی براي همکاري

 نـد هر یـک از دو کشـور پذیرفت   ،دشامضا  1994. در این پروتکل که در ژوئیه اند کردهامضا  دخو

ترکیه به تبعیـدیان   ،ر سخند دشمنان کشور دیگر از خاکش استفاده کنند. به دیگنکه اجازه نده

ایرانی اجازه نخواهد داد تا در درون مرزهایش دست به فعالیت سیاسی  بر ضد جمهوري اسالمی 

ـاك ایـران بـراي      ایران بزنند و ایران نیز مانع خواهد شد که حزب کارگران کردستان ترکیـه از خ

  حمله به ترکیه استفاده کند.
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ایران، همکـاري دو کشـور همچنـان ادامـه دارد و     ه و یي مطرح میان ترکها با وجود تنش

که ایران و ترکیه دو کشـور همسـایه    تیواقعرو به بهبود است. نفس این  ها حتی در برخی زمینه

دارد. در هـر   میجاي برخورد به همکاري وا ه را ب ها آن ،بوده و با مشکالت مشترکی روبرو هستند

ـان همکـاري وجـود دارنـد       ـارویی      دو کشور نیروهـاي خواه کـه در برابـر نیروهـاي خواهـان روی

و روابـط   اي هي منطقـ ها ي همکاري دو کشور را به دو بخش همکاريها زمینه توان یم. اند ستادهیا

دو جانبه تقسیم کرد. این در حالی است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت بالمنـازع تحـوالت   

خـود افـزوده و    اي هتوانند بر قـدرت منطقـ   میهمکاري و تعامل متقابل  قطعاً بامنطقه خاورمیانه 

نند. این بدان معناست که بـا درك  کدر تحوالت منطقه و جهان اسالم ایفا  تر پررنگنقشی بسیار 

بـرد   ـایران و ترکیه، همکاري ایران و ترکیه به نوعی بـازي بـرد     مردانتدولبهتر تصمیم گیران و 

مسـئوالن سیاسـت خـارجی ترکیـه      ،جام این مهمبراي هر دو کشور منجر خواهد شد. لذا براي ان

و جهـانی داشـته باشـند و هماننـد مسـئله       اي هي درستی از تحوالت منطقها باید بتوانند ارزیابی

شـان دور سـازد.    اهـداف و منـافع   را از رسیدن بـه  ها آنند که شوسوریه دچار اشتباه محاسباتی ن

است خارجی با درایـت و تجربـه بیشـتري بـه     در عرصه سی درسد که ترکیه بای میرو به نظر  ایناز

ي ترکیـه بـه نحـوي صـورت پـذیرد کـه در افکـار        ها و جهانی بپردازد و فعالیت اي همسائل منطق

ي مرتجـع عربـی بـه عنـوان مجـري      هـا  عمومی منطقه و جهان اسـالم هماننـد برخـی از دولـت    

مبنـی بـر    وزیر امور خارجه ترکیه ،استراتژي داوود اوغلو آمریکا و غرب نقش نبندد و يها سیاست

در طـرف   تنش صفر با همسایگان را نه تنها روي کاغذ بلکه در عمل نیز به منصه ظهـور برسـاند.  

را  هـا  ي ترکیه در برخی زمینهها بایست حساسیت میمقابل نیز مسئولین جمهوري اسالمی ایران 

ي مختلـف کوشـش   هـا  زمینـه  و گسـترش روابـط در   ها مد نظر قرار داده و براي ارتقاي همکاري

سودي که براي هـر   ،نیمکچرا که اگر بر اساس نظریه انتخاب عقالنی هم بخواهیم قضاوت  ،نندک

قابل قیاس با منـافع حاصـل از  تقابـل یـا      ،دو کشور در همکاري و گسترش ارتباطات وجود دارد

  .  ستتخاصم ایران و ترکیه نی
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 انـد  توانسـته هستند که با همه اختالفاتشـان  ایران و ترکیه دو کشور با اهمیت در منطقه 

بیستم و اوایل قرن بیسـت و یکـم بـه اثبـات      قرن براي همزیستی مسالمت آمیز در اراده خود را

روابط حسن همجواري بستگی به دو عامـل دارد؛ یکـی    ی این دو کشور براي ادامهبرسانند. توانای

یی کـه در هـر کشـور    هـا  یگري شخصـیت از رویدادهاي منطقه و جهان و د ها آنچگونگی تفسیر 

ي بیش از حد سودایی و مادي گرا پیـروي نکننـد   ها آیند. هر دو کشور اگر از سیاست میبرسرکار 

  آمیز خواهند داشت. مجال کافی براي همزیستی مسالمت
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چکیده

مقاله حاضر به بررسی روابط دو سویه ایران و جمهوری ترکیه در ادوار تاریخی مختلف میپردازد. بحث اصلی این است که ایران و ترکیه دو بازیگر مهم منطقهای با نقشها و درجه تأثیرگذاری متفاوت، اما مکمل یکدیگر در منطقه خاورمیانه هستند که در گذر تحولات تاریخی بر پایههای قدرت و نفوذ آنها در منطقه افزوده شده است. البته روابط ایران و ترکیه همراه با تغییراتی که در دوران معاصر در جغرافیای سیاسی خاورمیانه ایجاد شد، با فراز و فرودهای گوناگونی مواجه بوده است. 

میتوان اذعان کرد که روابط ایران و ترکیه، در یک مرور تاریخی از زمان صفویه تاکنون، همواره بر تقابل فرصت طلبی و همکاری و همچنین منازعات و رقابتهای منطقهای استوار بوده است. علیرغم عدم تجانس سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور و وجود مؤلفههای واگرا در مناسبات فی مابین، ایران و ترکیه در سیر تاریخی روابط خود به عنوان دو کشور همجوار و دوست، تعاملات و مناسبات فراوانی با یکدیگر داشته و در مقاطعی از تاریخ، زمینه های همکاری و همگرایی در روابط بین ایران و ترکیه نمود بیشتری داشته است.



واژگان کلیدی: 

ایران، ترکیه، روابط، الگوهای تضاد، همکاری



مقدمه

ایران و ترکیه دو بازیگر مهم منطقهای، با نقشها و درجه تأثیرگذاری متفاوت، اما مکمل یکدیگر در منطقه خاورمیانهاند که بر پایههای قدرت و نفوذ آنها در منطقه افزوده شده است. البته روابط ایران و ترکیه همراه با تغییرات دوران معاصر در جغرافیای سیاسی خاورمیانه، دستخوش تحولات زیادی شده است. این روابط تا حد زیادی از مذهب شیعه و سنی در دو سوی مرز، روابط ترکیه با اسرائیل، مسأله کردها و روابط دو کشور با شوروی سابق و اروپا در گذر زمان تأثیر پذیرفته است.          

یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با منطقه خاورمیانه در یک دهه اخیر، رویکرد منطقهای ترکیه و معماری جدید در سیاست خارجی آن است که گاهی از آن به سیاست «نگاه به شرق» یاد میشود. این موضوع زمانی قابل فهم است که به این نکته توجه داشته باشیم که پس از امپراتوری عثمانی و از زمان شکل گیری جمهوری ترکیه، یکی از اهداف ثابت، تلاش دولتمردان ترکیه برای الحاق در ساختارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی غربی، به خصوص اتحادیه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود. 

در بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به رغم وجود عناصر اقتصادی همگرایی، به یک رشته موانع عمده در مسیر همکاری گسترده میان دو کشور برخورد میکنیم. ساختار اقتصادی دو کشور مکمل همدیگر نیستند و در بسیاری از موارد رقیب جدی به شمار میآیند. مضافاً بر اینکه همبستگی اجتماعی و اقتصادی میان دو کشور در سطح پایین قرار دارد و بیشتر به واگرایی میانجامد. عناصر قدرت چه از نظر مادی و انگیزش و چه در ارتباط با مسایل نظامی در سطح منطقه به صورت یکسان تقسیم نشدهاند. بدین سبب جهتگیریهای سیاست و روابط خارجی دو کشور در تعارض با یکدیگر قرار گرفتهاند و از همه مهمتر اینکه نظامهای سیاسی و چگونگی اعمال قدرت در دو کشور هیچ تشابه و سازگاری با یکدیگر ندارد. از این رو  مقاله حاضر تلاش میکند که به تنشها و همکاریهای ایران و ترکیه در حوزههای سیاسی ـ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از دوره صفویه تاکنون بپردازد.  

1. تاریخچه روابط ایران و ترکیه

الف) از صفویه تا جنگ جهانی اول

مناسبات ایران و ترکیه تاریخی طولانی و پیچیده دارد. شالوده روابط دو کشور در دوران نو به دست رضا شاه ریخته شد. 

تبلور روابط ایران و عثمانی با روی کارآمدن دولت صفوی در آغاز سده دهم هجری آغاز شد. در طول بیش از دو سده سلطنت صفویان بر ایران، میان دو دولت ایران و عثمانی، روابط بسیار پر فراز و نشیبی برقرار بود؛ وقوع جنگهای متعدد و انعقاد معاهدههای صلح از نمودهای بارز دورههای جنگ و صلح پیاپی میان دو دولت است. 

در دوره صفوی روابط این دو امپراتوری اسلامی ناشی از اوضاع داخلی آنها بود. هرکدام از آنها که موفق به تثبیت این اوضاع میشد، توانایی فشار به طرف دیگر را بدست میآورد. اما هیچکدام از آنها توانایی حذف نهایی دیگری را نداشت و بیشتر درگیریها در مرزها بود. تبلور تعارضات بین دو کشور را میتوان در دو رویداد مهم سالهای 1515 -1511 میلادی مشاهده کرد. در آوریل 1512 به دستور سلطان سلیم و بر اساس فتوای شیخ الاسلام استانبول، هزاران نفر از شیعیان ساکن عثمانی به قتل رسیدند. (ازغندی، 1387: 29) اما اختلافات با قتل عام شیعیان پایان نیافت، بلکه در اوت 1514 منجر به وقوع جنگ چالدران بین دو کشور شد که علیرغم جنگ غیورانه صفویان، با شکست ایرانیان و تصرف مناطق وسیعی از شرق ایران توسط قوای عثمانی پایان یافت. حتی بعدها دو سلطان مقتدر عثمانی و صفوی ـ سلطان سلیم و شاه عباس کبیر ـ نیز نتوانستند به پیشرویهای خود ادامه دهند. سلیم در تبریز و شاه عباس در بغداد متوقف شدند. بعد از جنگ چالدران و صلح آماسیه این شاه عباس کبیر بود که موازنه قدرت را با بازپس گیری بغداد به ایران برگرداند. 

گذشت بیش از 130 سال از آغاز جنگهای ایران و عثمانی سرانجام طرفین جنگ را خسته کرده و به فکر رسیدن به یک توافق جامع انداخت. در همین زمان قرارداد زهاب در دشت زهاب بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم در سال 1639م. منعقد شد و سالها به اختلافات مرزی ایران و عثمانی خاتمه داد. این عهدنامه تا زمان نادرشاه و کریم خان زند نیز از جانب طرفین معتبر بود[footnoteRef:3]. قرارداد زهاب از یک نظر اهمیت خاص دارد؛ اینکه اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد، امّا مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد. در این عهدنامه نوار مرزی که ایران و عثمانی در آن قدرت نداشتند، به عنوان مرز تعیین شد. این قرارداد بسیار پراهمیت است، چرا که بعدها بنیان مرزهای کنونی غرب ایران محسوب شد. (مهدوی، 1375: 198) در حقیقت این قرارداد مرزی قبل از معاهده وستفالی 1648م. بوده است. [3: . قراداد زهاب برخلاف ایران در عثمانی به نام عهدنامه قصرشیرین معروف است. نسخه اصلی ترکی و فارسی عهدنامه زهاب پیش از سال 1839میلادی در تاریخهای نامعینی از بین رفتهاند اما نسخهای از متن ترکی آن در کتابخانه سلطنتی وین محفوظ مانده است. این نسخه به امضای وزیراعظم عثمانی، مصطفی پاشا است.] 


در اواخر دوره صفویه اتحاد و ائتلاف امپراطوری عثمانی با سایر کشورها برای تقسیم سرزمینهای ایران،  سوء ظن، نگرانی و ناخشنودی دولت ایران را برانگیخت. برای نمونه میتوان به توافق میان روسیه و عثمانی سال 1735م. اشاره کرد که ایران در اوج ناتوانی، درگیر هجوم اشرف افغان بود و آنان مناطق شمال غرب و غرب ایران را میان خود تقسیم کردند. ظهور نادر شاه افشار و شکست روس و عثمانی از او به این توافقها پایان داد. این اتحاد و ائتلاف میان عثمانی مسلمان و روسیه غیر مسلمان باعث نشد تا ایران در شرایط بحرانی درصدد اتحاد و ائتلاف با یک کشور غیر مسلمان علیه عثمانی برآید. مخالفت ایران با یک چنین اقدامی را میتوان در دوران جنگهای اول و دوم ایران و روس 1826-1812 م. دید که در آن دولت قاجار پیشنهاد روسیه تزاری را برای اتحاد علیه عثمانی نپذیرفت. 

به هر حال بعد از استقرار دولت صفوی در اوایل قرن شانزدهم میلادی، روابط عثمانی و ایران با منازعات مداوم و جنگهای متعدد مشخص شده است. این منازعات و برخوردها میان دو قدرت بر سر مناطق آناتولی، آذربایجان، ایران، عراق و بخش غربی ایران صورت گرفت. در حالی که توجه عثمانیها به آذربایجان و منطقه قفقاز بود، ایرانیان توجه خود را به عراق، جایی که دربردارنده مقدسترین اماکن شیعه بود معطوف کردند. این مبارزات در درجات مختلف تا پایان جنگ جهانی اول تداوم داشت. امپراتوری عثمانی که عهده دار نظام خلافت در جهان اسلام بود، اهل سنت ایران را به سرپیچی از دولت مرکزی ایران تشویق میکرد. همین شکافها و تحریکها باعث بیگانگی اهل سنت ایران در مناطق شرق، به ویژه افغانستان شد و مسائل و مشکلات بعدی را به دنبال داشت که به شکل شورشهای اواخر دولت صفوی در قندهار بروز کرد. (احمدی، 1389: 95) روابط ایران و عثمانی در اوایل سدة نوزدهم، پس از نیم قرن آرامش نسبی، با آغاز منازعاتی میان دو کشور رو به تیرگی نهاد. حملات ایران به قلمرو عثمانی در این زمان همچون دوران نادرشاه ناشی از اقتدار ایران نبود، بلکه به دلیل ضعف ایران در رویارویی با یورشهای روسیه بود. در واقع فرمانروایان ایران در نظر داشتند با کسب متصرفاتی از همسایه غربی که در این زمان رو به ضعف میرفت خسارت روسها را جبران کنند.

بعد از جنگ سالهای 1823-1821 م. بین دو کشور[footnoteRef:4] به رغم ضعف نسبی ایران، دولتمردان عثمانی، ایران را به ویژه در صورت تهاجم روسیه به آناتولی، تهدید بالقوه نظامی تلقی میکردند. به همین دلیل موضعگیری در مقابل ایران به صورت دغدغه اصلی دولت عثمانی هم در طول جنگهای کریمه 1856-1853 م. و هم در خلال جنگ 1878-1877 م.  روسیه و عثمانی باقی ماند. چند قبیله کرد در دو سوی مرز عثمانی و ایران ساکن بودند و هیچ مرزی را به رسمیت نمیشناختند. هر دو دولت برای کسب وفاداری و حاکمیت بر کردها با یکدیگر رقابت میکردند. نهایتاً جنگهای 1823 م. که به خاطر مسائل مرزی و مسأله ایلات و عشایر بود، منجر به قراردادهای مرزی ارزروم اول در سال 1823م. و ارزروم دوم در سال 1848م. انجامید. [4: . جنگ ایران و عثمانی (۱۸۲3-۱۸۲1 م.) جنگی از سال ۱۸۲۱ تا سال ۱۸۲۳ میلادی میان قاجاریه و امپراتوری عثمانی بود. پس از زیانهای شدید ناشی از جنگ ایران و روسیه (۱۸13-۱۸04 م.) ولیعهد، عباس میرزا ، ارتش را بازسازی کرد و برای این کار افسرانی را از انگلستان دعوت کرد تا نیروهای نظامی ایران را آموزش دهند.حملههای نیروهای عثمانی به منطقه آذربایجان ایران که به بهانه سرکوب شورشیان انجام شده بود، بهانهای برای آغاز جنگ در سال ۱۸۲۱ م .  بود. عباس میرزا در سال ۱۸۲۱ م. حملات خود را به منطقه آناتولی شرقی آغاز کرد. نیروهای ایران و عثمانی در منطقه نزدیک  به  دریاچه  وان  با یکدیگر روبرو شدند.این نبرد که به نبرد ارزروم نیز مشهور است به پیروزی ایرانیان منجر شد. عهدنامه  ناشی از این نبرد که عهدنامه ارزروم نامیده میشود، سبب شد که هر دو دولت مرزهای پیشین خود را به رسمیت بشناسند.] 


در مجموع، اختلافات ایران و عثمانی از قرن نوزده تا شروع جنگ اول جهانی را میتوان در دو دوره بررسی کرد: ۱- در زمان عباسمیرزا، نایبالسلطنه، که منجر به انعقاد عهدنامه اول ارزروم شد ۲- در زمان محمدشاه که منجر به انعقاد دومین عهدنامه ارزروم شد.

اولین دوره اختلافات از زمانی شروع شد که هنوز جنگهای ایران و روس پایان نیافته بود؛ در این مقطع دولت عثمانی سه اقدام علیه ایران انجام داد: ۱- همکاری سرّی با روسیه در ارسال آذوقه و اسلحه و مهمات برای نیروهای روس مستقر در قفقاز که موجب خشم دولت ایران شد، ۲- بیاحترامی به افراد خاندان سلطنتی که عازم سفر حج بودند، ۳- کوچاندن برخی از ایلات سرحدی توسط یکی از فرماندهان مرزی عثمانی به داخل خاک این کشور و تحت حمایت قراردادن آنان (خرازی، 1384: 54).

حمله پاشای بغداد به خرمشهر کنونی سبب تیرگی مجدد روابط دو کشور شد. برای حل این اختلافات، کمیسیونی با حضور نمایندگان ایران، عثمانی، روس و انگلیس در ارزروم تشکیل شد که به انعقاد معاهده دوم ارزروم انجامید. این پیمان نماینده آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی به شمار میآید، زیرا از یک سو همه اختلافات قرون گذشته دو کشور در آن نمایان است و از سوی دیگر اساس روابط جدید دو کشور تا زمان به وجود آمدن دولت عراق پس از جنگ جهانی اول بر اساس آن بنا نهاده شده است. (آدمیت، ۱۳۶۲: ۶۲)

اگر چه ایران از لحاظ راهبردی آماده قرار گرفتن در کنار دشمنان امپراتوری عثمانی بود، اما عوامل نخبه سیاسی ایران اصلاحات عثمانی طی دوره تنظیمات را مدلی برای کشور خود قلمداد کرده و این امپراتوری را به عنوان پلی بین اروپا و ایران در نظر میگرفتند. بوروکراتهای ایران که از امپراتوری عثمانی بازدید میکردند، اغلب میکوشیدند که اصلاحات مشابهی را در بازگشت به کشور انجام داده یا دست کم آنها را توصیه کنند. برای مثال میتوان به افرادی چون میرزا تقی خان امیر کبیر، میرزا حسینخان مشیرالدوله و ملکم خان اشاره کرد. در همان زمان استانبول تبدیل به مرزی برای مبارزان، پناهندگان سیاسی و گروههای مخالف ایرانی متشکل از مقامات سابق، روشنفکران و ادیبان شد. یکی از مهمترین و با نفوذترین روزنامههای ایرانی آن زمان، "اختر"، در استانبول منتشر میشد. (چتین، 1385: 122) انقلاب مشروطه ایران در سال 1906م. به مبارزات آزادیخواهان شکل داده و دو سال بعد، انقلاب ترکهای جوان را در عثمانی به دنبال داشت. 

در دوران پادشاهی عبدالحمید دوم (1908-1876 م.) و در چارچوب سیاست پان اسلامیسم، دولت عثمانی با دو تهدید قریبالوقوع مواجه شد و ایران را در اوایل دهه 1890م. درگیر خود کرد: اول افزایش چشمگیر فعالیت چریکهای ارمنی بود؛ انقلابیون ارمنی از ارامنه ساکن ایران کمک دریافت کرده و با رضایت ایران از مرز میگذشتند. دومین و مهمترین مسأله تهدید شیعیان برخاسته از عراق بود و جمعیت شیعه به ضرر  جمعیت سنی رشد میکرد. برای مقامات عثمانی حضور جمعیت زیاد و رو به رشد شیعی در عراق نشانگر یک مسأله سیاسی جدی بود. 

در بحران تنباکو (1892-1891 م.)، مجتهدان عتبات عالیات به عنوان یک مرکز مهم مخالفت در سیاست ایران ظاهر شدند. این تحول، سلطان عثمانی را بر آن داشت تا با استفاده از شکاف بین دولت وقت ایران و مجتهدان شیعه و سنی، نفوذ سیاسی خود را گسترش دهد. ابزار کار او سید جمالالدین اسدآبادی بود که تابستان سال 1892م. به استانبول رسید. عبدالحمید که مکاتباتی با سیدجمال دارد، خود را خلیفه مسلمین مینامد و از او میخواهد که در جهت اتحاد اسلامی صدها نامه به علمای برجسته شیعه بفرستد. مکاتبات بین محفل اسدآبادی در استانبول و علمای شیعه به حضور شاه ایران آورده شد و لاجرم تهران خواستار اخراج اسد آبادی و مریدانش از ایران شد. عبدالحمید رابطه مجتهدان عراق و ایران را بنیان نهاد.

سالهای بعد از 1905م. ابعاد جدیدی را وارد روابط بین دو کشور کرد. نخست اینکه ایران زیر بار رویدادهای سهمناک انقلاب مشروطه (1912-1905 م.) رفت. بههرحال بعضی علمای شیعه، هم در تهران و هم در عتبات، به حفظ رابطه مکاتبهای با استانبول ادامه دادند. دوم اینکه از سپتامبر سال 1905م. به این سو نیروهای عثمانی مجموعهای از سرزمینهای موجود در مرز ایران که از بایزید به سمت جنوب تا وزنه امتداد داشت را اشغال کردند. این مسأله موقعیت حزب مشروطه را در تهران ضعیف کرد. سال 1905م. نیروهای عثمانی با اشغال مناطق غربی ایران در عمل به مخالفان مشروطه کمک میکردند. ابتدا ترکهای جوان به این اقدام اعتراض داشتند، اما پس از چندی همان سیاست اشغالگری را ادامه دادند.

به طور کلی در مورد روابط فرهنگی بین ایران و عثمانی در دوره قاجار باید گفت در آن ایام که جنگهای خونین میان فرمانروایان دو کشور برقرار بود، دوستی معنوی و فرهنگی میان افراد دو ملت وجود داشت. ترکها بعد از استقرار در وطن جدید خویش، تا قرنها عناصر فرهنگی و زبانی خود را از ایران اخذ میکردند. ایران نیز در آغاز، علم و تمدن جدید را از طریق این کشور ـ که پل ارتباطی ایران به اروپا بود ـ به دست آورد. مواردی همچون تحصیلکردگان ایرانی در مدارس عالی استانبول، انتشار روزنامه قانون و اختر در استانبول، جایگاه خاص زبان فارسی در عثمانی به نحوی که بیشتر دولتمردان و ادیبان عثمانی به زبان و ادبیات فارسی آشنایی داشتند و زبان فارسی در مدارس آنجا تدریس میشد، نقش ترجمهها در ارتباطات فرهنگی دو کشور بهگونهای که ترجمه مکرر آثار ادب فارسی به ترکی سهم عمدهای در ارتباطات فرهنگی دو کشور داشته و سبب تأثیرپذیری ادبیات عثمانی از ادب فارسی شد، نشاندهنده روابط فرهنگی در این دوره است. (رئیسنیا، ۱۳۷۴: 280 و 796)

در مورد روابط تجاری دو کشور در دوره قاجار نیز میتوان گفت که مهمترین دلایل برقراری روابط تجاری ایران با عثمانی، همجواری، اقامت بازرگانان ایران در استانبول و معبر بودن عثمانی برای رسیدن به اروپا بود (انصاری رنانی، ۱۳۸۰: ۴۰۶). عثمانی پس از روسیه و انگلستان مقام سوم را در تجارت ایران داشت. با توجه به گستردگی روابط تجاری میان دو کشور بعید نیست که مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده باشد، چنانکه برخی از مواد عهدنامههای منعقد شده میان ایران و عثمانی به دعاوی تجاری طرفین و حقوق گمرکی اختصاص دارد. (طباطبایی مجد، ۱۳۷۳: ۳۹۹)

چنین به نظر میرسد که ضعف روزافزون، تشدید وابستگی سیاسی و اقتصادی عثمانی و ایران به غرب و رکود بیش از پیش اقتصاد ملی آنها باعث شد تجارت ایران و عثمانی رونق خود را از دست بدهد. علاوه بر این عوامل، درگیریها و اختلافات مرزی ایران و عثمانی نیز برای منافع اقتصادی مشترک دو طرف زیانآور بود، زیرا مقادیری از ابریشم و سایر کالاهای صادراتی ایران از طریق قلمرو عثمانی و از راه طرابوزان به غرب فرستاده میشد و این امر به دولت عثمانی در مقابل همسایگان شرقیاش قدرت میبخشید. (Shaw, 1991: P. 313)

در مورد روابط سیاسی در این دوران نیز کارنامه روابط سیاسی دو کشور یادآور اختلافات، جنگها، انعقاد قرارداد، مبادله سفرا و سایر اقدامات دیپلماتیک و از همه مهمتر مداخلات استعمارگران است. به منظور درک بهتر روابط سیاسی این دو کشور، آگاهی از دلایل اختلاف میان آنها ضرورت دارد: 

۱- وضع نامشخص مرزهای دو کشور (مرز طولانی ایران و عثمانی از قله آرارات تا مصب شطالعرب)، ۲- برخوردهای میان عشایر مرزنشین (از آذربایجان تا خوزستان) و حمایت شاهزادگان ایرانی از برخی رؤسای آنان، ۳- مسأله تابعیت برخی از ایلهای ساکن در مرز و مشکلات ناشی از ییلاق و قشلاق آنها، ۴- مسأله پناهندگان ایران و عثمانی، ۵- رفتار خشن و توهینآمیز عثمانیها با حجاج و زوار ایرانی، ۶- مسائل تجاری ایران و عثمانی، ۷- حالت مبهم سیاسی سرزمین کردستان و مسائل مربوط به کردها. بدون تردید مسأله کردها را میتوان از مسائل عمده منطقه قلمداد کرد (مشایخ فریدونی، ۱۳۶۹: ۳۳).

به دلیل مشکلاتی که دو دولت در مورد کردها داشتند، ماده هشتم قرارداد ارزروم به حل مسأله کردها اختصاص یافت. در این ماده به عشایر کردی که تابعیت آنها مشخص نبود پیشنهاد شد که فقط یک بار محل سکونتشان را تعیین کنند تا به اعتبار محل سکونت، تابعیتشان معین شود. (پارسادوست، ۱۳۷۰: ۸۷)

علاوه بر مواردی که به آنها اشاره شد، نمیتوان تأثیرگذاری مداخلات دولتهای روس و انگلیس در روابط ایران و عثمانی در دوران قاجار را نادیده گرفت. نمونهای از این مداخلات را میتوان در انعقاد قرارداد ارزروم، پروتکل تهران (دسامبر ۱۹۱۱ م.)، پروتکل استانبول (۱۹۱۳ م.) و تشکیل کمیسیونهای مرزی مشاهده کرد. این دخالتها به شکل اتحاد با یکی از دولتها ضد دیگری صورت میگرفت.

علاوه بر این، نیاز ایرانیان به جنگافزار و دانش جنگی غـرب برای رویارویی با عثمانی عامل دیگری برای نزدیکی و وابستگی آنان به غرب بود. دولت عثمانی نیز همانند ایران به دلیل همین ضعفها زمینة مداخله بیگانگان و جلب پشتیبانی آنان را به شیوههای گوناگون فراهم میساخت. تلاشهای عثمانی و تبانی آنها با دولتهای روس و انگلیس در تحمیل یادداشت توضیحی به قرارداد دوم ارزروم که کاملاً به زیان ایران بود، شاهد این مدعاست. دول استعمارگر به اقتضای منافع خویش در هر زمان سیاستی خاص در روابط ایران و عثمانی در پیش میگرفتند.

در بررسی روابط تاریخی ایران و ترکیه میتوان حوادث و اتفاقات موازی یافت که تعیین کننده اهمیت روابط ژئواستراتژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شکل گیری روابط میان دو کشور است. این مسئله را میتوان به دوره امپراتوری عثمانی و ایران شاهنشاهی و همچنین رژیمهای جانشین آنها تسری داد. مسائل و بعضی اوقات راه حلهایی که در این دوره ها اتفاق افتاده است، میتواند مفهوم مناسبی برای بیان روابط کنونی یا آینده میان دو کشور باشد.
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ب) جنگ جهانی اول

ایران در جنگ جهانی اول  با داشتن سیاست بی طرفی، در عمل به صحنه فعالیتها و گاه درگیریهای نظامی قدرتهای جنگ یعنی روسیه، عثمانی، آلمان و انگلستان تبدیل شد. مداخله نظامی عثمانی در غرب ایران که گاه به تجاوز در مناطق شهری، روستایی و عشایری ایران میانجامید، واکنش سرسختانه عشایر و ایلات مناطق غرب ایران را به دنبال داشت و آنها را به رویارویی با ارتش عثمانی کشاند. (سنجابی،1380: 26) از جمله این تجاوزات به ایران از سوی دولت عثمانی میتوان به درگیری بین سربازان عثمانی و برخی از ارامنه در روستای چیچک شهرستان سلماس اشاره کرد که بی طرفی ایران توسط عثمانیها نقض شد.

امپراتوری عثمانی بر اثر سیاست اتحاد و ائتلاف خود با آلمان، دشمنی انگلستان و متحدان را برانگیخت و چنان دچار ضعف نظامی شد که نتوانست در جبهههای داخلی و خارجی مقاومت کند. انگلستان که تا آن روز همیشه سعی داشت عثمانی را  به عنوان یک دولت حائل میان اروپا و هندوستان حفظ کند، با مشاهده اتحاد عثمانی- آلمان، استراتژی نابودی عثمانی را به کمک متحدان خود تدوین کرد. یک بعد این استراتژی، تشویق ناسیونالیستهای جدایی طلب عرب به قیام علیه عثمانی در شبه جزیره عربستان و حرکت نظامی اعراب علیه عثمانی در مناطق عرب نشین امپراتوری بود. (احمدی، 1377: 149)

این استراتژی درست از آب در آمد و امپراتوری عثمانی در سال 1918م. در آستانه سقوط قرار گرفت. اشغال استانبول توسط متفقین این سقوط را حتمی کرد و به عمر 600 ساله امپراتوری عثمانی پایان داد. همچنین بخشهایی از ارتش عثمانی که تحت نظر رهبران جوان ترک بود، در پی سودای برپایی یک امپراتوری جدید از چین تا اروپا به نام ترکستان یا توران، دشمنی را در آذربایجان ایران آغاز کردند و با اشغال تبریز در ژوئن 1918م. سعی داشتند مناطق آذری نشین ایران را به یک جمهوری تحت نظارت خود تبدیل کنند. مقاومت سرسختانه ایرانیان آذری این نقشهها را خنثی کرد و به خروج ارتش عثمانی از آذربایجان ایران انجامید. ( احمدی، 1389: 100)

عثمانیها در جنگ جهانی اول علاوه بر عوامل راهبردی، انگیزه ایدئولوژیک نیز داشتند. به طور کلی ستاد کل عثمانی سه هدف عمده در قبال ایران را دنبال میکرد: ترغیب ایران برای قرار گرفتن در کنار عثمانی و متحدان آن در جنگ، استفاده از سرزمینهای ایران برای رسیدن به افغانستان و منطقه قفقاز و گسترش عملیات علیه بریتانیا و روسیه، برقراری نفوذ پایدار در ایران به خصوص در مناطق کردنشین و آذری نشین و تضمین  یکپارچگی و حاکمیت ایران بعد از جنگ.

بعد از درگیریهای خونین میان ایران و عثمانی در این جنگ و اشغال موقتی تبریز، همدان و کرمانشاه به دست قوای عثمانی، انور پاشا به دلیل مقاومت محلی نتوانست به رویاهای خود در خصوص ایران دست یابد.

سومین جنگ ایران و عثمانی زمانی آغاز شد که پیمان "برست لیتوسک" بین آلمان و روسیه منعقد شد. این مسأله بعد از انقلاب روسیه بود. در سال 1918م. عثمانیها تبریز را اشغال کردند و دستور داشتند که به سمت تهران پیشروی کنند، اما فوراً جنگ به پایان رسید. آخرین سرباز عثمانی در نوامبر سال 1918م. تبریز را تخیله کرد. پس از جنگ جهانی اول معادله به نفع ایران تغییر کرد؛ ایران ابتدا در کنفرانس صلح پاریس و سپس در کنفرانس "سور" تقاضا کرد که سرزمینهای خاصی را از ترکیه بگیرد. اگر چه بریتانیاییها این تقاضا را رد کردند، اما افکار عمومی ترکیه از ایران رنجیده خاطر شد.



ج) کودتای رضاشاه

پایان جنگ جهانی اول تحولات جدیدی را در داخل ایران و عثمانی رقم زد. اگرچه ریشه این تغییر و تحولات به 50 سال قبل از آن برمیگشت، اما وقوع جنگ جهانی زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در حکومتهای ایران و عثمانی فراهم کرد. از این میان، مهمترین تحول، رویکارآمدن افرادی بود که سرنوشت دو کشور را دستخوش تحولات عمیق و اساسی کرده و نقطه عطف جدیدی را در تاریخ تحولات داخلی و روابط دو کشور بهوجود آوردند. رضاخان با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ش. و مصطفی کمال با رهبری پارهای جریانات در داخل عثمانی که سرانجام منجر به فروپاشی این امپراتوری و تأسیس جمهوری جدید ترکیه در سال ۱۹۲۳م. شد، روند مناسبات دو کشور را وارد عرصه جدیدی کردند.

کودتای رضا خان، آغاز دور جدیدی در تاریخ روابط ترکیه و ایران بود. ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند قرن گذشته، بخشهای بزرگی از خاورمیانه و جنوب خاوری اروپا را در دست داشت تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و با فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا ـ آتاتورک ـ در سال 1302 ش./ 1923 م. تأسیس شد و به طور کامل از سوی قدرتهای بزرگ تأیید شد (احمدی، 1389: 94). تقریباً در همان زمان در هر دو کشور آتاتورک و رضاشاه رهبری کشورشان را برعهده داشتند. کودتای رضاشاه در تهران و روی کارآمدن آتاتورک در ترکیه آغاز دوران جدیدی در تاریخ روابط ایران و ترکیه به شمار میرود، زیرا همسایگی دو کشور و تحولات بعد از جنگ جهانی اول، آغاز روابط آهسته، اما پیوستهای را میان ایران و ترکیه شکل داد. نزدیکی رضاشاه و آتاتورک به یکدیگر و تمایل قدرتهای جهانی باعث شد ایران و ترکیه از مخاصمه و جنگ علیه یکدیگر به همگرایی و دوستی تمایل پیدا کنند.

نگاهی به رفتارها و سیاستهای رضاخان و مصطفی کمال در زمان قبل از به قدرت  رسیدن شان و بعد از آن، نشان میدهد که هر دو کم و بیش در یک مسیر گام برمیداشتند و اهداف مشترکی را دنبال میکردند. اولین ارتباط میان رضاخان و مصطفی کمال بعد از اعلام رسمی جمهوریت ترکیه بهوقوع پیوست. به محض اعلام جمهوریت در ترکیه، رضاخان که در آن مقطع هنوز سردارسپه بود، یک جلد قرآن و یک قبضه شمشیر مرصع برای رهبر ترکیه فرستاد و این پیروزی را به او تبریک گفت. این پیام تبریک و هدایا مقدمه دوستی میان آنها را فراهم کرد و هر دو اظهار علاقه کردند با تعمیق روابط دوستانه میان دو کشور، گذشته مملو از جنگ و خونریزی را فراموش کنند.

علاوه بر نظامیگری و روحیه استبدادگرایی، ویژگی مشترک دیگری که رضاخان و آتاتورک را مورد توجه کشورهای اروپایی و بخصوص انگلیس قرار داده بود، تمایل هر دو به تقویت پیوند با غرب و حرکت به سمت مدرنیزه کردن کشور در ابعاد مختلف و دوری از مذهب بود. البته رضاخان بیش از مصطفی کمال از پیشرفتهای غرب متأثر شده بود، چنانکه در تنها سفر خارجی خود به ترکیه از سخنانش میتوان به میزان تأثیرپذیری وی از غرب پیبرد، درحالیکه تنها گوشهای از پیشرفت غرب در ترکیه دیده میشد. موضوع دورشدن از مذهب و شعار جدایی دین از سیاست نیز که از سوی رضاشاه سر داده شد، از سیستم سکولار ترکیه الهام گرفته شده بود.

نگرانی و ترس رضاخان و آتاتورک از خطر کمونیسم نقطه مشترک دیگر میان آن دو بهشمار میرفت. در این رابطه یکی از اقدامات اولیه هر دو پس از به قدرت رسیدن، کاستن از خطر نفوذ کمونیسم در کشور بود. برای این منظور، هم ایران و هم ترکیه در دهه ۱۹۲۰م. به انعقاد پیمان مودت و دوستی با شوروی اقدام کردند. یکی از اهداف انعقاد پیمان سعدآباد نیز که ایران و ترکیه دو عضو اصلی آن بهشمار میرفتند و با پیگیری آنها، افغانستان و عراق نیز به جمع آنان پیوستند، مقابله با خطر کمونیسم بود.

در کنار این ویژگیهای مشترک میان رضاخان و آتاتورک، نقاط اختلاف نیز میان این دو شخصیت وجود داشت؛ بهعنوانمثال، مصطفی کمال یک ناسیونالیست افراطی بود، اما رضاخان علیرغم تلاشهایی که برای ایجاد وحدت ملی در کشور انجام میداد نسبت به نژاد آریایی و یا ایرانگرایی بهاندازه او متعصب نبود. افراطگرایی مصطفی کمال در تأکید بر پانترکیسم و نژاد ترک بعدها مشکلاتی را در داخل کشور، بهویژه در روابط دولت ترکیه با کردها بهدنبال داشت. ضمن آنکه تأثیر آن بر روابط ترکیه با همسایگان، بهویژه ایران، کاملاً مشهود بود. پانترکیسم در واقع نوعی نگرش توسعهطلبانه را بر سیاست خارجی ترکیه حاکم ساخت، چنانکه دولت محمدرضاشاه نسبت به سیاستهای ترکیه در قبال مناطق آذرینشین ایران ابراز بیاعتمادی میکرد. (خرازی،1384: 58-57)

در ارتباط با روابط رضا شاه و آتاتورک گفتمان غالب، الگوپذیری رضاشاه از آتاتورک است که به نظر میرسد این مسأله به واقعیت نزدیک نباشد. سیاست خارجی رضاشاه یک سیاست خارجی مستقل بود، در حالی که سیاست خارجی آتاتورک کاملاً هماهنگ با الگوی اتحاد و ائتلاف با غرب بود. در دوران پهلوی اول کشور تقریباً از دول خارجی مستقل شد. همچنین سیاستهای آتاتورک کاملاً غیر مذهبی و در پارهای از موارد ضد مذهبی است، اما از آنجایی که نفوذ مذهب در ساختارهای اجتماعی، اداری و نهادی کشور ایران سابقه طولانی داشت، رضا شاه نتوانست همانند آتاتورک سیاستهای ضد مذهبی در ایران را ترویج کند و در مجموع نگرش آتاتورک با نگرش رضا شاه در این موضوع متفاوت بود.

تاريخ بيست ساله روابط ايران و تركيه در اين زمان مملو است از تنشهاي مرزي، قراردادها، پيمانها و دوستيها که از سال 1932م. دوراني از صلح و صفا بين هر دو كشور حاكم بود كه البته اوج اين تفاهم را میتوان سفر رضاشاه به تركيه در سال 1934م. دانست.

قرار گرفتن افرادی چون رضاشاه و مصطفی کمال در رأس قدرت که ویژگیهای شخصیتی مشترکی داشتند، یکی از عوامل مهم نزدیکی دو کشور در دهههای اول قرن بیستم بهشمار میرود. بخش عمدهای از اختلافات ریشهای و باقیمانده از گذشته میان دو کشور در نتیجه اشتراک دیدگاهها و سیاستهای این دو شخصیت حل و فصل شد. از اینرو هنگام بررسی و تجزیه و تحلیل روابط ایران و ترکیه در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰م. بدونشک نمیتوان نقش این دو نفر و تأثیراتی که از یکدیگر پذیرفتند را نادیده گرفت.

در این مقطع به لحاظ اهمیت، موضوعات جدیدی در روابط دو کشور مورد توجه قرار گرفتند که از جمله آنها مسأله کردها و شورش آنان در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه و تجدید حرکتهای پانترکیستی در منطقه بود. احساسات ناسیونالیستی در منطقه از اواخر قرن نوزدهم به اوج خود رسید و با ورود به قرن بیستم، اندیشه ناسیونالیستی در میان ترکها و کردها بهتدریج ابعاد گستردهتری یافت.

بین سالهای 1925 و 1930م. شورشیان کرد در آناتولی شرقی موجب تنشهایی در این رابطه شده بودند، چرا که از مرز ایران استفاده کرده و از کردهای ایران کمک میگرفتند. برای آرام کردن این تنشها، دو دولت تعدادی موافقتنامه مرزی و امنیتی امضا کردند که نتوانست این مشکل را حل کند. تشدید شورشهای کردی در ترکیه، خصوصاً در مناطق مرزی، باعث شد در اواخر تابستان ۱۳۰۴ش. دامنه عملیات سرکوب کردها به مرزهای غربی ایران کشیده شود و دشواریهایی را در مناطق مرزی بهدنبال داشته باشد. یکی از آثار و تبعات این شورشها و درگیریها، تلاش برخی طوایف کرد برای اخذ پناهندگی و استقرار در قلمرو ایران بود. بروز این  ناآرامیها در مناطق کردنشین در شرایط درگیر بودن دولت جدید ترکیه با مسائل داخلی و خارجی، از جمله کنفرانس لوزان و اعلام سیاست جدید از سوی رضاشاه مبنی بر بهبود روابط با همسایگان، زمینه را برای انعقاد اولین قرارداد میان دو کشور در سال ۱۳۰۵ش. تحت عنوان «عهدنامه ودادیه و تأمینیه» فراهم کرد. محور اصلی مفاد این عهدنامه احترام به تمامیت ارضی دو کشور، عدم همراهی با هرگونه قدرت ثالث علیه کشور مقابل و جلوگیری از نفوذ ایلات و طوایف مخالف دو کشور به قلمرو یکدیگر بود.

اما با این وجود تنش افزایش یافت و طی شورش سوم، کشاورزان در سال 1930م. بحران بزرگی را به وجود آوردند. مطبوعات ترکیه ایران را متهم کردند که به شورشیان کمکهای مادی و معنوی میرساند. از ایران خواسته شد تمام فعالیتهای شورشیان را در خاک خود متوقف کند. نهایتاً در ژانویه 1932م. یک توافقنامه مرزی حاصل شد. (بيات، 1374: 110) 

مسئله مهم  از این به بعد در روابط ایران و ترکیه، ملی گرایی رو به رشد کردها و شورشهای گاه و بی گاه اکراد در شرق ترکیه بود. به طور سنتی تهران هرگز کردها یا ارامنه را تهدیدی برای رژیمش نمیدانست، اما ترکیه پیوسته میخواست که ایران از خط مشی سختگیرانه در قبال کردها در راستای سیاست ترکیه تبعیت کند. ترکیه ایران را متهم میکرد که به کردها به رهبری "شیخ سعید پیران" و شورش کردهای آرارات به رهبری "احسان نوری پاشا" کمک میکند. تداوم اختلاف دو کشور بر سر کردها و چالش سیاسی ناشی از آن سبب شد تا دولت ایران و ترکیه از سال 1309ش./ 1930م. به بعد وارد مذاکره شوند و با بستن قراردادهای دوستانه برای حل اختلافات مورد نظر اقدام کنند. بر اساس قرارداد 1310ش. دولت ایران تعهد داد که مانع استفاده کردها از خاک ایران برای اقدامات نظامی علیه ترکیه شود. بر اساس این پیمان، ترکیه تعلق قطور به ایران را پذیرفت و در مقابل، ایران منطقه اطراف کوهستان آغری را به ترکیه واگذار کرد.

در سال 1934م. با دیدار رضاشاه از ترکیه روابط به اوج خود رسید. طبق قانون اساسی ۱۹۲۳م. ترکیه جدید، رئیس جمهور حق خارج شدن از کشورش را نداشت. لذا قرار شد تا با دعوت رسمی کمال پاشا، رضا شاه به ترکیه سفر کند. این سفر از جنبههای مختلفی مهم و درخور توجه بود. سفر پادشاه کشوری که سالیان درازی رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند، میتوانست فصل جدیدی از بهبودی روابط بین طرفین باشد.

دو کشور متعهد شدند که با پیروی از سیاست همزیستی در امور داخلی یکدیگر مداخله نکرده و با وحدت و همبستگی در استقرار صلح و امنیت منطقه بکوشند. علاوه بر مذاکرات  متعدد میان مقامات دو کشور، رضاشاه در این سفر بهشدت تحتتأثیر تحولات نوین ترکیه قرار گرفت.

در ملاقات رضاشاه و آتاتورک تمام اختلافات سرحدی بین دو کشور حل شد و زمینههایی برای عقد قراردادهای مودت و اقتصادی فراهم گردید. در این ارتباط میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- عهدنامه امنیت منطقه سرحدی و تسویه اختلافاتی که در منطقه مزبور به ظهور رسید به تاریخ 23/12/1315،

2- عهدنامه تجاری و دریانوردی به تاریخ 23/12/1315،

3- عهدنامه تعاون قضایی در مسائل مدنی و تجاری به تاریخ 23/12/1315،

4- موافقتنامه تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات سرحدی ایران و ترکیه به تاریخ 23/12/1315 (الموتی، 1361: 175-174).

البته از این نکته نمیتوان غافل شد که رضاشاه در خصوص سیاست کشف حجاب از آتاتورک و ترکیه الگوبرداری کرده است. چنانکه در این زمینه مخبرالسلطنه مینویسد: فکر تشبه به اروپایی از ترکیه به سر پهلوی آوردند (هدایت،1326: 516). تغییر کلاه و کشف حجاب متأثر از کشور ترکیه بود. (طلوعی، 1371: 94)

همچنین با مطالعه تحولات اجتماعی در سالهای 1925 تا 1939م. میتوان به این نتیجه دست یافت که دو کشور در مورد ضرورت دگرگونی و نوسازی اجتماعی به توافقهایی دست یافته باشند. اوج این همبستگی را میتوان در دیدار رضاشاه از ترکیه در سال 1934م. و عقد پیمان امنیتی استراتژیک ایران با ترکیه، افغانستان و عراق مشاهده کرد. 

این پیمان در اواخر خرداد 1316ش. توسط نمایندگان کشورهای ترکیه به نام دکتر "توفیق رشدی آراس"، وزیر خارجه ترکیه، دکتر "ناجی الاصیل"، وزیر خارجه عراق و سردار "فیض محمدخان"، وزیر خارجه افغانستان در کاخ سعدآباد با حضور رضاشاه بسته شد که به پیمان سعدآباد شهرت یافت. (پسیان، 1377: 435)

بعد از امضای پیمان عدم تعرض و دوستی موسوم به پیمان سعدآباد ـ که البته چهار سال بیشتر دوام نداشت و در جریان حوادث شهریور ۱۳۲۰ بیهودگی آن به اثبات رسید ـ روابط دو کشور ایران و ترکیه به نوعی آرامش نسبی رسید.

مواد این پیمان بدین شرح بود:

1- دول متعاهد متعهد میشوند که سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را تعقیب کنند.

2-  دول متعاهد معظمه صریحاً متقبل میشوند که مصونیت حدود مشترک یکدیگر را کاملاً محترم بشمارند. 

3-  دول متعاهد معظمه موافقت میکنند که در کلیه اختلافات بینالمللی که با منافع مشترک آنها مربوط باشد، با یکدیگر مشورت کنند. 

4-  هر یک از دول متعهد در مقابل یکدیگر متقبل میشوند که در هیچ مورد خواه به تنهایی و خواه به معیت یک یا چند دولت دیگر به هیچ گونه عملیات متجاوزانه بر علیه یکدیگر مبادرت نکنند ( مهدوی، 1373: 43)

عملیات ذیل تجاوز محسوب میشوند:

اول: اعلان جنگ، دوم: تهاجم به وسیله قوای مسلح یک مملکت حتی بدون اعلان جنگ به خاک مملکت دیگر، سوم: حمله به وسیله قوای بّری و بحری یا هوایی حتی بدون اعلان جنگ به خاک یا به سفاین و یا هواپیمای مملکت دیگر، چهارم: کمک یا همراهی مستقیم و یا غیر مستقیم به متجاوز. ( امینی، 1382: 259)

نهایتاً مجلس شورای ملی عهدنامه عدم تعرض را بین دولت شاهنشاهی ایران، دولت پادشاهی افغانستان، دولت جمهوری ترکیه و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر 10 ماده بود، در تاریخ 17 تیرماه 1316/ 8 ژوئیه 1937 تصویب کرد.

طی سالهای حکومت رضاشاه (از ۱۳۰۴ تا  ۱۳۲۰ش.) گرچه فراز و نشیبها و بحرانهایی در روابط و مناسبات فیمابین دو کشور، خصوصاً در پنج سال اول مشاهده میشد، اما روند کلی حاکم بر روابط سیر صعودی داشته است. چنانکه انعقاد نزدیک به ده قرارداد در زمینههای مختلف و امضای پیمان سعدآباد در سال ۱۹۳۷م. را میتوان نقطه اوج این مناسبات دانست.



د) دوره محمدرضا شاه

با اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم و برکناری رضا شاه، پسرش محمدرضا جایگزین او شد. پس از جنگ جهانی دوم بود که اهمیت استراتژیک ایران و ترکیه برای کشورهای غربی افزایش یافت. به نحوی که به تدریج دو کشور وارد حوزه نظامی و عرصههای سیاسی و اقتصادی بلوک غرب شدند. (ازغندی،1387: 28)

روابط بین دو همسایه با شروع جنگ دوم جهانی قطع شد. هریک مجبور بودند به حل مشکلات راهبردی خود در سطح منطقهای و بینالمللی بپردازند. ترکیه تا حد زیادی درگیر تبعات احتمالی تهاجم بریتانیا و شوروی به ایران در اوت 1941م. بود. برای کاهش نگرانی ترکیه، دولتهای بریتانیا و شوروی به ترکیه اطمینان دادند که به حفظ تمامیت ارضی ایران متعهدند. 

طی سالهای موسوم به دوران جنگ سرد هر دو کشور احساس میکردند توسط روسها تهدید میشوند. رویکرد و نگاه هر دو کشور به غرب بود. حتی بعد از پایان جنگ جهانی دوم ترکیه در اثر حمایت شوروی از فعالیتهای جدایی طلبانه بی نهایت آشفته شده بود. ترس از این مسأله که آیا ایران تحت کنترل یا اشغال شوروی درخواهد آمد یا در نتیجه تشویق به ملی گرایی، آذربایجان و کردستان تجزیه خواهد شد، بر دولتمردان ترکیه سایه افکنده بود. محاصره ترکیه توسط روسها سناریویی کابوس وار را برای آنکارا به وجود آورد که توضیح میداد، چرا ترکیه دیگر معترض سیاست تهران در قبال ترکهای آذربایجانی یا قشقایی نیست و چرا با جمهوری مورد حمایت شوروی در آذربایجان ایران همدلی نشان نمیدهد. ترکیه در حالی که سعی میکرد ضمانت امنیتی غرب را به دست آورد، تمایلی به پرداختن به امور نظامی، امنیتی یا سیاسی ایران نداشت. 

در سال 1949م. محمد رضا شاه به سفیر ترکیه پیشنهاد داد که دو کشور یک پیمان دفاعی تشکیل دهند. پاسخ ترکیه محتاطانه بود. چرا که اتحاد جماهیر شوروی قدری به پیمان ناتو ظنین بود، به نحوی که توافق بین ناتو و ترکیه نگرانی شوروی را بیشتر کرد و ترکیه سعی میکرد که حساسیت شوروی در هر گونه پیمان دیگری را برانگیخته نکند. 

در این دوران، ملیگرایان ایرانی احترام زیادی به ترکیه نمیگذاشتند، بلکه آن را به عنوان امپریالیسم غرب تلقی میکردند. ترکیه به نوبه خود در مورد تحولات منجر به نخست وزیری مصدق در سال 1951م. بسیار نگران بود و سیاست داخلی و خارجی مصدق، آنها را بسیار آشفته میکرد. آنکارا میترسید که عدم ثبات سیاسی و اقتصادی به خصوص در دوره نخست وزیری محمد مصدق منجر به استقرار کمونیستها در ایران شود و به همین دلیل آشکارا در کنار بریتانیا و غرب قرار گرفت. روابط دوستانه دو کشور بعد از سقوط مصدق از سر گرفته شد و بسیاری از عوامل تاریخی بازدارنده روابط به فراموشی سپرده شد و مناسبات دو کشور در تمام سطوح صرف نظر از اختلافات و بروز تنشهایی جزیی در زمینه حمل و نقل با کیفیت بیشتری نسبت به سالهای زمامداری رضاشاه ادامه یافت. نخستین حلقه این دوستی پیمان بغداد بود که نخست در سال 1954م. میان ترکیه و عراق امضا شد و سپس ایران و پاکستان در سال 1334ش. به آن پیوستند. (احمدی، 1389: 102)

در ارتباط با علل همبستگی دوجانبه ایران و ترکیه در این دوره میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:

· کنار گذاشتن نگرش ایدئولوژیک به مسایل سیاسی

· دوقطبی بودن نظام بینالملل و وجود دشمنی مشترک به نام اتحاد جماهیر شوروی

· پیروی از سیاست خارجی اتحاد و ائتلاف با غرب 

· تعهد دوجانبه عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر

· ثبات رفتاری و پایبندی نخبگان سیاسی و کارگزاران عالی رتبه حکومتی به اصول سیاست خارجی حضور در ترتیبات امنیتی ایالات متحده آمریکا

 در دوره محمدرضا شاه (1320 تا 1357ش. ) اگرچه روابط دو کشور ایران و ترکیه بر پایه یک سیاست مشترک یعنی همپیمانی با غرب و آمریکا بنا نهاده شده بود، اما فراز و فرودهایی هم در این روابط  به چشم  میخورد. به عنوان نمونه در مورد عبور کامیونهای ایرانی از قلمرو ترکیه نارضایتیهایی وجود داشت و ترکیه در زمینه ترانزیت کامیونهای ایرانی و یا به هنگام ورود آنان به ترکیه مشکلات و موانعی را ایجاد میکرد. همچنین در بعد سیاسی، محمدرضا شاه با توجه به وجود تمایلات و گرایش پان ترکیسم در ترکیه، در قبال مناطق آذرینشین ایران نسبت به ترکیه احساس بیاعتمادی میکرد. وی معتقد بود که ترکیه کشوری نیست که بتوان در بحرانها به آن اعتماد کرد. اما علیرغم وجود چنین نگرشی از سوی زمامداران آن عصر نسبت به ترکیه و وجود کارشکنیها در امر تجارت با ایران، دو کشور در مقطع 37 ساله حکومت محمدرضا شاه گامهای اساسی را در جهت توسعه پیوندهای سیاسی و نظامی و اقتصادی را برداشتند: 1- انعقاد پیمان بغداد در سال 1334ش. 2- انعقاد پیمان سنتو[footnoteRef:5] در سال 1338ش. 3- تشکیل سازمان توسعه و عمران منطقهای موسوم به RCD در سال 1343ش. (مدنی، 1380: 315) [5: . Central Treaty Organization] 


لازم است ذکر شود که عراق پس از وقوع کودتای کمونیستی در این کشور از پیمان بغداد که با هدف مقابله با خطر توسعه کمونیسم منعقد گردیده بود، خارج شد و بهجای آن پیمان سنتو با حضور کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، آمریکا و انگلیس جایگزین شد. 

از اواسط سال 1962م. به این سو، روابط بار دیگر تقویت شد؛ دیدارهای دوجانبه مقامات عالی رتبه و اظهارات دوستانه قوت گرفت. بار دیگر تعدادی طرح به اجرا درآمد و چند پیمان امضا شد که اوج آن استقرار سازمانی برای همکاری اقتصادی فنی و فرهنگی موسوم به همکاری برای پیشرفت منطقهای بود. این پیمان در ژوئیه 1964 بین ترکیه، ایران و پاکستان منعقد شد. (میرزایی،1382: 33)

پس از افزایش قیمت نفت در خلال سالهای ۱۹۷4- ۱۹۷3م. مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیر ترکیه شد و ذخایر ارزی آن به شدت کاهش یافت. بهعبارتی، تغییرات مداوم این سالها نوعی بیثباتی را در این کشور دامن زده بود. با این همه، موضع مشترک دو کشور علیه شوروی و کمونیسم موجب اتحاد استراتژیک آنان با غرب و در رأس آن آمریکا شده بود و این امر آنان را تشویق میکرد تا مشکلات را از طرق مسالمتآمیز حل کنند.

از نیمه دوم دهه 1960 و اوایل دهه 70 میلادی عوامل زیر زمینه ساز تنش میان دو کشور بود:

عدم رضایت شاه ایران در رابطه با سنتو، انتقاد بروکراتهای ترکیه از دیکتاتوری شاه، نگرش منفی مطبوعات ترکیه به دیکتاتوری شاه، حمایت ترکیه از دانشجویان معترض ایرانی، نگرانی ترکیه درخصوص حمایت شاه از اکراد عراق، بهبود روابط ایران و عراق، نگرانی ترکیه از بابت ریاست شاه بر اکراد و علویان ترکیه.

تحولات پس از نیمه دهه 1960 و اوایل  دهه 1970 میلادی بر روابط ایران و ترکیه تأثیر منفی گذاشت و به بروز اختلافهای جزیی میان آنها منجر شد. علت این تحولات پنج مسأله عمده بود:

1- برخلاف تلاشهای دولت ترکیه به ویژه دمیرل بعد از سال 1965م. برای تسکین خاطر محمدرضا شاه از عملکرد سنتو، شاه ایران همچنان به ابراز ناخشنودی خود از این سازمان ادامه میداد.

2- جریانهای چپ ترکیه در سالهای دهه 1960 و 1970م. نفوذ زیادی بر افکار عمومی ترکیه داشتند و شاه از این بابت بسیار نگران بود.

3- جریانهای چپ ترکیه به بسیاری از دانشجویان ایرانی مخالف شاه کمک میکردند.

4- دولت ترکیه از سیاست شاه در حمایت از کردهای عراق عیله رژیم بغداد بسیار نگران بود و اصرار داشت که این حمایتها میتواند پیامدهای منفی برای ترکیه و خود ایران داشته باشد. همزمان با تیرگی روابط ایران و عراق، روابط ترکیه و عراق رو به بهبودی گذاشت و دولت ترکیه تلاش کرد بر سر مسأله اروندرود میان دو کشور میانجیگری کند.

5- ترکیه از تلاشهای شاه برای ایفای نقش حمایتی از کردهای ترکیه و عراق احساس نگرانی شدید میکرد و مقامات ترکیه دریافتند که شاه فرستادگانی را نیز به میان کردهای ترکیه و علویان آناتولی فرستاده است. (احمدی، 1389: 104)

در طول این دوران حدود 30 توافقنامه، قرارداد، پروتکل و صورتجلسه میان دو کشور  امضاء شد که عمدتاً موضوعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بر میگرفت که به تبع کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در سال 1354ش. به منظور تقویت همکاریهای نزدیک در زمینههای فنی و اقتصادی ایجاد شد. در واقع میتوان گفت روابط ایران با ترکیه در این دوره بیشتر تحتالشعاع پیمانهای منطقهای فوق بود و آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی بیشترین نقش را در شکل دهی این روابط و مناسبات دو کشور ایفا کرد. (مهدوی، 1375: 202)



2. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 

به دنبال انقلاب اسلامی در ایران، تصور بر این بود که روابط ترکیه و ایران به خاطر موقعیت قوی سکولار و طرفدار غرب ترکیه دچار رکود میشود. اما بر خلاف انتظار همان الگوی درگیری و همکاری در روابط، همچون گذشته ادامه پیدا کرد ( چتین، 1385: 137). پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 مناسبات ترکیه و ایران وارد  مرحله جدیدی شد. هدف این انقلاب تأثیر گذاشتن بر جهان اسلام و رهبری آن بود، اما ترکیه به دلیل جهتگیری غیر مذهبی خود سر آن داشت تا میراث عرفی و ملت گرایی ترکیه پایدار بماند. تضاد جهان بینی دو کشور روابط آنها را دستخوش دشواریهایی میساخت. انقلابیون ایران، کمال آتاتورک را دوست و هم مشرب رضا شاه میشناختند و از ادای احترام در برابر آرامگاه او حتی در جریان دیدارهای رسمی سر باز میزدند. ترکیه با تلخکامی این رفتار را تحمل میکرد و با سرسختی بر فرهنگ غیر مذهبی خود پای میفشرد.

تنش میان ایران و ترکیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی جدا از متفاوت بودن رویکرد دو کشور به مذهب و نظامهای سیاسی متفاوت، ریشههای دیگری از جمله مسئله کردها، وضعیت جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فعالیتهای ایرانیان مهاجر در ترکیه و حمایت ترکیه از مخالفان جمهوری اسلامی، مسأله اسلامگرایی در ترکیه، پان ترکیسم و نهایتاً روابط ترکیه و اسرائیل نیز داشته است.

جریان اسلام گرایی در ترکیه سالها پیش از انقلاب ایران، یعنی سالهای نخستین دهه 1970م. در قالب حزب سلامت ملی در صحنه سیاسی ترکیه ظاهر شده بود. اما رشد و گسترش آن در دهه 1980م. و قدرت گیری آن در دهه 1990م. سبب شد تا نخبگان سیاسی ترکیه این جریان را ملهم از ایران ببینند.

با وجود این اختلاف دو کشور برای همکاری راههایی مانند تشکیل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پیدا کردهاند. اکو میتواند چارچوبی برای انواع مشخصی از اقدام دستهجمعی در اختیار اعضا قرار دهد. البته تحقق چنین چیزی در گرو آن است که اعضای مؤسس این سازمان یعنی ایران، پاکستان و ترکیه تلاشها و منافع خود را هماهنگ سازند و از نقشههای جداگانه خود دست بشویند.

با این حال ایران از زمان انقلاب تصویری منفی از ترکیه در ذهن داشته است. بسیاری از رهبران اسلامی انقلاب ایران پیوسته آتاتورک، بنیانگذار ترکیه جدید را هم پیمان رضا شاه و دشمن اسلامگرایان دانسته و براین باور بودند که ترکیه از مسیر اسلام منحرف شده است. مهمتر اینکه آنان معتقدند ترکیه به عنوان هم پیمان غرب در راستای منافع ایالات متحده عمل میکند.

ترکیه با توجه به منافع کوتاه مدت خود در طول جنگ ایران و عراق نتوانست نقش میانجی را میان دو کشور بازی کند. با این وجود جنگ به نفع ترکیه تمام شد. هم ایران و عراق در نتیجه قرار گرفتن در انزوای بینالمللی ناچار بودند به عنوان منبع اصلی کالاهای مورد نیاز خود به ترکیه تکیه کنند. این کالاها از خود ترکیه یا از غرب و از طریق خاک آن کشور وارد ایران و عراق میشد. ترکیه در روابط خود با عراق امید بیشتری داشت تا ایران. در سراسر دهه 1980م. جنگ با ایران، عراق را تشویق میکرد تا با ترکیه همکاری کاملی از جمله در زمینه مبادلات تجاری داشته باشد. بزودی ترکیه به  صورت یکی از مشتریان اصلی بغداد درآمد. 60% نفت مصرفی ترکیه از عراق به این کشور صادر میشد. وقتی ترکیه دید عراق در برابر پیشرویهای کوبنده ایران در معرض شکست قرار دارد، وزیر خارجه ملت گرای ترکیه، کامران اینان(K.Inan)، علناً هشدار داد که 40% نفت مصرفی ترکیه از منطقه کرکوک عراق روانه کشورش میشود.

ترکیه به خاطر موقعیت خاص ژئوپولیتیکی خود که هم مرز با دو قاره آسیا و اروپاست تا حد بسیار زیادی مسیر در پیش گرفتن هنجارهای غربی را برای خود رقم زده است. ایران مخالف همکاری ترکیه با غرب است و قویاً اعتقاد دارد که این گونه همراهیها مانع از ادغام موفقیت آمیز ترکیه در سازمانهای منطقهای میشود. ایران دولت ترکیه را خط مقدم ناتو میشناسد. تأکید ارتش ترکیه بر نقش نظامی این کشور سبب تشدید نگرانی کشورهای همسایه میشود. این تأکید با مبالغه مستمر برخی افراد در ترکیه در مورد خطر بنیادگرایی اسلامی همراه است.

در فوریه 1994 ارتش ترکیه در تعقیب فعالان کرد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) روستاهای مرزی ایران را آتشباران کرد. واکنش ایران حزم اندیشانه بود و اجازه داد یک گروه تحقیق از ترکیه به ایران بیاید. پس از آن دولت ترکیه از تهران پوزش خواست.

با وجود تنشهای مطرح میان ایران و ترکیه، همکاری دو کشور همچنان ادامه دارد و حتی در برخی زمینهها روبه بهبود گذاشت. نفس این واقعیت که ایران و ترکیه همسایه و با مشکلات مشترکی روبرو هستند، آنها را به جای برخورد به همکاری وادار میسازد.



الف) مسئله اکراد در مناسبات دو کشور

مسئله اکراد یکی از مؤلفههای مهم در مناسبات دو کشور ترکیه و ایران است. 

به گواهی تاریخ، رفتار ترکیه در برابر کردها به گونهای بوده است که موجبات تنش با همسایگانش را رقم زده است. در سال 1984م. ترکیه توانست همکاری نسبی عراق را در این زمینه جلب کند. این همکاری به همراه بروز اختلاف میان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و حزب دموکرات کردستان عراق چنان مایه تضعیف حزب کارگران شد که این حزب نتوانست به آسانی به حملات خود بر علیه نیروهای ترکیه ادامه بدهد. در سال 1987م. نخست وزیر ترکیه برای تقویت همکاریهای امنیتی توافقنامهای با سوریه امضا کرد و آن کشور را واداشت تا مانع فعالیتهای چریکی حزب کارگران کردستان شود.

جلوگیری مؤثر از فعالیتهای حزب کارگران کردستان نخست در عراق و سپس در سوریه، این سازمان را به سمت همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران سوق داد و موجب شد تا حزب کارگران برای وارد ساختن ضربه بر ترکیه، زیر چتر حزب دموکرات جذب ایران شود. روزنامههای ترکیه در سال 1988م. پیوسته تعهدات ایران بر اساس پیمان 1937م. سعدآباد را به این کشور گوشزد میکردند.

سیاست ایران در قبال ایرانیان کرد با سیاست ترکیه تضاد دارد، چون ایران به دلیل فرهنگ و تاریخ خود رویکرد متفاوتی اختیار کرده است. ایران نمیتواند این خطر را بپذیرد که شریک جرم ترکیه در مسئله کردها شناخته شود.

در سال 1988م. هنگامی که ترکیه با حزب کارگران کردستان این کشور درگیر جنگ شدید بودند، ایران تماسهایی با حزب دمکرات کردستان ایران برقرار کرد. عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان شروع به گفتگو با حکومت ایران کرد و اصرار داشت که به مصالحهای دست یابد، اما در ژوئیه 1989م. در وین ترور شد.

ترکیه در سال 1997م. ایران را به دادن موشکهای پیشرفته ضد هوایی سام به حزب کارگران کردستان متهم کرد. مسعود ییلماز، رهبر حزب مام میهن که پس از کودتای غیر رسمی علیه دولت اسلامگرای اربکان قدرت را بدست گرفته بود، در اوایل ژوئن 1997م. این کمک احتمالی ایران به پ.ک.ک را نوعی اعلام جنگ خواند. (Olson,2004: p.34)

دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر کردهای ترکیه و تظاهرات ضد ترکیه در شهرهای کرد نشین ایران سبب رنجش دولت ترکیه شد و آنکارا این کار را دلیل حمایت ایران از کردهای ترکیه و دخالت در امور داخلی خود دانست.

از دیدگاه تاریخی همواره در ایران تمایل شدیدی برای توسعه جو همکاری با کردها وجود داشته است. حتی پیش از انقلاب اسلامی، رژیم شاه روابط پیچیدهای با اکراد داشت و سقوط خاندان پهلوی برای همه کردها گوارا نبود، اگر چه عدهای هم سود بردند. اما پس از انقلاب گروه متنفذ و قدرتمند روسای طوایف کرد مانند سرداران جاف، خانواده اردلان، طایفه پالیزبان و پیروانشان نفوذ سیاسی و اقتصادی خویش را از دست دادند و پیوسته برای تهران مشکل آفرینی میکردند.

نگاه ایران به کردها تقریباً با نگاه ترکیه به این مسئله متفاوت است. کردها جزو جدانشدنی و مهم از تمدن ایرانند و قومیت، زبان و نیز سنتهایشان بسیار شبیه مردم ایران است. برخوردها و درگیریهایی که میان حکومت و سازمانهای کرد صورت میگرفت، عمدتاً سرشت سیاسی داشت و نتیجه اعمال تبعیض قومی نبود. از این رو هرگز مسئله کردها در ایران توجه جامعه بینالملل را به خود جلب نکرده است. 

در خاتمه میتوان نتایج زیر را از مسئله کردها در مناسبات دو کشور استنباط و استخراج کرد:

1- یکی از مهمترین مسایل در روابط دوجانبه مسئله کردها و ناسیونالیسم آذری است. دیدگاههای الحاقگرایانه محافل پان ترک در باره ایران و آذریهای ایران و دیدگاههای اهانتآمیز نشریهها  و محافل پان ترکی علیه تاریخ، فرهنگ و  تمدن ایرانی عامل تیرگی روابط دو کشور بوده است.

2- ایران و ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای باید کردها را مدیریت کنند.

3- دو موضوع ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، ایران و ترکیه را به همکاری در مورد مسأله اکراد وادار میکند؛ الف) علاقه مشترک به مشارکت در منابع نفت و گاز و شبکههای توزیع آنها. ب) نیاز به توافق در مورد قلمرو نفوذ هر دو کشور در شمال عراق.

4- با گذشت زمان، همکاری ایران و ترکیه در مسأله کردها افزایش خواهد یافت.

5- ایران برای خروج از انزوا در نظام بینالملل نیازمند صدور انرژی از طریق ترکیه به اروپاست و برای عملی شدن چنین اقدامی و تأمین امنیت مسیر انتقال انرژی باید با ترکیه در مورد مسئله کردها همکاری کند.

6- یکی از دلایل نزدیکی ترکیه به اسرائیل عبارت است از کنترل مسئله کردها.

7- با ظهور اسلام گرایی در ترکیه در دهه 1990 میلادی اتحاد میان اسلامگرایان و ناسیونالیستهای کرد به یکی از اصلیترین دغدغههای نظام سیاسی ترکیه تبدیل شده است.

در انتهای این مبحث باید عنوان کرد که از نظر ایران و ترکیه باید این مسأله به صورت همزمان در دو سطح فروملی و فراملی مدیریت شود. ایران و ترکیه باید هدف خود را تبدیل شدن به قدرت منطقهای قرار دهند و در این راستا از تبدیل شدن مسئله کردها به یک عامل تنش زا در روابط دو کشور جلوگیری کنند. البته این سؤال جدی نیز مطرح است که آیا دو کشور همسایه باید درخصوص مسئله اکراد از شیوههای مدرنیستی ادغام قومیتها در هویت ملی استفاده کنند یا با تمرکز زدایی و فدرالیسم این مسئله را مدیریت کنند؟ 



ب) مسئله هستهای ایران

پرونده هستهای ایران زمینه دیگری برای نقش آفرینی در مسایل مهم منطقهای بوده است. موضعگیری ترکیه به عنوان یکی از کلیدیترین بازیگران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کاندید عضویت در اتحادیه اروپا در قبال پروندة هستهای ایران و ایفای نقش سازنده و فعال در این زمینه بر نگرانیهای کشورهای غربی افزوده است. در یکی از رأی گیریهای شورای امنیت پیرامون برنامه هستهای ایران، ترکیه به همراه برزیل برخلاف متحدان غربی خود به قطعنامه تحریمی ایران رأی منفی دادند. مخالفت ترکیه با قطعنامه نه به خاطر حس همسایگی بلکه هدف، نقش آفرینی در یک موضوع مهم منطقهای بوده است. در خصوص پرونده هستهای ایران و نقش میانجیگرانه ترکیه ذکر این نکته ضروری است که ترکها بیش از آن که به فکر رفع و حل بحران باشند، بیشتر به فکر نشان دادن نقش و ظرفیتهای جدید خود در جامعه جهانی هستند. میانجیگری ترکیه نشان داد که این کشور از فضای سنتی سیاست خارجی خود فاصله گرفته است.

اوج همکاری دو کشور در پرونده هستهای ایران را میتوان در بیانیه تهران مشاهده کرد. ميانجيگري تركيه به همراه برزيل در پرونده هستهاي ايران كه به طور مشخص از موضع ايران در مقابل گروه 1+5 حمايت كردند و با اقدام نظامي مخالفت كردند و توافق ایران در آن مقطع زمانی با پیشنهاد ترکیه در خصوص غنیسازی اورانیوم در خاک کشور ثالث در نوع خود بی نظیر بوده است. هرچند مخالفت بعدی ایالات متحده با این پیشنهاد سبب صدور قطعنامه شماره 1929 عیله فعالیتهای هستهای ایران شد. مذاکرات بعدی در ترکیه و کاخ چراغان نیز نتوانست برای ایرانیها دستاوردی داشته باشد. البته باید خاطر نشان ساخت در اين موضوع تركيه بيشتر از اينكه به فكر ايران باشد، به دنبال تقويت نقش منطقهاي خود بوده است.

یکی از موضوعاتی که ترکیه همواره بر آن تأکید داشته، پذیرش حقوق کشورهای عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (NPT) بوده است. در این پیمان علاوه بر تأکید بر منع گسترش تسلیحات هستهای و خلع سلاح بر حق دستیابی کشورهای عضو به تکنولوژی صلحآمیز هستهای تأکید شده است. ترکیه که به انرژی هستهای به عنوان یک جزء حیاتی برنامههای انرژی خود در آینده نگاه میکند از سیاست کشورهای غربی در قبال برنامة هستهای ایران چندان رضایت ندارد. چرا که از نگاه ترکیه علیرغم اینکه ایران در چارچوب سازمان بینالمللی انرژی اتمی فعالیت میکند و حق دارد که به غنی سازی اورانیوم تحت نظارت این سازمان دست یابد، اما مواضع کشورهای غربی که متأثر از دیدگاههای سیاسی است بر این روند تأثیر گذاشته و این میتواند به یک رویه در نظام بینالملل تبدیل شود و در آینده بر فعالیتهای هستهای ترکیه نیز تأثیر منفی داشته باشد. در حالی که ترکیه هیچ برنامهای برای غنی سازی اورانیوم در آینده نزدیک ندارد، اما به شدت از موضعگیری کشورهای غربی در قبال فعالیتهای خود نگران است. سیاستگذاران ترکیه در حال حاضر بر این اعتقادند که ایران از حق غنیسازی اورانیوم تا زمانی که به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند، برخوردار است. از این رو موضعگیری ترکیه در مورد برنامه هستهای ایران را باید در چارچوب نگرانیهای هستهای این کشور دانست.

علیرغم تلاش اتحادیه اروپا و ایالات متحده به منظور همراه ساختن ترکیه در فعالیتها و اقداماتی که در چارچوب اعمال فشار و تحریم ایران صورت میگیرد، ترکیه با اتخاذ موضعی تقریباً مستقل با سیاستهای یکجانبه کشورهای غربی مقابله کرده است و به طور کلی با تحریمهای یکجانبه علیه ایران مخالف است. از این رو میتوان گفت ترکیه خارج از خط استراتژیک غرب در قبال فعالیتهای هستهای ایران حرکت کرده است. لذا در صدد است با اتخاذ یک رویکرد محافظهکارانه و مبتنی بر گفتگو با ایران در زمینة حل مناقشة هستهای گام بردارد. تفاوت سیاست عملی ترکیه با کشورهای غربی، تأکید آن بر اقناع طرفین از طریق گفتگوهای چندجانبه است. در حالی که رویکرد ایالات متحده و اتحادیه اروپا عمدتاً مبتنی بر اتخاذ سیاستها و اقدامات تنبیهی یکجانبه و انزوای ایران در قالب تحریمها و گاه پشتیبانی تهدیدهای نظامی با هدف تغییر رفتار ایران است.

با توجه به شرایط موجود میتوان گفت دو رویکرد متفاوت در قبال برنامة هستهای ایران وجود دارد؛ نخست رویکرد کشورهای غربی با نقش آفرینی ایالات متحده آمریکا که مبتنی بر اتخاذ سیاستهای یکجانبه و تنبیهی علیه ایران در قالب تحریمهای گسترده و تهدید نظامی با هدف منصرف کردن ایران از پیگیری برنامههای هستهای بوده است. دوم رویکرد برخی از کشورهای مستقل مانند ترکیه که در آن بر حل موضوع هستهای از طریق گفتگو و تعامل تأکید میشود. در این میان رویکرد ترکیه در قبال منازعة هستهای ایران و غرب تابعی است از موقعیت ژئوپلتیک، روابط گسترده تجاری، نگرانیهای هستهای ترکیه و برداشت متفاوت این کشور از برنامه هستهای ایران در مقایسه با برداشت کشورهای غربی. 

از این رو ترکیه سعی کرده است با اتخاذ یک سیاست مستقل و متفاوت از کشورهای غربی و با لحاظ کردن منافع و نگرانیهای خود به ایفای نقش در منازعة هستهای ایران و غرب بپردازد، سیاستی که چندان مطلوب ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیست، اما در صورت موفقیت میتواند نقشی مهم در افزایش موقعیت و جایگاه ترکیه در عرصه تحولات منطقهای و بینالمللی داشته باشد و این کشور را به کانون دیپلماسی منطقهای تبدیل کند.







ج) انقلابهای عربی و مناسبات دو کشور

چنان که گفته شد ترکیه به عنوان یک کشور در صدد نقش آفرینیهای تازه در منطقه است. در واقع خیزش مردمی در جهان عرب که از آن به «بهار عربی» یاد میشود فرصتی تازه در اختیار سران آنکارا قرار داده است تا در سایه همسویی با طرحهای غرب به میانجیگری و الگوسازی بپردازند.

البته ترکیه در ابتدای تحولات منطقهای با نوعی نگرانی و احتیاط گام برمیداشت، اما با اوج گرفتن تحرکات در کشورهایی چون لیبی و سوریه تغییر موضع داد و با غرب همراه شد. ترکها به ویژه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه با اعتماد به نفس قابل توجهی در عرصههای مختلف منطقهای گام نهاده و به ایفای نقش پرداختهاند. 

ترکیه در پی نقش آفرینی در تحولات جهان عرب بر پایه الگوی دولت "عدالت و توسعه" است. اردوغان که اسلام گرا شناخته میشود بر الگوی دولت خود به عنوان نمونهای از دولت اسلامی سازگار با مدرنیسم و غرب تأکید میکند و این الگو را مدلی برای اسلامگرایان کشورهای اسلامی که دچار تحولات اخیر جهان عرب شدهاند ارائه میدهد.

ترکیه جایگاه ویژه در میان کشورهای اسلامی دارد که ناشی از به ارث بردن میراث امپراتوری عثمانی به عنوان حافظ جهان اسلام و به ویژه جهان سنی است. امپراتوری عثمانی قرنها نماد خلافت اسلامی، به ویژه در میان اهل سنت بوده است و هنگامی که دولت رجب طیب اردوغان بر میراث اسلامی ترکیه تأکید میکند، در اذهان اهل سنت تا حدودی خلافت اسلامی تداعی میشود. با توجه به همین علاقهها، ترکیه الگوی دولت اسلامی عدالت و توسعه اردوغان را دارای ظرفیت الگو برداری توسط اسلامگرایان کشورهای عربی میداند. علاوه بر این غرب به ویژه آمریکا نیز ارائه الگوی ترکیه را که بر تعامل با غرب و بر صلح و رفاه تأکید دارد،  نسبت به الگوی حکومت اسلامی ایران، که بر تقابل با مدرنیسم و غرب تاکید دارد و راه جهاد  را در پیش گرفته است، ارجح میداند و الگوی ترکیه را سازگار تر و بی خطر تر نسبت به منافع خود میداند. لازم به ذکر است که الگوی حکومت اسلامی ایران به علت اینکه توسط کشوری شیعی ارائه میشود، زمینههای بروز سوء تفاهم را بین کشورهای سنی داراست و نوعی جبهه گیری منفی و پیش داوری زود هنگام در خصوص آن وجود دارد. متأسفانه فضای بسیار منفی که از جانب رسانههای غربی و عربی در خصوص ایران دامن زده میشود، اقبال و توجه کشورهای اسلامی را نسبت به الگوی ایران به شدت کاهش داده است.

بنابراین یکی از محلهای اختلاف ایران با ترکیه که به ویژه با شکلگیری تحولات جهان عرب بروز و ظهور بیشتری یافته است، همان رقابت دو نظام حکومتی ایران یعنی حکومت اسلامی و نظام حکومتی ترکیه است. نظامی که در آن در عین جدا بودن اسلام از حکومت نسبت به گرایشات اسلامی مردم تأکید میشود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357ش. دولت اسلامی ایران صدور انقلاب را هر چند به صورت فرهنگی رسالت خود دانست و تا به امروز بر آن تأکید دارد، اما نظام حکومتی ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و وقوع تحولات جهان عرب در صدد صدور الگوی نظام حکومتی خود به کشورهای اسلامی برآمد و در این جا بود که این دو الگوی کاملاً متفاوت طبعاً دچار تزاحم از جانب یکدیگر شدند. ایران و ترکیه با الگوهای ویژه خودشان در پی نفوذ هر چه بیشتر بر منطقه خاور میانه هستند و با یکدیگر رقابت میکنند. لازم به ذکر است که متأسفانه با اعمال تحریمهای اقتصادی بر علیه ایران، اقتصاد ایران  در قیاس با اقتصاد ترکیه دارای وضعیت مناسبی نیست و همین امر بر قدرت نفوذ الگوی ترکیه میافزاید.



د) موضوع سوریه و سپر دفاع موشکی اوج اختلافات ایران و ترکیه

در این بین و با توجه به رقابت الگوهای دو کشور ایران و ترکیه، موضوع استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه و اعلام کشورهای غربی و ناتو مبنی بر اینکه این سامانه نظامی برای دفاع از کشورهای اروپایی در برابر تهدیدهای دشمنان است، سبب ناراحتی مضاعف ایران شد. حتی یک مقام عالیرتبه نظامی ایران خبر از حمله به سامانه مزبور را داد که البته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت ایران، برای آرام و منطقی نگهداشتن مناسبات تهران و آنکارا گفت که هیچ بحثی در باره حمله ایران به سپر موشکی ناتو در ترکیه در فضای رسمی سیاست ایران وجود ندارد و هر آنچه در این باره گفته شده، مورد تأیید دولت و نظام نیست. در مقابل، اردوغان نیز در مصاحبه خود با سی. ان. ان تصریح کرد تا وقتی که ایران به ما حمله نکرده، ما اجازه حمله به ایران از خاک ترکیه را نخواهیم داد.

اگر این مسأله را از دید ترکیه بنگریم آنگاه استقرار سپر دفاع موشکی اجتنابناپذیر است. زیرا یک عضو ناتو نمیتواند در خصوص تهدید بافعل یا بالقوه اعضاء دیگر بیتفاوت باشد. علاوه بر این شاید مخالفت با استقرار این سپر دفاعی از سوی آنکارا، موقعیت ترکیه در سازمانی که دهها سال عضو آن بوده است را به خطر میانداخت، در حالی که استقرار آن میتواند نشاندهنده کسب امتیازات متعددی توسط ترکیه از هم پیمانان خود باشد. با این نگرش متوجه میشویم که رفتار و گفتار ایران نمیتوانست مانع استقرار این سپر دفاعی باشد و صرف وقت روی این موضوع عملاً بی فایده بود و به جز ایجاد تلاطم در روابط دو کشور اثر دیگری برای آن قابل پیشبینی نبود.

به هر روی بحث استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه، مسأله بحرین و وقایع عراق اگرچه بسیار با اهمیت و غیرقابل چشم پوشی هستند، اما آنچه بیش از هر چیز دیگری روابط ایران و ترکیه را تحت تأثیر خود قرار داده است، نزدیکی بسیار زیاد ترکیه به آمریکا و اروپا و اتحادیه عرب در خصوص تحولات اخیر در سوریه است.

اشغال عراق توسط آمریکا سبب بروز اختلافات موجود بین دو محور شیعه و سنی در خاورمیانه و به ویژه در عراق شد. در عراق، کردهای سنی در شمال، اعراب سنی در بخشهایی از مرکز و نهایتاً اکثریت اعراب شیعی در مرکز و جنوب عراق ساکن هستند. در سطح منطقه خاورمیانه نیز محور شیعی عراق، ایران، سوریه و حزبالله لبنان یک محور و محور دیگر (محور سنی) نیز شامل اردن، مصر و شیخنشینهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عربستان سعودی است.

در این بین ایران با توجه به نزدیکی با اپوزیسیون رژیم صدام اعم از کرد سنی و عرب شیعی و به علت برخورداری از ریشههای مشترک فرهنگی، مذهبی و قومی عمیق با ملت عراق اعم از کرد و عرب توانست به یکی از بازیگران درجه اول صحنه عراق تبدیل شود، اما ترکیه که دارای چنین جایگاهی نبود به عنوان بازیگر درجه دوم به ایفای نقش پرداخت و سعی کرد با هر دو محور شیعی و سنی در عراق و منطقه روابط برقرار کند.

اما با وقوع تحولات در جهان عرب، روند مناسبات دگرگون شد. زیرا از سویی مصر در محور سنی و سوریه در محور شیعی دچار وضعیتهای بحرانی گردیدند و معادلات پیشین به هم خورد و عراق در حاشیه قرار گرفت. از این به بعد بود که ترکیه نیز به رهبری اردوغان بازی دیگری را در منطقه پیش گرفت و سعی کرد خود را با تحولات سیاسی منطقه همراه کرده و بر امواج بهار عرب سوار شده و حتی در آن تأثیر گذار باشد. در پی اغتشاشات مردمی در سوریه، ترکیه در ابتدا سعی کرد تا دولت سوریه را به اصلاحات ترغیب کند، اما هنگامی که دولت بشار اسد تن به آن نداد، ترکیه نیز به همراه آمریکا و اروپا در کنار کشورهای عرب با حمایت از اپوزیسیون سوریه و پناه دادن مهاجران سوری وارد فاز براندازی نظام سوریه شد. با این اقدام عملاً ترکیه سیاست ایجاد توازن را که در مورد عراق اعمال میکرد، در شرایط جدید خاور میانه به کنار نهاد و در پی نقش آفرینی در محور سنی در منطقه در کنار کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر، پاکستان، مصر و اردن در منطقه است. بنابراین آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ترکیه همگی تصمیم به مطرح کردن موضوع برخورد با سوریه از مجرای سازمان ملل گرفتند که با وتوی روسیه و چین در شورای امنیت به بن بست خوردند. لذا تصمیم گرفتند که از  طرق دیگری بر سوریه فشار آورند. در گامهای بعدی نشستهایی در تونس و ترکیه (استانبول) تحت عنوان "نشست دوستان سوریه" برگزار شد که در نشست استانبول که دو هفته قبل از مذاکرات هستهای ایران و 1+5 در استانبول صورت گرفت، نمایندگان 80 کشور مخالف نظام سوریه از سراسر جهان شرکت داشتند و در آن "شورای ملی مخالفان "سوریه را به رسمیت شناختند. به این ترتیب علاوه بر زیر سؤال بردن نقش و کارکرد سازمان ملل در مدیریت بحرانهای بینالمللی و خدشه بر مشروعیت آن؛ بر دولت سوریه و متحدین آن و به ویژه ایران فشار زیادی آوردند. در این بین مناسبات ایران و ترکیه که قبل از وقوع درگیریها در سوریه و به ویژه بعد از موضعگیری ضد اسرائیلی اردوغان در نشست داووس سوئیس سیرصعودی داشت، همزمان با وقوع اغتشاشات مردمی در سوریه دچار واگرایی در نگرشها و سیاستهای دو طرف گردید که با تعمیق هرچه بیشتر بحران بر دامنه آن افزوده شد. ایران در کنار روسیه و چین به حمایت صریح از نظام سوریه پرداخت و آن را به عنوان یکی از مبانی دیپلماسی خاورمیانهای خود اعلام کرد. لذا در کوتاه مدت و میان مدت، تقابل رویکرد و دیدگاه ترکیه و ایران در مواجهه با سوریه ممکن است به بروز تنشهایی بین دو کشور منجر گردد که البته باید حتیالامکان مدیریت شود.

وضعیت سوریه بر توازن قدرت در منطقه تأثیر پایداری خواهد گذاشت، زیرا هم اکنون در منطقه خاورمیانه شاهد حضور دو جبهه شیعی (ایران، عراق، سوریه) و سنی (عربستان سعودی، ترکیه، شیخنشینهای خلیج فارس مثل قطر، لیبی و اردن) هستیم و سقوط  نظام فعلی سوریه که متحد استراتژیک ایران نیز هست، موجب تضعیف محور شیعی خواهد شد. زیرا پیش بینی میگردد در صورت سرنگونی نظام حاکم بر سوریه، نظامی با گرایش سنی بر سر کار بیاید و سوریه نیز که هم اکنون در زمره نزدیکترین متحدین ایران و در محور شیعی جای دارد به جبهه سنی بپیوندد. متقابلاً اگر دولت بشار اسد بتواند از این بحران عبور کند، آنگاه ترکیه با چالش جدی روبرو خواهد شد، چرا که در جای نامناسب سرمایه گذاری کرده است. فرسایشی شدن جنگ و برخی اقدامات مخالفان تندرو دولت کنونی سوریه بر علیه ترکیه  به همراه تحولات چند ماه اخیر که با پیشنهاد متحدان سوریه به خصوص روسیه و ایران مبنی بر امحاء سلاحهای شیمیایی سوریه، باعث منتفی شدن حمله احتمالی آمریکا به سوریه گردید، عملاً برای ترکیه و دولتهای حامی مخالفان بشار اسد نوعی شکست در رقابت با متحدان سوریه به ویژه ایران به شمار میرود.

بعد از تحولات جهان عرب، استراتژی ایجاد توازن ترکیه در خصوص تحولات منطقه تغییر کرد و ترکیه به طور فعال در صدد تقویت محور سنی در منطقه و نقش آفرینی در قالب آن برآمده است و این رویکرد ترکیه به ویژه در مورد بحران سوریه به خوبی قابل مشاهده است. تخریب روابط ایران و ترکیه و شکاف بین این دو کشور منجر به نزدیکی هر چه بیشتر طرف ترک به اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد که نهایتاً به تقویت قطب سنی در منطقه خواهد انجامید و کاملاً به ضرر ایران و محور شیعی خواهد بود.



هـ) مسئله اسرائیل

ترکیه اولین کشور اسلامی بود که در سال 1949م. اسرائیل را به رسمیت شناخت و روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور برقرار نمود. در پی مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل با توجه به شرایط به وجود آمده، ترکیه روابط خود را با این کشور آشکار کرد. (Bulent, 2000) به عبارت دیگر این دو کشور با توجه به فضای خاص بینالمللی سعی کردند مناسبات خود را در زمینههای نظامی، امنیتی و تجاری گسترش دهند.

به طور کلی علل همکاری ترکیه با اسرائیل را در موارد زیر میتوان خلاصه کرد:

· ترکیه اسرائیل را پلی میبیند که میتواند از طریق آن کشور، حمایت بیشتر آمریکا را در تأمین منافع خود خصوصاً در رقابت با کشورهای همسایه بدست آورد.

· همکاری ترکیه با اسرائیل سبب تسریع در فرایند جذب در اتحادیه اروپا خواهد شد.

· ترکیه، اسرائیل را وزنهای در مقابل نفوذ ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران میداند.

· ترکیه با برخورداری از حمایتهای اسرائیل قادر خواهد بود با تهدیدهای یونان به صورت مناسبتر و موفقتری مقابله کند. (Bulent, 2000) 

در سال 1996م. عقد قرارداد همکاری نظامی و امنیتی ترکیه و اسرائیل منجر به یک همکاری استراتژیک شد. این روابط طیف وسیعی از همکاریها (از استفاده از قلمرو هوایی ترکیه توسط ناوبری اسرائیل گرفته تا برگزاری مانورهای مشترک) را شامل میشود. هرچند که اسرائیل مرز مشترکی با جمهوری اسلامی ایران و ترکیه ندارد، اما با این قرارداد هم در بخشها و عرصههای مختلف نظامی و اقتصادی ترکیه حضور دارد و هم اینکه از طریق ترکیه با ایران و کشورهای آسیای میانه عضو سازمان اکو هم مرز شده است. یعنی اینکه تمامیت ارضی و منافع ملی ایران بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته است. 



3. الگوهای تضاد و همکاری در حوزههای اقتصادی

در تئوری و عمل اختلافات فاحشی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در نوع نظام اقتصادی و چگونگی اداره کشور وجود دارد. ترکیه دولت حامی سرمایهداری صنعتی و مالی است و در ایران با یک دولت تحصیلدار و متحد بورژوازی تجاری روبرو هستیم. ترکیه سالهاست به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است، در حالی که طرح افکار ضد و نقیض طرفداران و مخالفان عضویت ایران در این سازمان از یک سو و مخالفت آمریکا از سوی دیگر مانع از عضویت ایران در این سازمان گردیده است. حاکمان ایران با سوء ظن به سرمایه خارجی مینگرند، در حالی که اقتصاد ترکیه یک اقتصاد جاذب برای سرمایه گذاری خارجی است. یکی از منابع مهم درآمد ترکیه، میزان ارز خارجی است که کارگران ترک از خارج وارد میکنند که البته باید صنایع توریسم نیز به این منبع اضافه شود. 

همکاری دو کشور همسایه با اینکه اقتصاد آنها مشابه همدیگر نیست، اما رو به رشد و توسعه بوده است. حجم مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه تا پایان سال 2012م. نزدیک به 22 میلیارد دلار بوده است و طبق برنامه بنا بر آن است که تا سال ۲۰۱۵م. این رقم به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد (http://www.yjc.ir). سطح مبادلات تجاری ایران و ترکیه بالاست و ایران بازار خوبی برای محصولات صنعتی ترکیه است. البته به علت تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرات فلزات گرانبها از ترکیه به ایران و واردات نفت ترکیه از ایران به حدود نصف در سال 2013م. کاهش یافته است که این موارد سبب شد در 8 ماهه اول سال 2013 م. حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه بیش از 7 میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد. با این وجود ظرفیتهای موجود در ایران میتواند در بسیاری موارد زمینه ساز سرمایه گذاری ترکیه در ایران باشد، چرا که این کشور تجاربی در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی دارد. به طور مثال ترکیه میتواند در بخشهای خدمات، هتلداری و توریسم به ایران کمک کند. همچنین ایران و ترکیه میتوانند به همکاریهای دو جانبه اقتصادی در سطح منطقه بپردازند و به طور مثال سازمان اکو یکی از مواردی است که ظرفیت همکاریهای دوجانبه و چند جانبه در آن برای کشورهای منطقه  فراهم است. لازم به ذکر است که تجارت بین اعضا در سازمان اکو تنها ۶% مبادلات تجاری با کشورهای منطقهای را در بر میگیرد و همکاری فعال دو کشور بزرگ ایران و ترکیه میتواند حجم داد و ستد را به صورت چشمگیری افزایش دهد. در صورت نهایی شدن حذف گمرکات مرزی برای کالاهای یکدیگر حجم مبادلات اقتصادی دو طرف افزایش قابل ملاحظهای خواهد یافت.

علاوه بر این، ترکیه یکی از وارد کنندگان نفت ایران است و بنا بر گزارش مرکز آمار ترکیه، حجم واردات نفتی ترکیه از ایران طی سال  2010م. معادل 38% کل نفت وارداتی این کشور بوده است. البته ترکیه از سال 2010م. تا قبل از تحریمهای نفتی علیه ایران نیز واردات نفت از ایران را باز هم افزایش داد و آن را تا حدود 180 تا 200 هزار بشکه در روز رسانده بود که نشانگر ظرفیت بالای افزایش مبادلات نفتی بین دو کشور است. اما بعد از وضع تحریمهای غرب علیه ایران و فشار آمریکا به کشورهای جهان برای هم سویی با تحریمها، شرکت ملی نفت ترکیه نیز  اعلام کرد خرید نفت از ایران را به میزان ۲۰% کاهش خواهد داد، اما در عمل ترکیه واردات نفت خود از ایران را به میزان، کاهش داده است. به نظر میرسد اگر موضوع هستهای ایران کماکان حل نشود و حلقه تحریمها هرروز تنگتر شود، در این شرایط احتمال افزایش تنش و شکاف بین دو کشور ایران و ترکیه و خطر از دست دادن شریک تجاری و یکی از بهترین خریداران نفت ایران وجود خواهد داشت.

رقابت اقتصادی ایران و ترکیه یکی دیگر از بارزترین وجوه تقابل دو کشور در آسیای مرکزی و قفقاز به شمار میآید. ابعاد تقابل ایران با این کشور را میتوان در موارد زیر دستهبندی کرد:

· برخورداری ترکیه از حمایتهای همه جانبه اروپا و آمریکا در گسترش نفوذ به آسیای مرکزی.

· اعلان آمادگی ترکیه در سرمایه گذری پرحجم و طولانی مدت.

· عدم آمادگی بخش خصوصی ایران در حضور سرمایهای و فنی در این کشورها.

· دخالت ترکیه به عنوان نماینده اقتصادی و امنیتی اروپا و ناتو به منظور توسعه اقتصادی و اصلاحات دمکراتیک که واکنش و اعتراض دولت ایران را در برداشته است.

· متعارض بودن سیاستهای دو کشور در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر، چگونگی استخراج منابع نفتی این دریا و راههای انتقال لولههای نفتی.

طبیعی است کشوری در این حوزهها پیروز خواهد شد که از حمایتهای آمریکا روسیه و دول اروپایی بهرهمند شود.

در مجموع میتوان مؤلفههای همکاری دو کشور در حوزه اقتصادی را در موارد زیر خلاصه کرد:- استفاده بهینه از توانمندیهای سازمان اکو.

· همکاریهای مشترک در بخش انرژی و صدور نفت و گاز.

· سرمایه گذاریهای مشترک در بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و همچنین ارتباطات ریلی و جادهای.

· همکاری مشترک در بخش منسوجات، پوشاک و فرآوردههای غذایی، خودرو سازی و صنعت برق.









4. نگاهی به روابط فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه 

پیش از تأسیس ترکیه و حتی پیش از برپایی خلافت عثمانی، آناطولی و بخش گستردهای از ترکیه کنونی در قلمرو حوزه تمدنی ایران قرار داشت. این امر به ویژه از نظر نفوذ گسترده فرهنگ ایرانی مانند زبان و ادبیات فارسی قابل توجه بود (دورفر، 1382: 330). آناطولی و مناطق ماوراء آن از قرنهای دوم و سوم هجری/ قرنهای هشتم و نهم میلادی قلمرو گسترده زبان فارسی محسوب میشد. افزون بر مردم و نخبگان فرهنگی، بسیاری از شاهان سلجوقی مانند غیاثالدین کیخسرو اول و بردارش ناصرالدین برکیارق در زمره شعرای پارسی زبان بودند. پادشاهان سلجوقی افزون بر این از جمله حامیان شعرای بزرگی چون امیر معزی، نظامی گنجوی، و بسیاری از شعرای دیگر نیز بودند (احمدی، 1389: 112).

در آن میان زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر و دیگر سرزمینهای قلمرو عثمانی جلال و شكوهی دیگر داشت كه وضع هیچ كشوری جز شبه قاره هند قابل سنجش با آن نیست. در آسیای صغیر چندین سده  زبان فارسی، زبان رسمی منحصر به فرد ملتها بود. طبقه مبرز بدان سخن میگفتند و شعر میسرودند و كتاب مینوشتند. نامه نویسی به فارسی بود، وعظ و تدریس به فارسی بود، و همه اسناد حاکی از نفوذ زبان فارسی در آن سرزمین است. این نكته را هم باید دانست كه نفوذ فارسی منحصر به قلمرو آسیایی عثمانی نبود، بلكه در دیگر متصرفات آن دولت از جمله در ممالك جنوب شرقی اروپا نیز رواج داشت (ریاحی، 1349: 78).

اگر به قبلتر هم برگردیم، دور نمای زبان فارسی بیشتر هم بوده است. زبان و فرهنگ گرانمایه ایرانی سدههای دراز در بخش بزرگی از جهان متمدن قدیم سروری و سرافرازی داشت و از كرانههای اقیانوس اطلس تا اقیانوس كبیر، از فرغانه تا بغداد، از دهلی تا قسطنطنیه و سرانجام از سنگاپور تا اسپانیا، زبان اهل ادب و ذوق و حال بود. (مفتاح، 1374: 28) در سده هشتم هجری در همان سالها كه معماران چیره دست ایرانی در ساختن بنای معروف الحمرا در اسپانیا میكوشیدند، خنیاگران چینی برای ابن بطوطه جهانگرد مراكشی غزل سعدی را میخواندند: 

تا دل به مهرت دادهام / در بحر فكر افتادهام

چون در نماز استادهام / گویی به محراب اندری

در دوره صفوی رابطه فرهنگی دو کشور علیرغم جنگهای طولانی قطع نشد. در واقع کشمکش ایران و عثمانی که بیشتر در قدرت و سیاست نمود داشت، مانع ارتباطات فرهنگی نشد. شاعران عثمانی از شاعران ایران تقلید میکردند. کردها و طوایف کرد که در نوشتن و سرودن اشعار ادبی و تاریخ نویسی از زبان فارسی استفاده میکردند، به حضور فرهنگ ایرانی در عثمانی و به ویژه در آناطولی کمک کردند.

در دوران پهلوی و با سفر رضا شاه به ترکیه و استقبال شدید ترکها از او، روابط فرهنگی دو کشور به تدریج رشد کرد. نخبگان فرهنگی دو طرف با یکدیگر روابط نزدیک داشتند و این روابط گاه میان برخی از آنها نظیر فروغی و ناظم حکمت شاعر برجسته معاصر ترک، زبانزد همه گشت.

خط در ترکیه بعد از سال 1927م. از الفبای فارسی ـ عربی به لاتین تبدیل شد و این امر ضربه بر پیکر روابط فرهنگی دو کشور زد. همچنین اتفاقات فرهنگی مشابه در دو کشور نیز جالب توجه است. تلاش مصطفی کمال پاشا برای از میان بردن نفوذ مذهب و روحانیت در ترکیه و جدایی دین از سیاست با تلاشهای رضاشاه در این خصوص  قابل توجه است. مسأله حجاب و لباس در روابط دو کشور نیز تأثیر گذار بوده است. رضاشاه متأثر از سیاست آتاتورک کشف حجاب را اعلام کرد.

افزون بر لباس، مسأله کلاه پوشیدن و جایگزینی کلاههای قدیمی سنتی با کلاههای جدید اروپایی در هر دو کشور ایران و ترکیه مطرح و به یکی از جنجالهای فرهنگی آن سالها تبدیل شد. بر اساس برخی گزارشها دولت ترکیه در سالهای پس از 1320ش. به طور یکجانبه به یکصد دانشجوی ایرانی که بیشترینشان آذری بودند، بورس داد. برخی از این دانشجویان نظیر "حمید نطقی" و "جواد هیأت" از فعالان جریان پان ترکی در سالهای بعد از انقلاب شدند.

بعد از کودتای سال 1332ش. روابط فرهنگی دو کشور پویا شد. یک توافقنامه فرهنگی به سال 1337ش. بین طرفین منعقد گردید. این توافقنامه که 18 ماده اساسی داشت تا پیش از انقلاب  چارچوب روابط فرهنگی دو کشور را روشن میکرد و حتی در سالهای اولیه پس از انقلاب نیز مبنای همکاریهای فرهنگی ایران و ترکیه بود.

با امضای قرارداد مهم سازمان عمران منطقهای موسوم به RCD میان ایران، ترکیه و پاکستان، روابط فرهنگی دو کشور گسترش یافت و به مبادله فرهنگی سرعت بخشید. این پیمان در تبادل استاد و دانشجو تحول جدیدی ایجاد کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو برنامه برای مبادله فرهنگی دورهای میان ایران و ترکیه طراحی و اجرا شد. یکی برنامه دو ساله مبادلات فرهنگی برای سالهای 1373-1371ش. و دیگری برنامه دورهای مبادلههای فرهنگی در سالهای 1382-1379ش. این مبادله نامه 58 اصل داشت که در زمینههای آموزش و علم، فرهنگ و هنر، جوانان و ورزش، رسانههای عمومی و شرایط عمومی و مالی روابط فرهنگی دو کشور را به مدت دو سال پیش بینی کرد.

در دهه 80 شمسی روابط فرهنگی دو کشور گسترش بیشتری یافت. در سطح غیر دولتی نیز پروتکلهای همکاری فرهنگی میان آستان قدس رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد با مرکز تحقیقات مؤسسه حاج بکتاش ولی و دانشگاه غازی در ترکیه امضا شد. همچنین میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سازمان دیانت ترکیه و سازمان فرهنگی کنفرانس اسلامی در ترکیه نیز توافقنامههایی منعقد شد.

برگزاری کنگرههای فرهنگی بین دو کشور نیز گواهی دیگر بر افزایش همکاریهای فرهنگی ایران و ترکیه در دهه 80 شمسی است. در این زمینه میتوان  به کنگره بزرگداشت حافظ در مهر 1380 و سمینار بزرگداشت فردوسی در اسفند 1380 در آنکارا و نیز کنگره شهریار در همان سال اشاره کرد.

برخی فیلم سازان ایرانی نظیر بهمن فرمان آرا و عباس کیارستمی در جشنواره سینمایی ترکیه برنده جایزه شدند. کارگردانان و فیلمسازان ایرانی گاهی به عنوان داوران جشنوارههای بینالمللی سینمایی ترکیه  نیز بدانجا رفتهاند. 

ترکیه دارای ایرانشناسان بزرگی چون احمد آتش، سهیل انوار، تحسین یازیجی و رشید رحمتی آرات است که در دوران معاصر آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشتهاند.

عوامل عمده فرصت آفرین در روابط دو کشور را میتوان چنین برشمرد: 1- اسلام به عنوان دین مشترک 2- اشتراکات فرهنگی و حضور فرهنگ ایرانی در ترکیه 3- اشتراکات معنوی عرفانی 4- مشکلات فرهنگی مشترک در عصر جهانی شدن 5- ارتباطات و مبادلههای هنری 6- جذابیت میراث تمدنی، تاریخی و طبیعی برای گردشگران متقابل.

عوامل تضاد آفرین را میتوان چنین برشمرد: 1- شکاف مذهبی تشیع و تسنن 2- مسأله پان ترکیسم 3- چالش اسلام گرایی رادیکال 4- مصادره فرهنگی مشاهیر علم و ادب ایران 5- اجرایی نشدن توافقهای فرهنگی دو جانبه.

در پایان با توجه به تجزیه و تحلیل از روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه میتوان راهکارهای زیر را برای عملیاتی کردن دیپلماسی موفق در روابط فرهنگی دو کشور به دست داد.

1- کمک گرفتن از نخبگان مطلع از اهمیت مسایل فرهنگی در روابط کشورها

2- تفکیک بیشتر میان وظایف کارمندان بخشهای دیپلماتیک و فرهنگی سفارتخانههای ایران

3- گسترش بخش فرهنگی سفارت ایران در ترکیه و ایجاد واحد ویژهای در آن با حضور پژوهشگران آگاه دانشگاهی

4- هماهنگی بین نهادهای گوناگون مسئول دست اندر کار اجرای توافقهای فرهنگی میان دو کشور و جلوگیری از موازی کاری در امور فرهنگی.

5- فعال کردن انجمنهای دوستی ایران و ترکیه

6- تشکیل انجمن ایران شناسان ترک و ترک شناسان ایرانی و برپایی نشستهای مشترک سالیانه

7- شناخت و کاربرد ملزومات دیپلماسی فرهنگی از سوی مسئولان

8- انگشت گذاشتن بر اشتراکات دینی میان ایران و ترکیه

9- توجه به مسأله هویت ملی از سوی مسئولان فرهنگی

10- متقاعد ساختن مسئولان ترکیه بر آثار و پیامدهای  منفی پان ترکیسم و... (احمدی، 1389: 150-120).



نتیجه گیری

این مقاله در پی تبیین الگوهای تضاد و همکاری دو کشور ایران و جمهوری ترکیه در حوزههای مختلف سیاست داخلی، خارجی و همچنین حول مسائل اقتصادی بود. همانگونه که به روابط ایران و ترکیه پرداخته شد، دیدیم که مناسبات دو کشور همسایه همواره  توأم با درگیری و همبستگی بوده است. مطالب فوق مؤید این نکته است که در بررسی تاریخی روابط دو کشور میتوان نتیجه گرفت که دو عامل سیاست و قدرت، نقشی بسیار تعیین کننده در همگرایی و واگرایی و تعامل یا تقابل در روابط دو کشور در دورههای گوناگون تاریخی ایفا کردهاند. این بدان معناست که سیاستهای اعمالی بر اساس مؤلفههای قدرت در هر کشور در این دورهها، بر میزان، کیفیت و کمیت واگراییها و همگراییها در روابط ایران و ترکیه تأثیر به سزایی داشته است. 

ایران و ترکیه پروتکلی برای همکاریهای امنیتی و اعمال کنترل بر مرزهای مشترک خود امضا کردهاند. در این پروتکل که در ژوئیه 1994 امضا شد، هر یک از دو کشور پذیرفتند که اجازه ندهند دشمنان کشور دیگر از خاکش استفاده کنند. به دیگر سخن، ترکیه به تبعیدیان ایرانی اجازه نخواهد داد تا در درون مرزهایش دست به فعالیت سیاسی  بر ضد جمهوری اسلامی ایران بزنند و ایران نیز مانع خواهد شد که حزب کارگران کردستان ترکیه از خاک ایران برای حمله به ترکیه استفاده کند.

با وجود تنشهای مطرح میان ترکیه و ایران، همکاری دو کشور همچنان ادامه دارد و حتی در برخی زمینهها رو به بهبود است. نفس این واقعیت که ایران و ترکیه دو کشور همسایه بوده و با مشکلات مشترکی روبرو هستند، آنها را به جای برخورد به همکاری وا میدارد. در هر دو کشور نیروهای خواهان همکاری وجود دارند که در برابر نیروهای خواهان رویارویی ایستادهاند. میتوان زمینههای همکاری دو کشور را به دو بخش همکاریهای منطقهای و روابط دو جانبه تقسیم کرد. این در حالی است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت بلامنازع تحولات منطقه خاورمیانه قطعاً با همکاری و تعامل متقابل میتوانند بر قدرت منطقهای خود افزوده و نقشی بسیار پررنگتر در تحولات منطقه و جهان اسلام ایفا کنند. این بدان معناست که با درک بهتر تصمیم گیران و دولتمردان ایران و ترکیه، همکاری ایران و ترکیه به نوعی بازی برد ـ برد برای هر دو کشور منجر خواهد شد. لذا برای انجام این مهم، مسئولان سیاست خارجی ترکیه باید بتوانند ارزیابیهای درستی از تحولات منطقهای و جهانی داشته باشند و همانند مسئله سوریه دچار اشتباه محاسباتی نشوند که آنها را از رسیدن به اهداف و منافعشان دور سازد. ازاینرو به نظر میرسد که ترکیه باید در عرصه سیاست خارجی با درایت و تجربه بیشتری به مسائل منطقهای و جهانی بپردازد و فعالیتهای ترکیه به نحوی صورت پذیرد که در افکار عمومی منطقه و جهان اسلام همانند برخی از دولتهای مرتجع عربی به عنوان مجری سیاستهای آمریکا و غرب نقش نبندد و استراتژی داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه مبنی بر تنش صفر با همسایگان را نه تنها روی کاغذ بلکه در عمل نیز به منصه ظهور برساند. در طرف مقابل نیز مسئولین جمهوری اسلامی ایران میبایست حساسیتهای ترکیه در برخی زمینهها را مد نظر قرار داده و برای ارتقای همکاریها و گسترش روابط در زمینههای مختلف کوشش کنند، چرا که اگر بر اساس نظریه انتخاب عقلانی هم بخواهیم قضاوت کنیم، سودی که برای هر دو کشور در همکاری و گسترش ارتباطات وجود دارد، قابل قیاس با منافع حاصل از  تقابل یا تخاصم ایران و ترکیه نیست. 

ایران و ترکیه دو کشور با اهمیت در منطقه هستند که با همه اختلافاتشان توانستهاند اراده خود را برای همزیستی مسالمت آمیز در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به اثبات برسانند. توانایی این دو کشور برای ادامه روابط حسن همجواری بستگی به دو عامل دارد؛ یکی چگونگی تفسیر آنها از رویدادهای منطقه و جهان و دیگری شخصیتهایی که در هر کشور برسرکار میآیند. هر دو کشور اگر از سیاستهای بیش از حد سودایی و مادی گرا پیروی نکنند مجال کافی برای همزیستی مسالمتآمیز خواهند داشت.
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