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Abstract  
The purpose of the present study is to analyze political-security relations between Iran and Turkey in the 

light of transformations in Syria (2010-2019). The research method is descriptive-analytic and the theory of 

defensive realism (threat balance) was used. The results showed that transformations in Syria during 2010 

to 2019 have changed the political-security relations between Iran and Turkey. After transformations in 

Syria and the emergence of extremist groups with regard to the explained criteria in the research, the 

relationship between Iran and Turkey changed from a competitive and mild approach (2002-2010) to a 

threatening orientation (since 2010 until now) and it entered a new phase. Due to Iran's support from the 

chain of resistance and one of its rings, that is Syria, and also Turkey's membership in western-Arabic 

frontier to knock down Syria, Iran and Turkey change their approach and perspective in this term.  

 
Keywords: Political Relations, Security Relations, Defensive Realism, Syria, Iran. 

  

                                                           
1. Received: 2021/07/11 ;  Revised: 2021/08/06 ;  Accepted: 2021/08/17 ;  Published online: 2022/06/22 

DOI: 10.22034/sm.2021.533996.1727 

© the authors 

http://sm.psas.ir/ 

Publisher: Political Studies Association of the Seminary 



118  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 
 

 

 

 

 ترکیه امنیتی ايران و -روابط سیاسی

 1(1111-1119)در پرتو تحوالت سوريه 

 2مهناز گودرزی، 1پور علیرضا گلچین

 اسالمی، اصفهان، ایران.الملل، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد  دانشجوی دکتری روابط بین .1

alirezagolchinpour@yahoo.com 

 .)نویسنده مسئول(الملل، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران.  استادیار، گروه روابط بین .2

m.goodarzi@khuisf.ac.ir 
 

 

 چکیده
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  مقدمه .0

است. از  1گرایی  الملل مورد توجه قرار گرفته، منطقه  های مهمی که در عرصه روابط بین  یکی از موضوع
ای خود را افزایش دهند. البته، گاهی شرایط و   همین رهگذر، کشورها سعی دارند تا نقش و نفوذ منطقه

کند که در این صورت سیاست   گرایی تشویق می  رویدادهای یک منطقه، کشورهای آن را به منطقه
ای برای   به عرصه 0833تحوالت سوریه از سال  شود.  کشورها با تغییر و تحوالتی مواجه می گرایی  منطقه

کشمکش بر سر قدرت تبدیل شده است که مخالفان دولت در یک طرف و دولت بشار اسد در سمت دیگر 
ترین چالش داخلی نظام بشار اسد تا به امروز بوده است. البته این   منازعه قرار دارند که بدون شک مشکل

)فتحی و  گردد  بر تحوالت منطقه برمیای سوریه و اهمیت بازیگری این کشور   امر به نقش مهم منطقه
شد و برای ایفای این نقش   . سوریه تاکنون عامل ثبات در منطقه محسوب می(18: ص3101همکاران، 

المللی بوده است. اما اکنون  ای و بین  های منطقه  آفرین در تحوالت منطقه همواره مورد توجه طرف  ثبات
ای   تحوالتی که از تحوالت منطقه ؛های سختی روبرو است  چالشدولت سوریه در مقابل تحوالت جدید با 

  .(311: ص3101)مرادی و همکاران،  جدید و رویکردها و اقدامات بازیگران خارجی متأثر است
و به دلیل فضای نیم قرن اختناق داخلی و  بودهخواهی سوریه جدی و تهدیدکننده   جریان تحول ،بنابراین

ای را برای حکومت   شرایط شکننده ،ی و انباشته شدن مطالبات مردمی در درونحزبی غیرمشارکت نظام تک
اند و این مسئله  افراد بسیار زیادی هم کشته شده ،به وجود آورده است. به ویژه اینکه براساس اخبار موجود

نجر شده که است. در واقع این امر به بحرانی سراسری در سوریه م های را در داخل ایجاد کرد  شرایط پیچیده
با گذشت چندین سال همچنان ادامه دارد. با ورود داعش به این کشور، دامنه بحران گسترش یافت و منطقه 
وسیعی از سوریه را در برگرفت و این کشور را با مشکالت جدی روبه رو کرد که تنها به مسائل داخلی 

ات ها و نیّ   عی فراتر از خواستمنتهی نشده است. بلکه سیر رخدادها و تحوالت اخیر در سوریه موضو
ای و جهانی   بازیگران فعال خاورمیانه از جمله ایران و ترکیه است و در حوزه منافع و اراده بازیگران فرامنطقه

 . (31: ص3101)دهشیری و همکاران،  گیرد  قرار می
هایی   ها و چالش  این بحران، فرصتست كه ا همیتا ئزجهت حااز آن  کیهتران و يرروابط اسي ربر ،لذا

را برای ایران و ترکیه ایجاد کرده است تا این دو کشور در تالش باشند روابط خود را با چنین شرایطی سازگار 

                                                           
1. Regionalism 
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، منابع طبیعی، تژیکاسترا یبه خاطر موقعیتها، ترکیهان و یرع اقکنند و از آن به سود خود بهره ببرند. در وا
میانه ورمنطقه خاار تأثیرگذ یلتهااز دو ،جمعیتی یهاراختاس و فرهنگی -یخیرتا یپیوندهاو  تکااشترا

نه میاورمنطقه خادر  یدمنحصر به فر یها  يژگيام از وهمسايه هر كددو ين ا همچنینند. رومیر شما به
 همچنینو نه میاورخاز و قفقا، یمركز سیاین آمناطقي چوترکیه در مؤثر  یيگرزباسو  از یکند. رداربرخو

باعث دارد، يه رسوو سالمي ا یربیدا، فلسطینمسأله همچون  یامسايل مهم منطقهدر كه  یارگذثیرنقش تأ
 یامنطقهت الدمعادر  کیهترون فزر روزابلكه حضود، كاسته نشوآن  یکلید قعیتمواز ست نه تنها ه اشد

 یيارس و درفا خلیجن )جها یژنراقلب در گرفتن ار قربا  نیزان يرا ،از سوی دیگرست. د اكامال  مشهو
 قعیتمو ،یا  مسايل مختلف منطقهم در نررت قداه به همرر، سرشا یژنرامنابع از  یرداربرخور( و خز

ين ف اطراز ضي ريا تعاو ست تعاملي سیاذ تخاا ،ينابنابرد. گیرار توجه جهاني قرن كانودر تا دارد،  یا  هيژو
)عباسی قیداری،  هدار دقر ثیرتحت تأرا به منطقه ط مربوت الدند معااميتو، نسبت به همر، كشودو 

3100). 
( 0838-0830ه )یسور یتیامن -یاسیتاثیرات تحوالت س ،تحلیلی -در این پژوهش با روش توصیفی

شود. سوال اصلی این   بررسی می یتدافع ییگرا  واقع ۀه با استفاده از نظرییران و ترکیا یتیامن یاسیبر روابط س
ران و یا یتیامن -یاسیبر روابط س یری( چه تاث0838-0830)ه یسور یتیامن -یاسیاست که تحوالت س

( 0838-0830) یها  ن سالیه بیه داشته است؟ در پاسخ به این فرضیه باید گفت که تحوالت سوریترک
 یها  ه و ظهور گروهین روابط پس از تحوالت سوریه را تغییر داده است. ایران و ترکیروابط سیاسی و امنیتی ا

-0838م از سال یو مال یاز یک رویکرد رقابت ،ین شده در پژوهشیتب یها  با توجه به شاخص یافراط
ل شده و ی( تبد3108) 0838گیری تهدیدمحور، در دوره بعد از سال   ( به یک جهت3108-3103) 0880

 ترکیه و ایران را وارد مرحله جدیدی نموده است. یتیامن -یاسیروابط س

 . پیشینه پژوهش2

گرایی   منطقه سیاست بر عراق و سوریه تحوالت (، در پژوهشی با عنوان تأثیر3101همکاران ) فتحی و
 و ایران گرایی  منطقه بر تأثیری چه عراق و سوریه تحوالت که اساسی پرداختند ترکیه، به این سؤال و ایران
های   چالش و اقتصادی و ایدئولوژیک سیاسی، های  فرصت پژوهش، های  یافته براساس داشته است؟ ترکیه

 . است شده منطقه تحوالت از پس ترکیه و ایران گرایی  منطقه سیاست تقویت موجب اقتصادی، و امنیتی
، دیه موازنه تهدیدگاه نظریران از دیا یت ملیه و امنیبا عنوان بحران سور یدر پژوهش ،(3101) یعیرب
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ر موازنه به ییتغ یش براالشمار آورد که در ت در بحران سوریه به یا  ب منطقهیه و ایران را به عنوان دو رقیترک
ه یر وضع موجود است. ترکییه درصدد تغینفع خود هستند. ایران به دنبال حفظ وضع موجود در سوریه و ترک

مخالف اسد  یداخل یروهاین نیبه هدف خود از رویکرد ائتالف با غرب و عربستان و همچن یابیدست یبرا
استفاده کرده است. در  یرو  است دنبالهیخود همواره از س یا  منطقه یها  استی. این کشور در سردگی بهره می

با عربستان  یسو و همراه ل از یکیز این کشور با نزدیک کردن مواضع خود به غرب و اسرائیبحران سوریه ن
ز تالش کرده تا ضمن ین دیگر ایران یدیگر به دنبال برهم زدن توازن به ضرر ایران است. از سو یاز سو

ن یه دارد. از بامصون نگ یرات انقالبییاین کشور را از تغ یاسیاصالحات، ساختار س یب اسد به برخیترغ
ان در سوریه، فقدان کارکرد مناسب رژیم جدید در یعیت شیاقل یقدرت از سو یریرفتن فرصت در دستگ

 یرگذارین کاهش تأثیو همچن ءایران در منطقه، کاهش فرصت بقا یتهران، افزایش انزواگرای یسوریه برا
 دهد.  یر قرار میایران را تحت تأث یت ملیاست که امن یایران از جمله تهدیدات یا  منطقه یها  برنامه

مطالعه موردی  :عنوان امنیت ترکیه و جنگ داخلی سوریه باتحقیقی  در ،(0830و همکاران ) 1برگ
که پیشرفت  ندنشان داد، 0830تا  0833اخلی سوریه بر امنیت انسانی ترکیه از سال درباره تأثیر جنگ د

تهدیدی برای تمامیت ارضی و حاکمیت دولت  ،نیروهای کرد و همچنین گسترش سرزمینی دولت اسالمی
ترکیه است. این جنگ همچنین بر چرخش اقتدارگرایانه دولت ترکیه تأثیرگذار بود، که در یک کودتا باعث 

یجاد ناتوانی داخلی و تهدیدی برای امنیت کشور شد. از نظر امنیت انسانی ترکیه، افزایش تروریسم در این ا
کشور به عنوان عامل جنگ سوریه، امنیت جسمی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. عالوه بر این، 

د آمد و تهدیدی برای جمعیت های بهداشتی به دلیل تعداد زیادی از پناهندگان سوری در ترکیه بوجو  نگرانی
 ترکیه بود. 

های   نشان داد که جنگ، عنوان مدل حزب الله ایران در عراق و سوریه باتحقیقی  در ،(0830) 2فریدمن
عراق و سوریه به پایان نرسیده است. ایران برای گسترش و مشروعیت بخشیدن به نفوذ خود، از جنگ علیه 

ثباتی در عراق و سوریه استفاده کرده است. اگر ایاالت متحده قصد دارد  دولت اسالمی و به طور کلی، بی
نفوذ ایران در سوریه و عراق را به چالش بکشد، باید تعهد طوالنی مدت خود را به شرکای محلی خود نشان 
دهد و الزم است که با شرکای خود در جهت تأمین و ثبات شرق سوریه و غرب عراق همکاری کند. مقابله 

                                                           
1. Berg 

2. Friedman 
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های مناسب برای نفوذ ایران در   فوذ ایران در عراق و سوریه یک پروژه طوالنی مدت است و ایجاد گزینهبا ن
 های طوالنی مدت ایران است.  ها به وابستگی  دمشق و بغداد بهترین راه برای جلوگیری از تبدیل شدن آن

 ضوع مورد مطالعهبه مو جانبه ، به صورت همهبا موضوع پژوهش حاضردر مجموع مطالعات مرتبط 
ه یه و همچنین تحوالت سوریران و ترکیا یتیو امن یاسیاند و بیشتر به تشریح جداگانه روابط س نپرداخته
کنند و به ویژه به بررسی دقیق تأثیر  ارتباط ملموسی برقرار نمی های پژوهشو بین این متغیر بودهمعطوف 

ه که موضوع پژوهش یران و ترکیا یتیامن یاسی( بر روابط س0838-0830ه )یسور یتیامن -یاسیتحوالت س
 استفاده از رویکرد رئالیسم تدافعی در تحلیل موضوع پژوهش از سوی دیگر،پردازند.  باشد، نمی حاضر می

قات موجود به صورت محدود و با استفاده از یها و تحق  شتر کتابینکه بیکه در نوع خود با توجه به ا حاضر
 ید و ابتکاریاند، جد  منطقه پرداخته یه بر کشورهایالملل به تبعات بحران سور  نیروابط ب یها  هیر نظریسا

 است.

 چارچوب نظری تحقیق . 7

 اصل به معتقد قدرت بحث در که است ساختاری گرایی واقع مکتب اندیشمندان از یکی 1والت استفن
 کرده تالش والتز نظر مورد قدرت موازنه نظریه کارایی ارتقاء و تصحیح در طریق این از و بوده تهدید موازنه
 در موازنه به دنبال ها  آن ولی ستند،ین یقدرت هر اب موازنه در پی کشورها که بود عقیده این بر . ویاست
 اصالح در .(Walt, 1986: p.116آید )  به حساب می تهدید آن قدرت اضافه شدن که هستند یکشور برابر

 توصیفتهدیدگر  عوامل همچون را مؤلفه چهار ،تهدید و قدرت معنای تمایز کناردر  قدرت موازنه نظریه
2یاییجغراف همجواری ،ینظام یهاقابلیت دولت، یتهاجم قدرت از ترکیبی شامل کرد که

 های  هدف و 
 ،است تیاهم حائز ها  دولت انیم روابط در آنچه (. پس11-11: ص1٨٣١ تل،یل)است  ٨تجاوزکارانه

 ،والت گاهدید ها. از  آن از یک هر قدرت زانیم صرف نه و بوده تهدید عنوان به یکدیگر از هاآن برداشت
 کی توسط  شانیبقا  نکهیا  از قبل کنند  یم تالشنخست  گزینند:  برمی را موازنه شیوه علت دو به هادولت
، ؛بزنند موازنه به دست افتد،یب خطر به بالقوه قدرت  را دیجد عضو  یرگذاریتأث   تر  فیضع طرف با وندیپ ثانیا 

                                                           
1. Stephan Walt  

2. Geographic Proximity 

3. Aggressive Intentions 
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 بااهمیت موضوعات از ،لذا .است کمک  ازمندین  فیضع  طرف که دهد  یم شیافزا دلیل نیا به اتحاد درون
 تیامن نمایند  می سعی تهدیدگر قدرت مقابل در ها  است. حکومت تیامن جستجوی ،تهدید موازنه در

 همکاران، و حمایتیان) خواهند  یم را تیامن شیافزا فقط ها  دولت بنابراین،افزایش دهند.  را خود ینسب
 به نسبت فوری تهدید که زنند می دست موازنه به ها دولت از دسته آن برابر در و تنها زمانی (11: ص3101

 داخلی نیروهای بسیج طریق از بیرون و درون از توان می را توازن لذا،. باشند داشته ها  آن منافع یا موجودیت
 تمرکز یک برابر در مقاومت و مقابله جهت تهدید معرض در کشورهای میان موقت اتحادهای ایجاد راه از و

 (. Sun, 2009: p.67؛ 11ص: 3101 همکاران، و سیفی) کرد دنبال تهدیدآمیز قدرت

 روابط سیاسی ایران و ترکیه . 0

 در .نمود مختلف استفاده یرویکردها از توان می ترکیه و ایران یا  منطقه رقابت و سیاست بررسی یبرا
 ه عبارتند از:یترک و رانیا سیاسی اثرگذار در روابط عوامل شرایط، این

  دیپلماتیک هایمالقات . افزایش0-0

 های  دغدغه براساس مقدمتا   توسعه، و عدالت دوران حزب در ایران، و ترکیه روابط به رشد رو مسیر
 پس ترکیه که است آشکار. بود گرفته شکل مشترک اقتصادِی  منافع طور،  و همین ُکرد اقلّیت مورد در یکسان

 تسّنن، اهل و ُکردها با خود روابط کردن تر  نزدیک و موجود اجتماعی بستر از با استفاده و صدام سقوط از
 صدام پیامدهای سقوط که بود کشورهایی از یکی حال، عین در. است داده گسترش عراق در را نفوذ خود

 و انتخابات نتایج که داد عمال  نشان کشور، این در فراگیر دولت ادبیات طرح با و نکرد قبول را عراق در
 آشوب از دوری هدف با کشور این حال، این با. نپذیرفته است را ایران رهبرِی  به شیعیان نفع به عددی برتری

 آمریکا، و ایران بین اختالفات تشدید از پیشگیری همچنین، و و جهان منطقه در نفوذش تقویت عراق، در
 بود عبارت ترکیه اقدام ترین  معروف. کرد مطرح متحده ایاالت و ایران بین میانجی واسطه و عنوان به را خود

 در پی که آمریکا زمانی. 0838 مه ماه در آمریکا و ایران میان شکاف ُپر کردن برای کشور این از کوشش
 کرد متقاعد را ایران دولت برداشت؛ ترکیه گام ایران ای  هسته برنامه ضد ها  تحریم از جدیدی دور تصویب

 کارشکنی با هرچند. کند امضاء را اش  ای  هسته برنامه محدود کردن و اعتمادسازی با موافقت بیانیه که
 شدن تر  نزدیک به ای،  هسته برنامه در گری میانجی برای ترکیه طرح نشد؛ اما محقق معامله این آمریکا،

 (.Sanger & Slackman, 2010: p. 6منجر شد ) تهران به آنکارا
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 مرکزی آسیای لبنان، قفقاز، سوریه، عراق، در یکدیگر سیاسی رقیب همچنان ایران و ترکیه که حالی در
 را خود اقتصادی و تجاری روابط فزاینده حساب توانستند کشور دو این روند،  می شمار به فارس خلیج و

 08 مرز تا را کشور دو اقتصادی مناسبات علیه ایران، اقتصادی های  تحریم دلیل به که روابطی کنند؛ جدا
 ایران و ترکیه ای  منطقه رقابت آغاز این، وجود با. (Demirtaş, 2016: p.3)داد  افزایش سال در دالر میلیارد

از  1«اخوانی کمربند»طرح  با کرد کوشش ترکیه که جایی کرد؛ مشاهده سوریه در 0833سال  از توان  می را
 آشکارا که است سالی چند اکنون واقعیت، همین براساس. کند جلوگیری مقاومت محور در ایران نفوذ
 .کند  می خودنمایی ترکیه و ایران بین لفظی عمدتا   های سیاسی  تنش

 ایران ایهسته . مسئله0-2

 (.11ص :3101 و پوالت، )آراس بود ایران ای  هسته مسئله کشور، دو میان سیاسی مسائل ترین  مهم از
 تهدیدی عنوان به ای  هسته فناوری به دستیابی ایران معرفی برای غربی محافل تالش وجود با ها،  سال این در

 موضعی ایران ای  هسته موضوع در اند  کرده سعی همواره ترک ترکیه، مسئوالن جمله از منطقه کشورهای علیه
 ترکیه (. مقامات338-380ص :3108 دیوساالر، و )درخشه کنند اتخاذ ها  قدرت سایر و آمریکا مستقل از

 ابراز ضمن آن طی که کردند اعالم ایران ای  برنامه هسته درباره را خود موضع مختلف، های  مناسبت در
 استفاده در ایران مسّلم حق بر آن، از استفاده و خاورمیانه در ای  سالح هسته هرگونه وجود با مخالفت
کید ای  هسته انرژی آمیز از  مسالمت  (.11ص: 3108 حسینی، و )دهقان کردند تأ

 حمایت برای گردآوری غرب های  تالش در را شکافی ایران، سازی  غنی برنامه از ترکیه حمایت
 بیانیه (.C.Bleek, 2012: p.142 Stein &) کرد ایجاد ایران تحریم و جهانی محکومیت برای المللی  بین

 برای ترکیه تمایل دهنده  نشان 313 گروه اجالس حاشیه در 0838 می در برزیل و ترکیه ایران، مشترک
 امنیت شورای قطعنامه به ترکیه منفی رأی با نقش این. بود ایران ای  هسته در موضوع مثبت نقش ایفای
 ای  هسته برنامه از حمایت ترکیه(. به طور کلی Hajimineh, 2012: p.88) رسید اوج به ایران تحریم درباره
: 3103هاشمی،   )بنی شد کشور دو روابط سیاسی بهبود و گسترش موجب المللی بین مجامع در ایران
 (.330ص

                                                           

1. Muslim Brotherhood belt 
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 روابط امنیتی ایران و ترکیه . 5

 نسبی قدرت افزایش وسیله به امنیت کسب در پی بازیگرانی عنوان به ها امنیت، دولت کشمکش در
 ه عبارتند از:یترک و رانیا یتیامن اثرگذار در روابط عوامل شرایط، این در. هستند

 کشور دو روابط در آن نقش و مقاومت . محور5-0

ن یبوده است. پیوسته ا یستیونیم صهیه و رژیپیوند ترک ،ن سرزمینیران با ایاز دالیل منع روابط ا یکی
و  یاسیهای س  نامه  ه دارد و تفاهمیدر ترکرا بیشترین نفوذ   یستیونیم صهیران بوده که رژیدر ا یر ذهنیتصو

 دارند. یرانیها، جوهره ضدا  ن آنیب یتیامن

  ترکیه در ناتو موشکی دفاع سپر  سامانه  استقرار  . تصویب5-2

عملی بر ضد  ناتو اگرچه علنا    یهمکاری در برنامه سامانه دفاع موشک ی( برا2١11ه )یم دولت ترکیتصم
احساس شد که قصد   یجد  یتید امنیک تهدیران، همچون یآمد، لکن از طرف ا  ران به حساب نمییا

ن ینمود. ا  محسوب می یا  منطقه یدرگیری احتمال  هرگونه  در یستیونیم صهیاستقرار آن را پشتیبانی از رژ
ران ید نام اکر( سعی 2١1١)  1ک ناتویاستراتژ  سند  بیزمان تصودر ه یبه وقوع پیوست که ترک یبحران در حال

 .(Islam, 2015: p.8سند حذف نماید )  نیا  د ازیک تهدیبه عنوان را 

  ترکیه ملی امنیت سند از ایران موشکی توان . حذف5-7

را   رانیا ٨  شهاب یها  وجود داشت که موشک ی( بند2١١5ه )یترک یت ملیاستراتژی امن  سند  در
ه با یبود؛ لکن با توجه به پیوندهای رو به گسترش دو سرزمین، ترک کردهه بیان یترک یت ملیامن یبرا یدیتهد

 یدیران را تهدیا ی( نشان داد که توان موشک2١1١) یمل  تیامن  ران در سندیا ید موشکیحذف موضوع تهد
 .( 156ص:  1٨١١ا و همکاران، یکند )مسعودن  یخود محسوب نم  یمل  تیبر ضد امن

  کشور دو روابط در آن تاثیر و کردها . موضوع5-0

  ه بوده است. بعد ازیران و ترکیان ایمشارکت و ناسازگاری م  دور، موضوع یها  از گذشته  کردها  مسئله
اردوغان موجب گردید  یهای اصالح  ءمشی  ، خط نیرومند شدن تشکیالت سیاسی عدالت و توسعه

                                                           
1. Nato,s Strategic Concept 
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مبدل   طرفداران استوار تشکیالت سیاسی عدالت و توسعه  و به  پیروان وی شوند ینید و یقوم یها  تیاقل
العاده را در کردستان ابطال نمود، همچنین در برابر   اولین حکومتی بود که حالت فوق  گردید. دولت اردوغان

 کردشروع   رانیا  ن عرصه مشارکت خوبی بایه در ایه ایستادگی نمود. ترکیترک یطلبانه کردها  ییتمایالت جدا
نژاد،  یران دست پیدا کرد )نقدیهایی با ا  سم به موافقتیت مرزها و نبرد با ترورین امنیو در رابطه با تأم

  دولت  که  گذشته بوده است  ترین چالش دولت ترکیه در سه دهه  رد مهم(. بحران کُ 264-25١: ص1٨٣٣
داشتن امکان   نظر  در  بیند و از سوی دیگر با ن میترکیه حل این معضل را بدون جلب همکاری ایران ناممک

خالف منافع و امنیت ملی   را  ثباتی در ایران رد در منطقه، هرگونه تالش برای ایجاد بیتأسیس یک دولت کُ 
 کند. خود دانسته و از ثبات و حاکمیت در ایران حمایت می

 سوریه در داعش . ظهور5-5

از طرف این تیم، دوران جدیدی از « دولت اسالمی»اعالم ایجاد با برآمدن گروهک داعش در سوریه و 
(. تحوالت سوریه و به 1ص: 3101)نجات،  شدالملل باز  های تروریستی در تاریخ ارتباطات بین  جنبش

ها از   ایران را به مخاطره انداخت. درست است که داعشی  ملی  امنیت ،ویژه حضور داعش از دو طرف
های اجتماعی،   ها با استفاده از برخی نارضایتی  ایران را نداشتند، ولی آن  رو شدن بالحاظ نظامی قدرت روب

رو  از این. نمودند  می ءبه منظور اقدامات خود مهیا  های غرب ایران، عرصه را  قومی و اقتصادی در منطقه
مسلمان بد و خوب دو قسمت   کنند که اسالم واقعی به  های غربی تظاهر می ها در مقابل رسانه  داعشی

شود تا امنیت مسلمانان غرب و اروپا را به خطر بیندازند که به زودی از اروپا بیرون رانده   تقسیم می
سعی برای منزوی نمودن مسلمانان و آسیب زدن به یکپارچگی اسالمی و همانندسازی  ،بنابراین .شوند  می

های غربی در گسترش  های درازمدت رسانه  هدف ،فلسطین و لبنان  های مقاومت  نهضت  جریان داعش با
 .( 11ص:  3101،  و همکاران  شیرازی اسالم هراسی است )رنجبر

های تروریستی در خاک   و گسترش دامنه جنایات گروه  سوریه  در  ها  تر شدن دامنه درگیری   پیچیده  با
سوریه برای   خاک  در  نظامی ها تقاضای مداخله مستقیم  جمهور سوریه از روس  بشار اسد رئیس ،سوریه

. با حمایت ایران و عراق از مداخله نظامی روسیه در سوریه، ائتالف  کرد  ها را اعالم  مقابله با تروریست
المللی مخالف نظام سوریه همچون   ای و بین  منطقه  بازیگران  واکنش  دیگری در سوریه شکل گرفت که با

در واقع این  .(311-311: ص3100اجه شد )احتشامی و همکاران، مو  سعودی  امریکا، ترکیه و عربستان
کند و حاضر به   در مقابل ائتالف رقیب پشتیبانی می  سوریه  ائتالف نشان داد که با تمام توان از دولت و ملت
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 (. Furtig, 2014: p.209-221تروریستی در سوریه نیست )  های  گروه  اکنار آمدن ب

 بحث و ها . یافته6

 2100امنیتی سوریه از سال  -تحوالت سیاسی.6-0

و   یا ، منطقهیمل یها یریمختلفی بوده که دنیا را میدان درگ یها مرکز آشفتگی  انهیها خاورم  سال
ن منافذ به سبب یتر شدن ا  انه و عمیقیدر خاورم یمذهب -یق قومینموده است. وجود منافذ عم  یالملل نیب

شبیه داعش مبدل   یافراط  یها  تیم بهشتانه را به یبه وجود آمده، منطقه خاورم یتیها و خأل امن مبارزه قدرت
ن کشورها، نه تنها عراق و یهای وسیعی از ا  ه و غلبه آن بر قسمتینمود. نیرومند شدن داعش در عراق و سور

های مهمی   تهدیدها و مخاطره ،، عالوه بر اینکردروبرو  ید کشوری جدیو تهد  یتیه را با آشفتگی امنیسور
(. به سبب 308: ص3101بوجود آورده است )آجیلی و همکاران،  یالملل نیو ب یا ت منطقهیامن یرا برا

ن سرزمین یتر  بزرگ»ه را یالملل، سور  نیراهبردی، تعداد زیادی از کارشناسان مناسبات ب  ن تاثیر و نقشیهم
 ین سرزمین آن است که در همسایگی مرزهایک ایتیژئوپل ن حادثهیترمهم. نام نهادند« کوچک دنیا

ه به اصطالح در محور ایستادگی قرار یانه قرار گرفته است. سوری، به اصطالح قلب خاورم یاشغال  نیفلسط
ل پشتیبانی یدر مقابل اسرائ  لبنان  الله  ن و نیز حزبیفلسط یجهاد یها  ن صورت که از تیمیگرفته است؛ بد

  الب دوقه را در یی تغییرات سور(. دلیل تجلّ 1١4ص: 1٨١1و همکاران،  ییاکوینماید )ن  می یو معنو یماد
 یادیتا حد ز ،رخ داد یمردم یها   ه همچون انتقادیتوان تحلیل نمود. از منظر اول، آنچه در سور  یگروه م

اندازها در   ( بوده است. از منظر دوم، بعضی چشم0833)  یهای عرب  تحت تاثیر تغییرات سرزمین
انه به یتغییرات اخیر خاورم  از  گرا   اسالم یها  های مسلمان منطقه، به خصوص تعداد زیادی از تیم  سرزمین
و سرسپرده به  یکتاتورید یها   اند که برای نابودی دولت  یاد نموده« یت اسالمامّ » یداریعنوان ب

 (.16١-16٣ص: 1٨١١ات، یبرخاستند )ب یغرب یها  حکومت

 روابط ایران و ترکیه بعد از تحوالت سوریه . 6-2

ه یران آشفتگی سوریداشتند. ا های سوریه  های کامال  متفاوتی نسبت به آشفتگی  گیری  ه موضعیران و ترکیا
.  اصرار دارد یمداخله خارجعدم داند و بر   می  به منظور مغلوب نمودن خط مقاومت یعرب -یرا برنامه غرب
ه در محور مقاومت، در یخود و روابط راهبردیش با سور کهای استراتژی  سبب منفعت ران بهیدر حقیقت ا

بوده است. برخالف  یاسیراهکارهای س به عنوانه و تمام نمودن آشفتگی یجستجوی نگهداری سیستم سور



118  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

تی و در جه کردبیان  یه پشتیبانی جامع نمود و آن را انقالب مردمیه از معترضان حکومت سوریران، ترکیا
است خود را سرنگونی حکومت اسد بیان نمود و به این دلیل تمام یران، به طور صریح سیکامال  مخالف با ا

انجام داد. با توجه به  یکیو لجست یها هم پشتیبانی جامع نظام  ستیسعی خود را کرد و از ترور
منافع »ه یران و ترکیان نمود که اتوان بی  یه، میهای کامال  متضاد دو کشور در برابر آشفتگی سور  گیری  موضع

نظر   ه، اختالفی(. با آغاز آشفتگی سور33ص: 3100زاده، اند )چگینی  ن عرصه داشتهیا  در « یمتعارض یمل
و جهان   منطقه  پیمانانش در  ه و همی. ترک دیرس  به نهایت خود 2١11از سال   کشور  نیران در مورد ایه و ایترک
 یها  گسترده از مخالفان و گروه یو مال یحاتیتسل یها  تیق حمایاسد از طر  بشار  حکومت یسرنگون یبرا

صحنه   رییسو سبب تغ کیاز   هیسور  دولت  از  رانیا  جانبه  ت همهیاند. در مقابل، حما   کرده  تالش یستیترور
شد  یا  منطقه  یرقبا یریگر، موجب درگید یو از سو یو مذهب یل آن به صحنه جنگ داخلیو تبد یدانیم
(Solat & et al., 2012: p.1با پ .)زان تنش در روابط دو یرسد م  یه به نظر میسور  دولت یدانیم یها  یروزی

امورخارجه دو کشور، داوود اوغلو اعالم کرد:  یکه در مالقات وزرا یا  افته است؛ به گونهی   کاهش  کشور
 «. صلح ژنو است 2١14  کنفرانس  ه براساسیبس در منازعه سور خواستار آتش»

است که  ای استوار  منطقه ثبات امنیت و مهم موضوعات تاثیر تحت کشور دو سیاسی بنابراین، روابط
 نظامی فرماندهان ویژه به -سیاسی مقامات از برخی سوی از لفظی های  جدال اگرچه» عبارتند از: نخست،

 ها،  رسانه روانی جنگ و ها  آن کردن فروکش از پس اما است، شده بدل و رد ترکیه و ایران میان -ایرانی
 روابط تنظیم و تداوم برای اراده وجود معنای به این اند؛  کرده بیان را تر  معتدل اظهاراتی طرف دو بالفاصله

 هر که کرد اشاره کشور دو سیاسی مقامات اظهارنظرهای از نوع آن به توان  می دوم، (.3103 باوند،) «است
 تفاوت این که داد نخواهند اجازه اینکه و اند  کرده تاکید «سوریه درباره نگرش تفاوت» بر فقط طرف دو

 نیز و عالی سطوح در ترکیه و ایران سیاسی مقامات دیدارهای سوم،. بزند لطمه کشور دو روابط به دیدگاه،
 کشور دو میان سیاسی روابط گسترش و تداوم در طرفین اراده برای دیگری دلیل منظم، تلفنی گفتگوهای

 (.3101 احمدی،)است 

 گیرینتیجه. 3

 تحت را همسایه کشورهای تییروابط سیاسی و امن که است ییدادهایرو نیتر  مهم از یکی هیسور بحران
 عوامل از متاثر ایران و ترکیه امنیتی و سیاسی روابط پژوهش، این یها  افتهی به توجه با. است داده قرار ریتأث

 بیشتر. است کرده تجربه را هایی  نشیب و فراز 0833 تا 0880 سال از ای  منطقه و داخلی متغیر و ثابت
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. است بوده همکاری و رقابت جهت در امنیتی سیاسی روابط در سوریه تحوالت از قبل کشور دو اقدامات
 تحوالت. داد قرار تأثیر تحت را ای  منطقه بازیگران روابط که بود حوادثی آبستن 0838 سال از خاورمیانه اما

. داشت العاده  فوق اهمیتی ترکیه برای هم و ایران برای هم کشور، این استراتژیک موقعیت دلیل به سوریه
 و ایران میان است اینکه مسّلم آنچه. گرفتند قرار سوریه بحران در مخالف سوی دو در کشور دو این البته

 این به نگاه نوع در تفاوت هم اختالف این علت و دارد وجود عمیقی شکاف سوریه بحران درباره ترکیه
 در ترکیه گرفتن قرار و سوریه یعنی آن های  حلقه از یکی و مقاومت زنجیره از ایران حمایت. است موضوع

 شده موضوع این به ترکیه و ایران دیدگاه و رویکرد تفاوت باعث سوریه نظام سقوط برای عربی -غربی جبهه
 . است

 در اتحادها که داد نشان( 0838-0830) از سوریه تحوالت سایه در ترکیه و ایران روابط رو این از
 بیداری پروسه را عرب جهان تحوالت ایران که حالی در. باشد شکننده چقدر است ممکن خاورمیانه

 تا سیستم بود تالش در و کرد تلقی مردمی جنبش و عربی بهار ادامه در را آن ترکیه دانست،  می اسالمی
 عرب جهان تحوالت حقیقت در. کند ارائه انقالبی کشورهای برای ای  نمونه و مدل عنوان به را خود سیاسی
 داشته کشور دو دوجانبه روابط در را تأثیر بیشترین سوریه بحران اما بخشید، شدت را ترکیه و ایران رقابت
 قدرت بیانگر تواند می سوریه آینده که است حقیقت این سوریه بحران درباره کشور دو اختالف علت. است
( 0838-0830) سال در ترکیه و ایران امنیتی -سیاسی مناسبات ترین مهم .باشد منطقه در آنکارا و تهران

 :از عبارتند
 رانیا یا  هسته مسئله کشور، دو بین دیپلماتیک روابط سیاسی: روابط( الف

 موضوع کردها. سوریه، در داعش ظهور ناتو، یموشک دفاع سامانه  استقرار :امنیتی روابط( ب
 یاصل منافع عنوان به تیامن به ترکیه و ایران های  دولت یتدافع سمیرئال نظریه مطابق حاضر، تحقیق در

 و ایران رو این از. ندینما نیتضم را ها  آن یبقا که قدرت هستند از زانیم آن درپی ن،یبنابرا کنند؛  یم نگاه
 کرده دایپ نمود اتحاد و ائتالف  قالب  در واکنش نیا و داده نشان واکنش گریکدی قدرت شیافزا برابر در ترکیه

 در یساز  موازنه یبرا یتالش ها  ائتالف این لیتشک واقع در.  کنند یخنث را گرییکد ندهیفزا قدرت بتوانند تا
 از ترکیه و ایران برداشت رو این از. بودسوریه  بحران در کشورها برخی یسو از گرفته شکل تهدیدات مقابل

 یها  قدرت مقابل در یساز  موازنه راهبرد اتخاذ سمت به را کشورها این سوریه، در گرفته شکل تهدیدات
 . داد سوق تهدیدگر
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 مشترک روابط سوریه، بحران از قبل تا ایران و ترکیه توان گفت که می شده، مطرح موارد به توجه با
 در ترکیه و ایران روابط نتیجه در که است کرده ایجاد ها  آن بین سختی شکاف سوریه تحوالت ولی داشتند،

 در را ها  آن دوجانبه روابط سوریه، بحران در ترکیه و ایران متفاوت نقش و دیدگاه براساس سوریه بحران قبال
 رژیم برابر در ترکیه های سیاست با سوریه در ایران منافع تضاد وجود با اما. است داده قرار تهدید معرض

 های حوزه سایر در کشور دو تر گسترده روابط و منافع سوریه، در ها  آن توجه قابل رقابت کلی، طور به و اسد
 برخی بروز موجب سوریه بحران اگرچه بنابراین،. است شده ها  آن روابط قطع از مانع امنیت، و سیاسی

 ها  آن سیاسی روابط همچنان اما است، شده کشور دو امنیتی و سیاسی روابط در منفی انعکاسات و ها تنش
 . دارد تداوم

 یها  سال نیب هیسور تحوالت: »از بود عبارت که قیتحق نیا در شده مطرح هیفرض صّحت لذا،
 تحوالت از پس روابط نیا است، و داده تغییر را هیترک و رانیا امنیتی و سیاسی روابط( 0830-0838)

 و یرقابت رویکرد یک از پژوهش در شده ینیتب یها  شاخص به توجه با یافراط یها  گروه ظهور و هیسور
 0838 سال از بعد دوره در محور، تهدید گیری  جهت یک به( 3103-3108) 0880-0838 سال از میمال

 دییتأ مورد «است نموده جدیدی مرحله وارد را ایران و ترکیه یتیامن -یاسیس روابط و شده لیتبد( 3108)
 .گرفت قرار
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