روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی
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چکیده
سازمان همکاری اسالمی ،از سازمانهای فرا منطقهای اسالمی است که از ابتدای تشکیل ،موجد
برخی از مواضع مستقل از سوی کشورهای اسالمی در قبال مسائل بینالملل و جهان اسالم بوده
است .این سازمان که از ابتدا با هدف حمایت از ملت فلسطین اعالم موجودیت نمود ،به تدریج
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با افزایش اعضای آن مسائل جدید و موضوعهای مهمی را در دستور کار خوود قورارداد .هودف
مسائل مهم کشورهای اسالمی و نیز رقابت دو کشور در این فرآیندها است  .شایانذکر است که
نقش محور ترکیه و ایران در این سازمان بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه
و افزایش توجه آن دولت به مسائل جهان اسالم و خاورمیانه مورد بررسی قرار میگیرد .فرض
پژوهش ذیل بر این است که در عرصه سیاست منطقهای در خاورمیانه یکی از حوزههای قدرت
نمایی دو کشور صحنه سیاسی سازمان فوق است که بر روابط دوجانبوه دو کشوور و سواختار
امنیتی منطقه تأثیر می گذارد .پژوهش ذیل معتقد اسوت بور خوالف محوور ایوران -عربسوتان در
سازمان همکاریهای اسالمی که مبتنی بر رقابت صرف است محور ایران-ترکیه در آن سازمان
ترکیبی از همکاری و رقابت برای کسب هژمونی منطقهایاست.
واژههای کلیدی :سازمان همکاری اسالمی ،ایران ،ترکیه ،خاورمیانه ،منطقهگرایی
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پژوهش حاضر ،بررسی نقش قدرت محور ترکیه و ایران در تعیین رویکردهای سازمان در قبال

مقدمه
بررسی تعامالت ایران و ترکیوه در قالوب روابوط دوجانبوه و روابوط درون سوازمان
همکاری اسالمی 1از سال  2002به بعد در جهت آشنایی با یکی از جابهجواییهوای
عمده در محور قدرت درون خاورمیانه صورت میگیرد .سوازمان همکواری اسوالمی
که در پایان دوره پان عربیسم به رهبری مصر و آغاز تمسو
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بوه هویوت اسوالمی بوه

محوریت عربستان شکل گرفت ،تغییر جهتی بود که انتقال فرآیندهای قدرت منطقوه-
ای را از ی

بازیگر فعال به دیگری شکل میداد .بررسوی ههوور سوازمان همکواری

اسالمی در چنین ساختاری ،فهم عملکورد ایون سوازمان و فرآینودهای قودرت میوان
بازیگران آن را سادهترمیکند .نکته ای که در این زمینه قابل توجه است ،شکل گیری
محور رقابت ایران و عربستان در طول حیات  00ساله سازمان است که رقابوتهوای

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

مذهبی را تداعی میکند .لذا فهم عملکرد و ماهیت ایون سوازمان در شورایط رقابوت
بازیگران عمده در جهان اسالم ،اطالعات بیشتری را در خصوص عملکرد و ماهیوت
این سازمان به دست میدهد .سوال اصلی مقاله این است که ماهیت روابوط ایوران و
ترکیه در سازمان همکاریهای اسالمی به چه نحو میباشد؟
فرضیه پژوهش حاضر این اسوت کوه ماهیوت روابوط ایوران -ترکیوه در سوازمان
همکاریهای اسالمی طیفی از همکاری و رقابت را شوامل مویشوود کوه بور روابوط
دوجانبه دو کشور و ساختار امنیت منطقهای تأثیر میگوذارد .ایون محوور بور خوالف
محور ایران و عربستان جنبه رقابتی و حذفی صرف را ندارد.
پژوهش حاضر درصدد است تا با تمرکز بور روی محوور زموانی سوال  2002توا
 2012روند شکلگیری قدرتهای جدید در درون سازمان را با بوه تصوویر کشویدن
نقش روز افوزون ترکیوه در آن و روابوط دوجانبوه ایوران بوا ایون کشوور و احتموال
شکل گیری محور رقابت ترکیه-ایران در کنار عربستان-ایران را موورد بررسوی قورار
دهد .لذا پرداختن به زمینه شکل گیری سوازمان ،ماهیوت روابوط دوجانبوه ایوران و
ترکیه در قالب چالشها و فرصتها ،همچنین مسائل مورد اختالف در سوازمان کوه

مربوط به آینده خاورمیانه و مهمتر از همه وضعیت سوریه مویشوود ،موورد بررسوی
قرارگرفته تا از این رهگذر امکان شکل گیری محور رقابت ترکیه-ایوران در سوازمان
همکاری اسالمی بررسی و ارزیابی گردد .باری بوزان در کتاب مناطق و قدرتها ،بوا
معرفی مجموعههای امنیت منطقهای به ارائه چارچوبی جهت معرفی مناطق به عنووان
واحدهای تحلیل میپردازد .بوزان در این کتاب مناطق را به مثابوه واحودهای تحلیول
جداگانهای میبیند که حدفاصل واحدها و نظام بوینالملول قورار دارد .در ایون قالوب
میتوان خاورمیانه را ی

مجموعه امنیوت منطقوهای دانسوت کوه مبتنوی بور رقابوت

بازیگران منطقهای از جمله ایوران ،عربسوتان و ترکیوه مویباشود .در چوارچوب ایون
مجموعه امنیتی منطقهای ،سازمان همکاریهای اسالمی بوه مثابوه جایگواهی مناسوب
برای اعمال قدرت آن دسته از بازیگران به حساب مویآیود کوه در صودد هسوتند توا
ساختار امنیت منطقهای را بر اساس منافع خود شکل دهند .لذا بررسی روابط ایران و
امنیت منطقهای و با نگاهی به محورهای همکواری و رقابوت آن دو کشوور صوورت
میگیرد .در این خصوص میبایست با بررسی منطقهگرایی در خاورمیانه و چوالش-
های آن در ابتدا زمینهای را فوراهم آورد کوه در چوارچوب نظوری آن ،تعوامالت دو
کشور به خصوص بعد از بوه قودرت رسویدن حوزب عودالت و توسوعه در ترکیوه و
سیاست خارجی جدید این کشور در پوشش راهبری احمود داوود اوغلوو مشو
گردیده تا دورنمای روشنی برای تحلیل روابط دو جانبه ایران و ترکیه در چوارچوب
سازمان همکاری اسالمی و محور جدید رقابت در این سازمان فراهم آید.
بررسی ادبیات تحقیقی در خصوص سازمان همکاری اسالمی موضوعی است که
پژوهشگران را از جهات م تلفی دچار دشواری مینماید .دشوارترین مسولله در ایون
زمینه فقر منابع تحلیلی در خصوص سازمان و رقابتهای قدرت در آن است .بااینکه
نزدی

به نیم قرن از تأسیس سوازمان مویگوذرد ،منوابع بسویار کموی در خصووص

مهمترین حوزههای فعالیت سازمان به خصوص در حوزه سیاسی و بینالمللی وجوود
دارد .لذا از این نظر پژوهشگران با چالشهای فراوانی در زمینۀفراهم آوردن مطلب و
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ترکیه در سازمان همکاری های اسالمی با استفاده از چارچوب تحلیلی مجموعههوای
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آزمون دیدگاههای خود مواجه هستند .درحووزههوای اقتصوادی پیشورفتهوای قابول
توجهی صورت گرفته و باعث گردیده موضووع همگرایوی اقتصوادی میوان اعضوای
سازمان دارای پیشینه علمی قویتری باشد .اما زمانی که مسوائل اعموال قودرت در
سازمان و میان اعضاء مطرح میگردد ،فقر منابع تحلیل بسیار خودنمایی میکنود .لوذا
این مقاله با استفاده از روش تبیینی در صدد اسوت توا از طریوق بررسوی روابوط دو
جانبه ایران و ترکیه و شناخت اشتراکات و موضوعات مورد اختالف نظر ،ریشههوای
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همکاری و رقابت در درون سازمان و در نتیجه محور رقابت جدید ایران و ترکیوه را
بررسی کند.
 .1تأثیر منطقه گرایی بر ماهیت فعالیت های سازمان همکاری اسالمی
منطقه گرایی در خاورمیانه از موضوعاتی است کوه هموواره اذهوان پژوهشوگران ایون
منطقه را به خود معطوف داشته است .این منطقه بر خوالف مودل اروپوایی خوود کوه
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سطح باالیی از همگرایی را تجربه نموده ،در همگرایی میان کشورهای م تلف دچوار
مشکالت زیادی بوده است .منطقه گرایی در روابط بینالملل بهعنووان یو
به طور مش

فرآینود،

بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردید .سرآغاز این روند ایجاد جامعوه

اقتصادی و جامعه زغال و فوالد اروپایی کوه بور خواسوته از شورایط خواص بعود از
جنگ و نیاز به همکاری در زمینههای اقتصادی برای بازسازی اروپا بوود .کمو هوای
اقتصادی ایاالت متحده در قالب طرح مارشال تسهیلکننده منطقهگرایوی در اروپوای
غربی گردید .تغییر شکل منطقهگرایی بهمرورزمان ،تحوالتی کوه در منواطق م تلوف
جهان در اثر آغاز جنوگ سورد شوروع شود ،تکمیول فرآینود اسوتعمارزدایی و آغواز
رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقهای باعث شد تا از ی سو نیاز به ترتیبات امنیت منطقه-
ای بیشتر گردد و از سوی دیگر این مجموعهها با توجوه بوه شوکل و ماهیوت روابوط
میان کشورهای آن منطقه نضج یابد .ازاینرو رفتهرفته شاهد شوکلگیوری ترتیبوات
منطقهای متفاوت از همدیگر در سیستم بینالمللی هستیم .ترتیباتی که بوهمورور و بوا
پایان جنگ سرد تغییر شکل داده و متناسب با شرایط سیاسی جدید جهانی و منطقه-
ای ساختار خود را بنیاد می دهد .منطقه گرایی در خاورمیانه که آغاز آن هومزموان بوا

منطقه گرایی در اروپا مصادف شده است ،نتوانسته است دستاوردهای بزرگی به رغوم
قدمت آن و در مقایسه با سایر مناطق جهوان داشوته باشود .بوه عنووان مثوال سوازمان
همکاری اسالمی و اتحادیه عرب که مهد تولد آنها خاورمیانه بوده اسوت ،بوه ترتیوب
در دهه های  1500و  1590مویالدی متولود شودند کوه عموری همسوان بوا نهادهوای
اروپایی دارند ،اما از لحاظ سطح توسعه یافتگی قابل مقایسوه بوا نهادهوای اروپوایی و
مؤسسات منطقهای در آسیای جنوب شرقی نمیباشند .منطقه گرایی در خاورمیانه بوه
مانند سایر نقاط جهان ،م تصات منطقه و ویژگیهای رابطه میان کشورهای آن را بوه
ارث می برد .آن چه که در اینباره ویژگی مشو

منطقوه گرایوی در خاورمیانوه بوه

شمار میرود ،تشتت دیدگاهها بر سر جهت و معماری سیاسوی منطقوهای ،تضوادهای
تاری ی و ژئوپلیتیکی ،اختالفات مرزی و سرزمینی و همچنین اختالف بور سور بهوره
برداری از منابع مشترک میباشد .این ویژگیها ،همگرایی منطقوهای در خاورمیانوه را
همگرایی منطقهای میبایست در دو سطح داخلوی و بوینالمللوی صوورت گیورد .بوه
خصوص در خاورمیانه در میان گروههای ن به داخلی می بایست تمایل آنها نسوبت
به شدت و سطح همگرایی مورد بررسی قرار گیرد .در همین زمینه ایوب با اشاره به
دو مفهوم نظام امنیت منطقهای 11و اجتماع منطقهای ،2میزان و شدت همگرایوی در آن
دو را متفاوت از یکدیگر میبیند .از نظر او در خاورمیانوه توالش بورای ایجواد نظوام
منطقهای و امنیت منطقهای در جریان است و حرکت به سومت اجتمواع منطقوهای بوا
توجه به نیاز به شناخت منطقهای از ی

سو و داشتن مکانیسمها و هنجارها از سووی

دیگر ،جهت مدیریت منافع متضاد کشورها با هودف رسویدن بوه اجتمواع منطقوه-ای
وجود نودارد

1999: 248-250

 .)Ayoob,در ایون خصووص بوا توجوه بوه ایون کوه در

خاورمیانه دولت فراهم کننده خیور عموومی وجوود نودارد ،بررسوی همکواری هوای
بازیگران منطقهای موثر در چارچوب این سازمانها می تواند در غیواب وجوود یو
هژمون خیرخواه ،نقش و اهمیت آنها در حرکت به سمت تحکویم پایوههوای امنیوت
1 Regional Security System
2 Regional Society
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دشوار ساخته و باعث ناکارآمودی نهادهوای منطقوهای شوده اسوت .توجوه بوه ابعواد
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منطقهای و در نهایت ایجاد یو

اجتمواع منطقوهای را مشو

نمایود .تبودیل یو

سیستم منطقهای به اجتماع منطقهای نیازمند احراز سه شرط ذیل است که با توجه بوه
اوضاع کنونی خاورمیانه امکان تحقق آن دشوار

است:

 .1وجود هژمون مشروع و دارای قابلیت پذیرش از سوی کشورهای منطقه،
 .2قدرت برای جلوگیری از نفوذ خارجی،
 . 3تقویت دولوت و فرآینود ملوت سوازی در یو

122
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کشوور منجور بوه نواامنی در

کشورهای همسایه نگردد.
بررسی نقش بازیگران مؤثر در چارچوب سازمانها و ترتیبات منطقهای از این حیوث
اهمیت دارد که میتواند جهتگیوری هوای سوازمان در خصووص مسوائل اصولی و
حساس منطقه را به نمایش گذارد .ازاینرو نقش ایران و ترکیوه بوهمثابوه دو بوازیگر
فعال در سازمان همکاری اسالمی در قبال مسائل مهم سازمانی اهمیت بسیاری دارد.

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

به خصوص که سازمان بهعنوان ی

مجموعه بینالمللی و دوموین سوازمان ازلحواظ

تعداد اعضاء بعد از سازمان ملل ،مسائل خود را در منطقه خاورمیانه شاهد اسوت  .از
این منظر ،خاورمیانه و مسائل آن در صدر گفتگوهای سازمان قرار داشته و بازیگران
مؤثر آن نیز در این فرآیند حضور دارند.
موضوعی کوه در خصووص سوازمان همکواری اسوالمی و پویواییهوای روابوط
کشورها در درون سازمان همواره خود را به نمایش میگوذارد ،کمبوود آثوار تحلیلوی
است که بررسی نقش و عملکرد سازمان و روابط کشورها در درون آن میپوردازد .از
این حیث تحلیل روابوط ایوران و ترکیوه و اثور آن بور فعالیوتهوای سوازمان دشووار
می نماید .آثار علمی نیوز کوه در ایون خصووص بوه رشوته تحریور درآموده اسوت بوا
رویکردی خاص ،ضعف عملکرد سازمان را مورد نقد قرار میدهود

Ahmad, 2008:

 .)126علت انت اب ایران و ترکیه جهت ارزیابی نقش آنها در روابط منطقه ،موضوع
تشکیل محور رقابت جدیدی در سازمان همکاری اسالمی با محوریت ایران و ترکیوه
است که به گمان نگارندگان این پژوهش ،میتواند نقوش و عملکورد سوازمان را در
سالهای آینده مش

نماید .تحلیل روابوط ایوران و عربسوتان بوهعنووان دو محوور

سنتی رقابت در سازمان ،همواره از بحثهای اصلی تحلیل سیاسوی در موورد نقوش
سازمان همکاری اسالمی بوده است .اما روندی که بعد از حضوور حوزب عودالت و
توسعه در قدرت و در سیاست خارجی ترکیه ایجادشده است ،نقش فعال این کشور
در سازمانهای منطقهای و بینالمللی را پررنگتر نموده است .لذا میتووان در کنوار
محور سنتی عربستان-ایران ،از محور رقابت جدیدی به نام ترکیه و ایران نیز نام بورد
که کشور ترکیه سعی داشته از طریق بسط روابط اقتصادی و همچنین نفوذ در ارکوان
دبیرخانه ،منویات سیاسی خود را بوه پویش بورد .بررسوی روابوط ایوران و ترکیوه در
چا رچوب روابط درون سازمانی ،ابتدا نیاز به ارزیابی روابط دو جانبه این کشورها در
موضوعات م تلف دارد .بدین معنی که روابط دو کشور در سازمان بوهطوور خاصوی
متاثر از روابط آن دو در عرصه منطقهای میباشد .موضوعاتی که روابط ایران و ترکیه
در عرصه خاورمیانه را متأثر میسازد ،بهطوور کلوی آینوده منطقوه و آرایوش سیاسوی
نبض تحوالت و توان شکلدهی به آنها در صدر اولویتهای سیاسوت خوارجی
دو کشور قرار دارد .در این پژوهش موضوع تحووالت سووریه و عکوسالعمول ایون
کشورها نسبت به حوادث اخیر در خاورمیانه در قالب ی

سیاست خارجی تهاجمی

و حرکت از سیاست "کنش انفعالی" به سمت "کنش فعال" در چارچوبی کلی مورد
بحث قرار می گیرد توا زمینوه بورای شوناخت تعامول و تقابول دو کشوور در سوازمان
همکاری اسالمی فراهم آمده و از این منظر ماهیوت تعامول دو کشوور بوا سوازمان و
آینده محور ترکیه -ایران در درون سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
تالش میشود تا الگووی همکواریهوای منطقوهای در قالوب روابوط دو جانبوه و
پتانسیل اختالفات مورد ارزیابی قرار گرفته تا بوا دسوتیابی بوه الگوویی از روابوط دو
کشور ،ماهیت تعامالت در درون سازمان بهتر و جامعتر مورد بررسی قرار گیرد .این
مساله محورهای تعامل درون سازمان همکاری اسالمی و آینده همکاریهوا در آن را
ترسیم خواهد نمود
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نیروها در آن میباشد.

101

 .2ایران و ترکیه در خاورمیانه :حرکت به سوی همگرایی یا واگرایی مضاعف
سیاست خارجی ترکیه در منطقۀ خاورمیانه اولویت های م تلفی را دنبال می کند که
همگی ی

جهت و آن هم برتری استراتژی

این کشور در برابر رقبای منطقوهای آن

را مد نظر دارند .در این راستا مویتووان بوا تقسویم دو بعودی موضووعی و کشووری
رویکردهای ترکیه در خصوص خاورمیانه را موورد بررسوی قورار داد .تقسویم بنودی

122

سیاست جهانی

موضوعی برای تحلیل سیاست خارجی ترکیه روابط شویعه و سونی و تقابول ایون دو
بلوک سیاسی در خاورمیانه را پوشوش مویدهنود .بودین معنوی کوه یکوی از اهوداف
سیاست خارجی ترکیه بوه خصووص در دوران حکوموت حوزب عودالت و توسوعه
تقویت محور سنی در مقابل محور شیعه به رهبری ایران بووده اسوت .از ایون حیوث
تقسیمبندی موضوع به نظر نگارندگان این مقاله امکان آن را فراهم می آورد توا ابعواد

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

بیشتری از تصمیم گیری سیاست خارجی ترکیه و دورنموای آن در منطقوه مشو
گردد .در تقسیمبندی کشوری ،روابط دو جانبه ترکیه با کشورهای منطقه و اولویت-
های این کشور در روابط خود که شکل دهنده بوه آینوده سیاسوی خاورمیانوه اسوت،
مورد بررسی قرار می گیرد .در اینجا موضوع روابط ایران و ترکیه و حووزههوایی کوه
دو کشور در آن به بازیگری می پردازند ،مطمع نظر برای تحلیل است .بوهطوور قطوع
مسائلی که در تقسیمبندی موضووعی مطورح مویشوود ،در چوارچوب تقسویمبنودی
کشوری و در ارتباط با دیدگاه کالن سیاست خوارجی ترکیوه نیوز مطورح مویگوردد.
خاصیت تقسیمبندی موضوعی و کشوری در خصوص پژوهش حاضر ایون موضووع
است که با تحلیل حوزههای همکاری و تقابل دو کشور به صورت دو جانبه تصوویر
بهتری برای بررسی دقیوقتور رویکردهوای دو کشوور در سوازمان را فوراهم آورده و
موضوعات مربوط به روابط آنها با پیش زمینۀ فکری بهتر در سازمان مشو

موی-

گردد .همچنین میتوان با ارزیابی پویایی روابط ،دورنمایی برای آینده همکواریهوای
درون سازمانی در عرصه ساختار سیاسی خاورمیانه ترسیم نمود .در اینجوا موضووع
سوریه به عنوان تقسیمبندی کشوری همچنوین در قالوب تقسویمبنودی موضووعی در

چارچوب یکی از پایههای محور مقاومت در برابور محوور عربسوتان و ترکیوه موورد
بحث قرار گرفته تا چالشهای روابط دو کشور در حیطه آینده سیاسوی خاورمیانوه و
آرایش نیروهای سیاسوی آن مشو

گوردد .همچنوین در حووزه روابوط دوجانبوه،

موضوع پایداری ،هستۀ رابطه میان ایران و ترکیه به رغم چوالشهوای موجوود موورد
بحث قرار گر فته تا زمینه برای درک موضوع بسط رابطوه دو کشوور در طوفوانهوای
تضاد و تقابل قابل درک گردد.
 .3سوریه چالشی بر تغییر یا حفظ آرایش سیاسی موجود
موضوع سوریه به عنوان یکی از حوزههوای مشوترک در سیاسوت خوارجی ترکیوه و
عرصهای که موجب تقابل دو کشور گردیده است از موضووعات اساسوی در روابوط
درون سازمانی دو کشور نیز به شمار میرود .این موضوع ،همکواریهوای دو کشوور
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در مسائل دیگر به خصوص روابط درون سازمانی را نیز متحول نموده است .بهطوور
سیاستمداران ترکیه برای تغییر نقش سیاست خارجی این کشوور از موضوع بوه صوفر
رساندن مشکالت به سمت سیاستی تهاجمیتر بوه حسواب مویآیود .در ایون زمینوه
حضور ترکیه به شکل فعالتر در خاورمیانه در دوران حزب عدالت و توسعه موجب
تغییر جایگاه کل این کشور در سیستم بینالمللی نشده است ،بلکه جایگواه ترکیوه در
خاورمیانه و نقش این کشور در فرآیندهای آن وضوح بیشتری یافته اسوت
358

Robins,

 .)2013:به همین جهت میتوان قدرت گرفتن این حزب در عرصه سیاسی ترکیه

را موجب تحول و پویایی بیشتر سیاست خارجی این کشور نامیود کوه لزومواشنقش و
جایگاه آن را در سیاست بینالملل تغییر ن واهد داد؛ بلکه موقعیت ترکیوه در عرصوه
منطقهای را در صورت موفقیت در سوریه تغییر خواهد داد .البتوه مویتووان بوه ایون
مسلله اشاره نمود که موقعیت ترکیه در صورت تغییور نظوام سیاسوی در سووریه ،در
ارتباط این کشور با بازیگران فرامنطقهای به عنوان کشوری که از ی
سربلند بیرون آمده تاثیر گذار خواهد بود.

معادلوه پیچیوده
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کلی از نظر برخوی از تحلیلگوران موضووع سووریه بوه نووعی فرصوت جدیود بورای

رابینز ،تنزل فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا و کند شدن روند آن را نیوز عواملی در
جهت گشودن پنجره جدید از سوی ترکیه به روی خاورمیانه به عنووان منطقوهای در
همسایگی این کشور وجود دارد ،ارزیابی موینمایود

2013: 387

 .)Robins,البتوه ایون

روند را نمی توان به عنوان عواملی ارزیوابی نموود کوه موجوب رویگردانوی ترکیوه از
اتحادیه اروپا گردد .در واقع سیاستهای ترکیه در خصوص اروپا در سال های اخیور
نشان دهنده این موضوع است که این کشور اشتیاق زیادی برای اتصال بازار خود بوه
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اتحادیه را دارد؛ اما در بعد سیاسی می بایست تحرک جدی در زمینه الحاق ترکیه بوه
اتحادیه اروپا صورت گیرد تا مجموعۀ تالشهای اقتصادی ایون کشوور نیوز کوارکرد
مناسب خود را بیابد .میتوان گفت ،ترکیه با فهم اهمیت حضور خوود در خاورمیانوه
در عرصههای سیاسی و اقتصادی تالش دارد موقعیت خود را در مذاکرات الحاق بوه
اروپا بهبود ب شود و از ایون حیوث موضووع سووریه اهمیوت بسویاری در سیاسوت
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خارجی ترکیه یافته است .زیرا از ی

سو رقابت این کشور با رقبای منطقوهای خوود

به خصوص ایران را گرمتر نموده ،از سوی دیگر در برابور اتحادیوه اروپوا و ایواالت
متحده این کشور را بازیگری مهم در عرصه امنیت خاورمیانه جلوه میدهد.
حال بررسی تغییر سیاست ترکیه که نشان دهنده تحوول از سیاسوت انفعوالی بوه
کنش فعال در سیاست خارجی ترکیه است  ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .می-
1

توان تحلیل این موضوع را از زبان مقاموات ایون کشوور درک نموود .هاکوان فیودان

رئیس سازمان اطالعات ترکیه ،سیاست خارجی جدید ایون کشوور را در دهوه اخیور
حاوی تغییر در مفاهیم و ابزارها میبیند؛ بوه نحووی کوه مویتووان آن را از سیاسوت
خارجی این کشور در دوران حکومت سکوالرها مجزا نمود .او همچنین سهم روابط
اقتصادی خارجی ترکیه را در ایون چوارچوب جدیود بسویار بیشوتر و حرکوت آن را
نسبت به ب ش سیاسی و بین المللی رو به جلوتر مویبینود  .)Fidan, 2013بوه مودد
پیشرفت روابط اقتصادی ،ترکیه توانسته است منویات سیاسی خود را پیش ببرد .این
امر هم در روابط دو جانبه و هم در سازمان های منطقه ای موجب افوزایش قودرت
چانهزنی این کشور میگردد .اما اگر روند تحوالت خاورمیانوه در دور جدیود بوا آن

چه که مورد انتظار این کشور است متفاوت باشد ،ممکن اسوت پیشورفت در روابوط
اقتصادی خارجی این کشور نیز کند گردد .حزب عودالت و توسوعه تغییورات قابول
توجهی در رویکرد ترکیه ایجاد نمود .بدین معنی که بعود خاورمیانوهای در سیاسوت
خارجی ترکیه پررنگ تر گردید .لذا حرکت به سمت سازمان های منطقهای از سووی
ترکیه با شدت بیشتری دنبال شد .حضور اکمل الدین احسان اوغلو در راس سوازمان
همکوواری اسووالمی ،حضووور محمووود ارول قلووی در دبیووری کوول اتحادیووه مجووالس
کشورهای اسالمی و تقویت موقعیت کمیته دائمی همکواریهوای اقتصوادی سوازمان
همکاری اسالمی 12در آنکارا را می توان نشانه ای از این حرکت منطقهای دانست.
تغییر در برخی از روندهای سیاست خارجی از سوی دولوت ترکیوه بوا حمایوت
افکار عمومی همراه بوده است .این موضوع باعث گردید تا در ی

تعامول دو جانبوه

ابعاد سیاست داخلی از جمله افکار عموومی ،سیاسوت خوارجی را تقویوت نمووده و
 .)Bank, 2012: 6موی تووان حرکوت جدیود ترکیوه و ات واذ رویکورد تهواجمیتور در
خاورمیانه را با رویکرد عربستان بعد از تشوکیل سوازمان همکواری اسوالمی مقایسوه
نمود .زیرا عربستان در آستانه تشکیل این سازمان از سوی مصر کوه در آن موقوع بوه
رهبری ناصر در صدر قدرت خاورمیانه قرار داشت ،در انوزوای قودرت قورار گرفتوه
بود .حرکت ترکیه در راستای به دست گرفتن نبض رهبوری تحووالت در منطقوه بوه
علت ساختار سیاسی این کشور نیاز به حمایت افکار عمومی این کشور داشته است.
لذا در چارچوب ی

معادله ،ترکیه از طریق اقنواع افکوار عموومی نسوبت بوه نقوش

منطقهای خود اقدام نموده است .از سوی دیگر موضوع تبودیل ترکیوه بوه مودلی کوه
اسالم و دموکراسی را به هم پیوند داده و صدور آن به کشوورهای منطقوه از اولویوت
های سیاست خارجی ترکیه گشته است و توجه افکار عمومی خاورمیانه به ترکیه بوه
عنوان بازیگری فعال در خاورمیانه نیز جهت دهنده به سیاست خوارجی ایون کشوور
بوده و در تعیین خط مشی آن تاثیر گذار میباشد .این مساله همچنین باعوث تقویوت
1 Hakan Fidan
2 COMCEC
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سیاست خارجی این کشور در جهت اقناع افکار عمومی گوام بوردارد.

Karadag and
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غرور ملی در داخل ترکیه گشته و زمینه حمایت بیشتر افکار عموومی ایون کشوور از
سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه را فراهم آورده است .در این خصوص و بر
اساس نظرسنجی ای که در سال  2011از سوی موسسه "بنیاد مطالعات اجتمواعی و
اقتصادی ترکیه"صورت گرفته است ،رویکرد مثبوت بوه سیاسوت خوارجی ترکیوه در
خصوص خاورمیانه در دو منطقه آفریقای شمالی و شبه جزیره عرب بیش از منطقوه
سوریه و شامات بوده است .نظر به نظرسنجی ذکور شوده رویکورد منفوی نسوبت بوه
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سیاست خارجی ترکیه در سوریه بیش از همه مناطق خاورمیانه بوده است و در سال
 22 ،2011در صد از مردم سوریه دیدی مثبت به سیاست خارجی ترکیوه داشوتهانود.
توجه به عامل سوریه در سیاست خارجی ترکیه بسیار مهم است .عواملی کوه ههوور
ترکیه به عنوان بازیگری فعال در خاورمیانه را به شکل قابل توجه و البته منفی تحت
تاثیر خود قرار میدهد .آمار ارایه شده توسط لیوواک و پورچین اوغلوو بوا توجوه بوه
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گذشت بیش از دو سال از آغاز بحران در سوریه به لحاظ زموانی و وخاموت اوضواع
نمی تواند تحلیلی مبتنی بر اوضاع فعلی و نحوه نگرش به سیاست خارجی ترکیه در
میان ملت های خاورمیانوه باشود ) .(Levack and Perçinoğlu, 2012: 2-5لوذا موی تووان
ات اذ سیاست تهاجمی در خصوص سوریه را نوعی بوازی خطرنواک دانسوت کوه از
ی

سو رابطه این کشور را با همسایگان خود به خصوص ایران را دچار خدشه می-

نماید و از سوی دیگر ممکن است هدف نهایی این کشور یعنی برتوری منطقوهای را
برآورده نساخته و زمینه ساز بحران به کل منطقه از جمله حوزه سرزمینی خوود نیوز
گردد .ارتوگرول عدم آگاهی صحیح از توان مقاومتی دولت سوریه در قبال نیروهای
معارض را یکی از عواملی میداند که موقعیت این کشور در منازعه سووریه در قبوال
ایران را تضعیف میکند .موضوعی که ترکیه در ابتدا به دنبال تقویوت نقوش خوود در
این زمینه بوده است .)Ertugrul, 2012
 .2روابط خارجی ایران و ترکیه :توسعه روابط دو جانبه در عین افزایش چالشها

تاری چه روابط ایران و ترکیه سرشار از موضوعاتی است که گواه موجبوات تونش و
گاه همکاری و نزدیکی روابط دو کشور را به همراه داشته است .اما نگاهی کوتواه بوه

روابط دو کشور بعد از پیروزی انقالب اسوالمی در ایوران ذهون هور پژوهشوگری را
متوجه تمایل دو کشور به مدیریت رابطه در طول بحرانها مینماید .در روابط ایوران
و ترکیه در طول سه دهه بعد از انقالب اسالمی عنصری مانع از بیثباتی کامل روابط
دو کشوور گشوته و آن "تمایوول آنهوا بووه حفود پیونودها در عووین وجوود اختالفووات
استراتژی " است .این مساله در خصوص روابط اقتصوادی دو کشوور بسویار صودق
مینماید  .)Barkey, 2012: 143در این زمینه آمارهوایی کوه از سووی او در خصووص
روابط اقتصادی ایران و ترکیه بیان شده به خوبی گویای این امراست که دو کشور در
خصوص حفد بن مایه و توسعه روابط اقتصادی دوجانبه به رغم تفاوت های فکری
در خصوص آینده خاورمیانه دارای اشتراک نظر میباشند.
در اینجا اشاره به نمونه ای از این آمارها میتواند به فهم اهمیت حفد بون مایوه-
های روابط دو کشور در زمانه بحرانها کم

کند .بنا به گفته بارکی ،ایران به تنهوایی

کشور همواره اثر تنش های سیاسی و اختالف بر سر آینده ژئوپلیتیکی خاورمیانوه را
کاهش داده است .نکتوه ای کوه در آمارهوای تجوارت ایوران و ترکیوه رن موی نمایود
موضوع مازاد تجاری مثبت ایران است که به علت صادرات انرژی به ترکیوه حاصول
شده است .در سوال  2012ترکیوه چهوارمین منبوع واردات ایوران و پنجموین مقصود
صادرات این کشور بوده است .اهمیت روابط اقتصادی و درک متقابول در خصووص
محذورات دیگری باعث گشته روابط دوجانبه به رغوم هموه مسوائل و چوالشهوای
هستهای باثبات داشته باشد .روابط دو کشور در عراق بر سر افزایش نفوذ خود اموری
قابل توجه می باشد .اما موضوع مهمی که بارکی به آن اشاره مویکنود مسواله عمول
گرایی هر دو کشور و تمایل به حفد رابطوه خوود در عوین رقابوت در عوراق اسوت
.)Barkey, 2012: 149
 .5بحران سوریه به مثابه آزمون روابط دو سویه
نکته مهمی که در خصوص روابط و تعامل ترکیوه و ایوران در موورد حووادث "بهوار
عربی" وجود دارد این است که دو کشور در خصوص حوادث تونس ،لیبوی و مصور
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تامین کننده  20درصد از نفت مورد نیاز ترکیه بوده است .مولفه روابوط اقتصوادی دو
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با حفد دیدگاههای خود با هم در نقاطی اشتراک نظر داشتند و روی هم رفته نسوبت
به سرنگونی رژیمهای محافظه کار اشتیاق نشان دادند .اما موضووع سووریه از جملوه
موضوعاتی بود که اختالفات دو کشور بر سر آینده خاورمیانه و محورهای قودرت را
نشان داد .موضوع جنگ داخلی سوریه و نگاه ترکیوه بوه ایون مسواله و بحوران را از
زوایای م تلفی می توان مورد بررسی قرار داد .ی

دیدگاه اشاره به این مسواله موی-

نماید که وقوع بحران در سوریه در زمانی که روابط این کشوور بوا ترکیوه بوه سومت
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بهبودی و رونق بود ،این کشور را به سمت ات اذ سیاستی تهاجمی بر خالف موضوع
سالمت آمیز قبلی در قبال سوریه رهنمون ساخت .سه دلیل که می توان بورای تغییور
سیاست ترکیه در قبال سوریه مشاهده نمود به شرح ذیل است:
 .1ناکامی اردوغان در تغییر مشی اسد در قبال ناآرامیها و ایجاد

اصالحات.

 . 2پیش بینی ترکیه در خصوص سقوط اسد یا تضعیف حکوموت او و امیود بوه

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

نگاه مثبت نظام سیاسی جدید سوریه و همراهی با

آن.

 . 3روند ادامه دار بحران در سوریه به کل منطقه از جمله ترکیه سرایت نموده در
نتیجه خروج اسد از قدرت باعث کنترل ناآرامیها خواهد گردید.
موضوع سوریه به عنوان یکی از حوزه های مشوترک در سیاسوت خوارجی ترکیوه و
عرصهای که موجب تقابل دو کشور گردیده است از موضووعات اساسوی در روابوط
درون سازمانی دو کشور نیز به شمار می رود .این موضوع ،همکاری هوای دوجانبوه
این دو کشور در مسایل دیگر به خصوص روابط درون سازمانی را نیز متحول نموده
است .سوریه در دوره حزب عدالت و توسعه مورد توجه ویژه ترکیوه قورار گرفتوه و
رفته رفته ترکیه روابط خود را با این کشور تا قبل از وقوع بحوران بوه سومت بهبوود
پیش برده است .نکتهای در مورد سوریه قابل توجه است که عامل ثبات میباشود .توا
قبل از وقوع بحران ثبات سوریه باعث گردیده بود تا ترکیه به مرور روابوط مسوالمت
آمیزی نسبت به آن در پیش گیرد و از میانجیگری ایران در این خصووص بهوره منود
گردد .به محض بروز بی ثباتی در سوریه ترکیه نیز جهت سیاست خارجی خود را از
به صفر رساندن مشکالت با همسوایگان عووض نمووده و در خصووص ایون کشوور

سیاست خارجی تهاجمیتری ات اذ نموده است که این امر واکنش منفی ایوران را بوه
همراه داشت .لذا در بررسی عامل سوریه در روابط دو جانبه ایران و ترکیه موی تووان
شکلی از همکاری و در ادامه تقابل را مشاهده نمود .درب وش بررسوی روابوط درون
سازمانی دو کشور می توان تقابل ها بر سر صدور قطعنامه در خصوص سووریه را از
طریق فهم متن قطعنامه های سازمان احساس نمود.
موضوع سوریه را می توان در چارچوب بزرگتر تغییرات خاورمیانه عربوی موورد
بررسی قرار داد .یکی از رویدادهایی که واکنش های متفاوت از سوی ایران و ترکیوه
را موجب شده است ،تغییرات وسیع سیاسی در برخی کشوورهای عورب خاورمیانوه
موسوم به "بهار عربی" بوده است .موالونی اشواره بوه ایون موضووع موی نمایود کوه
سیاستمداران ایران با نامیدن تحوالت کشورهای عربی به "بیداری اسالمی" تحووالت
کشورهای عرب خاورمیانه را در راستای تجربه های انقوالب اسوالمی ایوران قلموداد
آمده به این علت که نتوانسته دشمنان ایران را سرنگون کند و کشورهای مورد بحوث
را به ایران نزدی

کند ،همچنین نفع این کشور در خصوص محودود نموودن قودرت

مانور ایاالت متحده در خاورمیانه را بدون کمترین هزینوه ای محقوق سوازد ،فرصوت
مهمی را در اختیار دیپلماسوی ایوران قورار داده اسوت .موالونی ،مزیوت ایوران را در
اشتباهات استراتژی

ایاالت متحده دانسته که موقعیوت بوینظیوری در اختیوار ایوران

برای پیگیری سیاست های منطقهای خود در خاورمیانوه قورار داده اسوت
260

Maloney,

 .)2011:در خصوص موضوع سوریه بر عکس میباشد .ایران بیثباتی در سووریه

را حرکت کشورهایی می داند که در صدد بر هم زدن محور مقاومت در برابر ایواالت
متحده هستند ،می داند .لذا از ابتدای وقوع این مساله همواره ناآرامی های این کشور
را مرتبط با محور کشورهایی میداند که در صدد ایجاد نظمی به نفع غرب در منطقوه
هستند .اکنون موضوعی که در خاورمیانه مشهود اسوت ،نبوود اجمواعی منطقوهای در
جهت حل بحران سوریه میباشد .سازمان های منطقهای نیوز کوه تکیوه بور بوازیگران
عضو دارند از حل بحران عاجز ماندهاند و مشهودترین مساله ،رقابت میوان بوازیگران
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نموده و از آن استقبال کردهاند  .)Maloney, 2011: 258در این راستا تحوالت به وجود
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مهم منطقهای بر سر تعیین آینده این کشور به صورت یکجانبه است .بنابراین سووریه
جایی است که دیدگاههای دو کشور در خصوص آینده خاورمیانه و آرایش نیروهای
سیاسی آن برخورد میکند.
 .6سازمان همکاری اسالمی و همگراییهای منطقهای
سازمان همکاری اسالمی به عنوان بزرگترین سازمان بینالمللی بعود از سوازمان ملول
متحد از لحاظ تعداد اعضاء ،مهمترین نهادی است که بیش از ی
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میلیارد مسولمان را

رهبری نموده و می توان گفت جامعترین نهوادی اسوت کوه محول انعکواس صودای
ملتهای مسلمان در جهان میباشد .این سازمان که در سال  1595در کنفرانس سران
کشورهای مسلمان در رباط تشکیل شد ،به سبب وسعت و امکاناتی که برای سیاست
خارجی کشورهای مسلمان فراهم میآورد از اهمیت بسیاری برخوردار است .اهمیت
سازمان همکاری اسالمی در سیاست خارجی ایران و ترکیه بدین جهت است کوه بوه

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

عنوان بزرگترین سازمانی که کشورهای اسالمی را در عرصه بینالملل نمایندگی می-
کند ،می تواند منویات سیاست خارجی دو کشور و اهوداف کوالن آن هوا را هوم در
عرصه منطقهای و هم در عرصه بینالملی تامین کند .به خصوص نظر به فعالتر شدن
سازمان بعد از حمالت  11سپتامر  2011و تالش برای تغییرات داخلوی و مقابلوه بوا
فشارهای غرب فرصت جهت دادن به تحوالت این سازمان برای هر دو کشور مغتونم
بوده است .علت آن هم می تواند این مساله باشود کوه سوازمان بوه تناسوب رابطوه بوا
نهادهای م تلف بینالمللی از جمله سازمان ملل و دخیل بودن در موضوعاتی چوون
اسالم سیاسی و حقووق بشور در خاورمیانوه فرصوت بوازیگری بوینظیوری را بورای
کشورهای عضو فعال در عرصه بینالمللی فراهم آورده تا رهبری تحوالت در جهوت
منافع ملی خود و تبلیغ الگوهای حکومتی و ساختار سیاسی خود را بوه دسوت آورده
و در ارتباط با سازمانهای بینالمللی تاثیر گذار ،خود بیش از سایر بازیگران عضو در
جهتدهی تحوالت نقش بازی کند.
سازمان در طول نزدی

به پونج دهوه از حیوات خوود ،موضووع نقود بسویاری از

تحلیلگران مسایل جهان اسالم قرار گرفته و انفعال عملکورد آن در موورد بسویاری از

مسایل گریبانگیر جهان اسالم مورد نقد بسیاری از سیاستمداران بوده اسوت .اموا ایون
سازمان به علت قدرت انعکاس دیدگاه های کشور های مسلمان و در اختیوار نهوادن
قدرتی که در سازمانهای بینالمللی دیگر معموال" در اختیار کشورهای مسلمان قورار
نمیگیرد ،همواره دچار کشمکش قدرت میان اعضای مهم سازمان بوده است .یکی از
عوامل ضعف عملکرد سازمان ،موضوع کشمکشها میوان اعضوای قدرتمنود سوازمان
بوده است .با توجه به مسایل جهان اسالم که بیشترین برخوردها و ناآرامیهای آن در
خاورمیانه واقع شده اسوت ،موی تووان گفوت کوه بیشوترین کشومکشهوا نیوز میوان
کشورهای خاورمیانه ای عضو سازمان اتفاق افتاده اسوت .احمود نیوز بوا اشواره بوه
تفاوت های مذهبی میان دو محور عمده سنی و شویعه عملکورد سوازمان را در برابور
این عامل قرار داده و با نتیجه گیری از تاثیر این عامول ،نقوش سوازمان را در کواهش
تنشها در خاورمیانه کمرنگ می داند

2008: 126

 .)Ahmad,از سوی دیگر ،اکبور زاده

دانسته که دستور کار سازمان و نحوه عمل آن را محدود میکند

2005

.)Akbarzadeh,

مشکالتی که سازمان با آن مواجه است شامل منافع متضاد اعضای سازمان و بزرگوی
سازمان از لحاظ تعداد اعضاء که دومین سازمان بعد از سازمان ملل به شمار می رود.
ضعف ساختار سازمانی که همانگونه که به آن اشاره شد در منشور سازمان بوه گونوه
ای محسوس به چشم میخورد .موضوع بعدی ،محدودیتهای منابع مالی اسوت کوه
سازمان و نهادهای وابسته به آن را در عملیات خود محدود نموده است.
در خصوص محدودیتهای مطرح شده در منشور ،باید اضافه کورد کوه سوازمان
اعمال زور علیه تمامیت ارضی و یکپارچگی کشورهای عضو از سوی دیگور اعضواء
را بر حذر داشته و موجب کاهش قدرت مانور سازمان شده است .از نمونههایی کوه
سازمان نتوان سته است با اعمال اختیارات جلوی درگیری و شدت یافتن آن را بگیرد،
جنگ  8ساله تحمیلی عراق علیه ایران و همچنین تهاجم عراق به کویت بوده است.
نمونه سوریه از جدیدترین مواردی است که سازمان نتوانسته اجمواع نظور میوان
بازیگران فعال در منطقه بر سر حل بحران فراهم نماید .لذا موضوع سووریه از جملوه
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اصول سازمان همکاری اسالمی را که در منشور آن نیوز درج گردیوده اسوت ،عواملی

111

موضوعاتی است که روابط دو کشور درون سازمان را به چالش میکشد .بیانیه پایانی
سران سازمان در فوریه  2013در قاهره گویای این امر مویباشود .همچنوین قطعناموه
وزرای خارجه سازمان در خصوص امور سیاسی در زمینه سوریه کوه در سوال 2010
در تاجیکستان تصویب گردید ،اقدام ایاالت متحده را در خصوص وضع تحریم های
یکجانبه علیه سوریه ،تقبیح میکند .در خصوص اقدام برای کاهش بحران سووریه در
چارچوب این قطعنامه ،گام مووثری از سووی سوازمان مشواهده نشوده اسوت

112

سیاست جهانی

(CFM

) .Resolution on Political Issues: 2010این بیانیه از تمام طرفهای درگیر در بحران می-
خواهد تا وارد گفتگوهای جدی گردیده و در خصوص کم

هوای انسوان دوسوتانه

تصمیماتی را ات اذ نمایند .در این خصوص سازمان صرفا" به کم کردن آالم ناشی از
جنگ داخلی در سوریه مبادرت میورزد؛ اما از پایان دادن بوه درگیوریهوا بوه علوت
اختالف اعضاء ،ناتوان میماند .روال سازمان در موضوع سوریه قبل از شروع بحوران

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

در این کشور تدوین قطعنامهای در محکومیت وضع تحوریمهوای یکجانبوه از سووی
ایاالت متحده علیه این کشور بوده است کوه سوازمان هور سواله قطعناموهای در ایون
خصوص صادر نموده است

.)Resolution No: 21/38-2012

اما در سی و نهمین اجالس وزرای خارجه به علت وخاموت اوضواع قطعناموهای
در خصوص "وضعیت سوریه" به تدوین رسید که نشان از عدم توافق اعضواء بورای
پیدا نمودن راه حلی در خصوص کاهش بحران در این کشور است .در این قطعناموه
در کنار تاکید بر حفد وحدت و تمامیت ارضی این کشوور ،دولوت سووریه مسولول
اصلی خشونتها شناخته شده و از شورای امنیت درخواسوت شوده اسوت توا نقوش
خود در این زمینه را ایفا کند .پر واضح است که موضوع سوریه شدت اختالف میان
محور ایران و ترکیه و عربستان را نشان میدهد .نتیجۀ تالش دو کشور اخیر ،تشودید
لحن قطعنامه علیه دولت سوریه بوده است .سازمان تنها در مورد ارائه کم های بشر
دوستانه توانسته است به موضعی واحد بپردازد.
در بعد سازمانی تبدیل ساختار سازمان به نهادی فعالتر در عرصوه بوینالمللوی،
ناشی از فرصتی که هویت اسالمی در اختیار این نهاد بوه عنووان نماینوده کشوورهای

مسلمان در عرصه بینالمللی قرار داده و تهدیدی که ناشی از فشار نیروهوای جهوانی
شدن میباشد ،ضرورت استفاده از قدرت سوازمانی کوه در دوره جدیود احیوا شوده
است را برای دو کشور ضروری موینمایود .روابوط دو کشوور در سوازمان همکواری
اسالمی متاثر از دو مقوله موضوعات مرتبط با روابوط دو جانبوه و همچنوین مسوایل
مشتر ک سازمانی بوده است .بررسی تاری ی روابط دو کشور پس از جنگ سرد و در
دهه  50نشان دهنده چالشهایی است که دیدگاههای دو کشور در خصووص نووعی
رابطه دوجانبه موجد آن بوده است .روابط ترکیه با اسرائیل و اتهاماتی که این کشوور
در خصوص مداخله ایران در امور داخلی ترکیه وارد می ساخت روابط دو کشور در
دهه  50را در مقاطعی بسیار متشنج مینمود .به عنوان مثال جنکینوز انتقوادات ایوران
نسبت به روابط ترکیه -اسرائیل در اجالس سران سازمان همکاری اسالمی و خروج
رئیس جمهور وقت ترکیه از محل اجالس و همچنین اتهامات مقامات ترکیه نسوبت
عوامل تنش زا در دوران اقتدار سکوالرها در این کشور میداند .)Jenkins, 2012: 24
موضوعی که اشاره به آن مهم است تبدیل نقش سازمان از ساختاری ایدئولوژی
به مجموعهای عملگرایانه است و این مساله می تواند نشان دهنده جریوانهوای درون
سازمانی است .نقش سازمان شاید در ابتدا ایدئولوژی

بوه شومار موی رفوت ،اموا بوا

توسعه فعالیتها و بروز چوالشهوای جودی در میوان کشوورهای اسوالمی اقودامات
سازمان شکل واقعگرایانه توری پیودا کورد .اوزکوان سوازمان را نواتوان از انطبواق بوا
واقعیتهای محیط بینالمللوی پوس از جنوگ سورد مویدانود  .)Ozkan, 2007: 162او
کارنامه نه چندان موفق سازمان را ناشی از درگیریهای درون سازمانی ،جنگ قدرت
میان اعضاء و شکست در تدوین سیاستهای دقیق و مدرن می داند .این موضوعات
باعث شده است تا در ساختار و عملکرد سازمان همکواری اسوالمی تغییراتوی ایجواد
شود .رویکرد کشورهای عضو در قبال آن نیز ،ناشی از چارچوب بازی قودرت موی-
باشد .آن عقیده هم که زیربنای سازمان را اسالم میداند نیز به نظر اکبر زاده و کونور
محل تناقض به شمار می رود  .)Akbarzadeh and Connor, 2005: 79در حالیکه از واژه
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به مداخله در امور داخلی این کشور از سوی ایران در سوال  59مویالدی را از دیگور

111

امت اسال می در جهت بسط دستور کار سوازمان اسوتفاده شوده اسوت .زمینوه بورای
فعالیت بیشتر از سوی سازمان همکاری اسالمی در قالب مبارزه بوا چوالشهوایی کوه
کشورهای مسلمان را از درون و بیرون تهدید میکند فراهم آمده اسوت؛ اموا تحدیود
استفاده از زور علیه تمامیت ارضی اعضاء ،محدود کننده عمل سازمان به شومار موی-
رود .عواملی که در سالهای اخیر باعث شده است تا سازمان از شکل مجموعهای بوا
رخوت تبدیل به نهادی فعالتر در روابط بوینالملول گوردد .موضووعاتی چوون افوراط

111
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گرایووی در کشووورهای اسووالمی ،فشووار کشووورهای غربووی ،ضوورورت اصووالحات در
کشورهای عرب که از سوی ن بگان این کشورها شناسایی شودهانود .مجموعوه ایون
عوامل باعث گردیده است تا اهمیت ایفای نقش فعال در سوازمان بورای اعضوای پور
قدرت آن افزون تر شود .لذا تشدید رقابت در درون سازمان میان اعضای قدرتمنودتر
آن مانند عربستان ،ترکیه و ایران بر سور اسوتفاده از امکانواتی کوه سوازمان در عرصوه

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

دیپلماتی

در اختیار موی نهود و همچنوین انعکواس دیودگاه سیاسوت خوارجی ایون

کشورها محل رقابت و چالش خواهد بود.
 .6-1ایران و سازمان همکاری اسالمی :آرمانگرایی یا عملگرایی خود آگاهانه

سیاست خارجی ایران بعد از انقالب اسالمی مناسبات جدیدی را بنیاد نهاد که با نوع
مع مول آن در منطقه متفاوت بود .در دیپلماسی چند جانبه و همچنین در قبال قدرت
های منطقه ای ،ایوران در صودد بازسوازی خوط مشوی خوود بوود .سیاسوت خوارجی
کشورهای منطقه همچنین ایاالت متحده در برخورد با ایران انقالبی در سالهوای اول
دچار نوعی تشویش بوده است که آن نیز ناشوی از دو رویکورد متفواوت مهوار و یوا
تعامل با این کشور بوده است .)Ganji, 2006: 120
حضور و مشارکت ایران در سازمان همکواری اسوالمی بوه زموان تاسویس ایون
سازمان بر می گردد که به مرور و با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل و همچنین نگواهی
که ایران به غرب داشته باعث گردید تا از این سازمان فاصله گیورد .بعود از پیوروزی
انقالب اسالمی نیز به دلیل این که مواضع انقالبی جمهوری اسالمی ایوران بوا سوران
کشورهای عرب در خصوص تغییر وضع موجود جهان اسالم فاصوله داشوت روابوط

ایران و سازمان پررنگ نشد .در واقع ایران به فاصلهای بیش از بیست سوال یعنوی از
دهه  90تا دهه  50میالدی رابطهای سرد با سازمان را تجربوه نموود .بور ایون اسواس
دوره های حضور و مشارکت ایران در سازمان را میتوان در سه ب ش تدوین نموود
و مشاهده کرد که هر ب ش بیانگر نوع نگاه خاصی است که سیاسوتگوزاران کشوور
به سازمان همکاری اسالمی داشتهاند:
 .1اوایل انقال ب و جنگ تحمیلی :حرکت از موضع انفعالی به سمت اسوتفاده از
قدرت سازمان در جهت متجاوز شناخته شدن عراق،
 . 2دوران بعد از جنگ ،سازندگی و مشارکت فعال :حضوور مقاموات بلنود پایوه
ایران در نشستها و موفقیت در برگوزاری نشسوت سوران در سوال  59و ریاسوت 3
ساله ایران و آغاز دیپلماسی فعال،
 . 3سازمان در دوران تغییرات عموده در خاورمیانوه :حملوه آمریکوا بوه عوراق و
شیخ در خصوص روابط ایران و سازمان در دوره اول بعد از انقوالب اسوالمی و
در چارچوب تقسیم بندی مورد اشاره توجه م اطب را به این مسلله جلب مویکنود
که از ی

سو ایوران توالش موینمووده مشوروعیتی را کوه دولوتهوای اقتودارگرای

خاورمیانه به خصوص عربستان بر پایه آن استوار بودند ،سسوت نمووده و از سووی
دیگر با وقوع جنگ و حمله عراق ،محوری از کشورهای طرفدار عراق را در مقابول
خود میدیده است .همین مسلله باعث گردیده تا این کشور رو بوه دوری از سوازمان
آورده و برخی از نشست های سازمان را تحریم کند .)Sheikh, 2003: 64
میتوان اشاره نمود که در طول دهه  ،80جنگ و تجواوز عوراق همچنوین مسولله
حجاج ایران جزو اولویت های ایران در سازمان بوده است .روابط ایران بوا ترکیوه در
این زمان بر مبنای دو عنصر مهم تعیین میگردید که ایون موضووعهوا شوامل روابوط
اقتصادی دو کشور و تالش ایوران بورای توأمین نیازهوای خوود از ترکیوه و دیگوری
حضور رژیم سکوالر در ترکیه بود .این مسلله روابط دو کشور را هوم در عرصوه دو
جانبه و هم در عرصه درون سازمان محدود مینمود .این مسلله در مورد روابط ایران
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مسلله تروریسم ،بهار عربی و مسلله سوریه.

119

و سایر اعضای سازمان به جز سوریه وجود داشت .میتوان موضوع اسالم انقالبی را
که برخواسته از انقالب در ایران بوود ،از دو جهوت ،چوالش زا بورای حکوموتهوای
اقتدارگرای منطقه از جمله عربستان و ترکیه دانست :ن ست ،هرفیت انقالبوی بورای
تغییر در جهان اسالم و دوم نیز غرب ستیزی.
در این راستا نقش کشورهای عضو سازمان به خصوص عربستان سعودی تعودیل
کنندۀ مواضع و پیشنهادات ایران در جهت ات اذ مواضع شدیدتر در خصوص مسائل

119
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جهان اسالم ،آمریکا و قضیه رشدی بوده است .این شکل از تقابول هموواره در میوان
کشورهای عضو سازمان دیده میشود و برخوی ایجواد ایون سوازمان را گوذر از پوان
عربیسم مصری که موجب تفوق سیاسی این کشور گردیده بود ،ارزیابی میکنند.
حال پس از پایان جنگ تحمیلی و بهکارگیری تاکتیو هوای جدیود در سیاسوت
خارجی ایران که در برخی موارد همراه با تغییر جهان بینی سیاسوی سیاسوتمداران آن

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسالمی

بود ه است ،موضع ایجاد همگرایی بیشتر در میان اعضای سازمان و تنشزدایی محوور
سیاست خارجی ایران قرار گرفت .در این زمینه شیخ تحول در نوع سیاسوت ایوران
در سازمان را حرکت از آرمانگرایی ایدئولوژی
میبیند

2003: 66-67

به سمت واقع گرای منفعت محوور

 .)Sheikh,در همین زمان نقش ترکیوه از دهوه  50و بوا افوزایش

مبادالت اقتصادی این کشور با کشورهای عرب خاورمیانه در سازمان افزایش یافته و
نقطه تالقی سیاست های ایران و ترکیه در سازمان را میتوان از زمان حضور حوزب
عدالت و توسعه در قدرت از سال  2002به بعد و وقوع درگیوریهوا در خاورمیانوه
ب ه خصوص سوریه ،پررنگ تر دید .این نقاط ،یکی موضوع بحران سوریه و دیگوری
افزایش نقش اقتصادی و سیاسی ترکیه در منطقه بوده است که روابط درون سوازمانی
دو کشور و تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای مسلمان را تحت توأثیر خوود
قرار داده است.
 .6-2ترکیه و سازمان همکاری اسالمی :حرکت از انفعال به سمت کنش مضاعف

ترکیه یکی از اعضای مؤسس سوازمان همکواری اسوالمی بووده اسوت .اموا حضوور
سکوالریسم و تسلط آن بر فضای سیاسی ترکیه باعث گردید تا ایون کشوور در دهوه

 90و سال اولیه دهه  90موضع کامالشانفعالی در خصووص سوازمان ات واذ نمایود .در
حقیقت نزدیک ی به غرب و عضویت در ناتو ،محور اصلی سیاست خارجی ترکیوه در
عرصه بین المللی بوده و به ماننود ایوران در آن دوره کوه عضوویت در سوازمانهوای
منطقهای زیر چتربلوک بندیهای سیاسی صورت میگرفت ،موضع عضویت در ایون
سازمان را چندان جدی قلمداد نمینمود .یکی از عواملی که موجب گسترش روابوط
ترکیه و این سازمان در دهه  90میالدی گردید ،افزایش بهای نفوت و نیواز ترکیوه بوه
نفت کشورهای عضو این سازمان بود .با افزایش قیمت نفت ،ترکیه توالش نموود توا
جایگاه خود را در میان کشورهای عرب مستحکم کرده و از این طریق دسترسوی بوه
منابع انرژی سرشار و ارزان قیمت را برای اقتصاد رو به رشد خود تصمین نماید .لذا
سازمان رفته رفته تبدیل به فرصتی برای ترکیه گردید .حرکت ترکیه به سمت تبودیل
شدن به محور فعالیت های اقتصادی درون سازمان با اجرایی نموودن "موافقوتناموه
که اوزتورک ارائه میدهد ،ایون رقوم از سوال  1580توا  1583از  22.01در صود بوه
 20.95در صد افزایش یافته اسوت  .)Ozturk, 2013: 7در دوره اول دولوت اوزال نیوز
سهم ترکیه در بان

توسعه اسالمی به  190میلیون دینار اسالمی افزایش پیودا نموود.

در حال حاضر ترکیه رد ه هشتم از لحاظ سهم در بان

توسعه اسالمی یعنوی معوادل

 1190.89میلیون دینار اسالمی را به خود اختصواص داده اسوت .آمارهوای فعلوی در
خصوص تجارت ترکیه نیز نشان دهندۀ افزایش قدرت ترکیه در میان اعضای سازمان
همکاری اسالمی بوده و اهمیت سازمان در سیاست خارجی ترکیه را به وضوح نشان
میدهد .اوزتورک حجم تجارت ترکیه با کشورهای عضو سوازمان در سوال  2012را
بیش از  00میلیارد دالر میداند  .)Ozturk, 2013:23واردات ترکیه از کشورهای عضوو
سازمان نیز از  3میلیارد دالر در سال  2002به  25میلیارد دالر در سال  2012رسویده
است.
خط سیر روابط خارجی ترکیه به خصوص حوزه منطقهای و سازمان هوای بوین-
المللی را می توان با توجه به چارچوب زمانی اواخر جنوگ سورد در دهوه  50و بوه
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عمومی همکاریهای فنی و تجاری" کشورهای اسالمی تکمیل گردید و بنا به آماری

119

قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه بررسی نمود .در دوران جنگ سورد بوه علوت
وضعیت محیط بینالمللی ،سیاست خارجی ترکیه بوه لحواظ حمایوت غورب از ایون
کشور در مقابل شوروی به سومت نواتو گورایش خاصوی داشوت .در حقیقوت وجوه
مشترک دوران جنگ سورد و دهوه  50در سیاسوت خوارجی ترکیوه توجوه کمتور بوه
موضوع خاورمیانه و عدم دخالت منطقهای این کشور بووده اسوت .البتوه بوا مسوتثنی
ساختن مسلله قبرس شمالی در حوزه مدیترانه کوه موجوب خصوومت و تونش ایون

119
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کشور با غرب شد ،درمجموع توجه ترکیه به طور روزافزونی بوه سومت غورب بووده
است .اوزکان معتقد است که دهه  50سیاست خوارجی ترکیوه بوا نواتوانی آنکوارا از
ایجاد توازن در سیاست خارجی منطقهای و همچنین در برابر جهان اسوالم مشو
میگردد  .)Ozkan, 2007: 169به همین دلیل با روی کار آمدن نجوم الودین اربکوان و
افزایش مراودات با کشورهای اسالمی م تلف ،موجب تحرک نوین سیاست خارجی
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این کشور گشته و سازمان دی-هشت بوا هودف تعمیوق ایون همکواریهوا بوا سوایر
کشورهای اسالمی با ابتکار ترکیه تاسیس گردید.
یکی از مسایل مهم در سیاست خارجی ترکیه بعد از بوه قودرت رسویدن حوزب
عدالت و توسعه ،چند وجهی شدن سیاست خارجی این کشور اسوت .یکوی از ایون
وجوه که توسط احمد داوود اوغلو وزیور خارجوه ایون کشوور مطورح شوده اسوت،
برجستگی و اهمیت سازمان همکاری اسالمی در سیاست خارجی این کشور را نشان
میدهد که میتواند امکانات زیادی را در عرصه دیپلماسی چند جانبوه در اختیوار آن
قرار دهد .یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین جهت سیاست خارجی ترکیوه ،موضووع
هویت اسالمی است که به بیان اوزتورک تعیین کنندۀ سیاست این کشور در سوازمان
بوده است .(Ozturk, 2013: 18
در خصوص علت رابطه ترکیه با سازمان ،دیدگاههای م تلفی وجود دارد .همان-
طور که اشاره شد ،موضوع هویت یکی از عوامل تعیین کنندۀ رابطه اسوت .نزدیکوی
ترکیه به سازمان ،احتمال قوی تر شودن موضوع ایون کشوور در موذاکرات الحواق بوه
اتحادیه اروپا را بیشتر مینماید .زیرا ،عضویت سوازمان بوه معنوای ارتبواط بیشوتر بوا

کشورهای اسالمی است که اتحادیه اروپا نیز میتواند از این مسویر در ایون کشوورها
عمل نماید .به نظر میرسد ،تالش ترکیه در جهت تقویت حضور و رابطوه خوود بوا
سازمان همکاری اسالمی تالش واسطهای به جهت نشان دادن اهمیت این کشوور بوه
دنیای اسالم بوده و این مسلله که ترکیه میتوانود در تبوادالت میوان غورب و دنیوای
اسالم نقشی مؤثر و کلیدی ایفا نماید ).(Larrabee, 2010: 158
یکی از موضوعهایی که در خصوص سیاست خارجی ترکیوه در سوازمان مطورح
میشود ،این است که تا قبل از سوال  2002ترکیوه از اقلیوت هوای تورک مسولمان از
طریق سازمان دفاع میکرد ،اما بعد از آن موضوع حمایت از اقلیتهوای مسولمان بوه
تمام نقاط جهان سرایت نمود .ترکیه در حال حاضور در برخوی مسوائل منطقوهای از
حمایت جمهوری های ترک زبان آسیای مرکزی برخوردار است.
تالش درون سازمانی ترکیه در خصوص سوریه معطووف بوه اسوتحکام موضووع
معارض و همچنین تعلیق عضویت سوریه در سازمان را میتوان نشانهای از توالش-
های ترکیه و همچنین تقویت محور این کشور در بوه دسوت گیوری تحووالت درون
سازمان ارزیابی نمود .موضوع بهار عربی و دیدگاههای متفاوت پیراموون آن ،یکوی از
چالشهای اساسی میان ایران و ترکیه در درون سازمان همکاری اسالمی و در خارج
از آن در خاورمیانه است .در این زمینه پتانسل پایین همکاری بور روی مسوائل مهوم
سیاسی در میان کشورها و دولتهای خاورمیانه بوه علوت تفواوت میوان دیودگاههوا
دربارۀ ساختار سیاسی خاورمیانه ،بر ماهیت روابوط دو کشوور توأثیر گوذارده اسوت.
غیبت ی

سیاست خارجی مؤثر نیز که محدود بوه حفود شورایط فعلوی و سیاسوت

مبتنی بر «صبر و تانی» است ،وضعیت ثبات و ماهیت روابط میان کشورهای منطقه را
متاثر ساخته است .)Taheri, 2011: 274
یکی از موضوعاتی که نقش ترکیه در ساختار سازمانی را به نموایش مویگوذارد،
تأسیس مؤسساتی است که با بودجه این کشور بنا نهاده شده و زیر نظور سوازمان در
ترکیه به فعالیت میپردازند که مهمترین آن ها کومس

و مؤسسه استاندارد و اوزان
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تهاجمی این کشور در قبال سوریه بوده اسوت .بودین ترتیوب شناسوایی گوروههوای
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کشورهای اسالمی است .همچنین مؤسسه آمار کشورهای اسالمی که نقش مهمی در
ارائه بازخورد اقتصادی در کشورهای عضو دارد ،در ترکیه تأسیس شده است.
اوزتورک هم عملکرد سازمان را قابل چالش و بحث میداند و معتقد اسوت کوه
تضادهای سیاسی باعث گشته است ،سازمان نتواند به اهوداف خوود دسوت یابود .او
همچنین وجود سازمان را ابزاری در جهت سیاسوت خوارجی ترکیوه در دوره اول از
 1599تا  2002دانسته و معتقد است موضووع فلسوطین و روابوط بوا اسورائیل عامول
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محدود کنندۀ حضور این کشوور در سوازمان بووده اسوت  .)Ozturk, 2013: 26البتوه
اوزتورک برای تحلیل سیاست خارجی ترکیه در قبال سوازمان را بور اسواس دو دوره
زمانی و نوع ارتباط آن با سازمان مورد بررسی قرار میدهد .به نظر او تحلیل سیاست
خارجی ترکیه در قبال سوازمان در دوره زموانی و بوا دو نووع قابول ارزیوابی اسوت.
ن ست 1599 ،تا  :2002سیاست انفعالی و دوم نیوز 2002 ،بوه بعود :سیاسوت کونش
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فعال .با توجه به تقسیم بنودی سیاسوت خوارجی ترکیوه در قبوال سوازمان مویتووان
رهیافت این کشور در قبال سازمان را بر اساس تعریفی محدود از منافع ملی ترکیه تا
سال  2002توصیف نمود .به مرور و بعد از سال  2002و با روی کوار آمودن حوزب
عدالت و توسعه تعریف موسع سیاستمداران آن از منافع ملی باعوث شودتا سیاسوت
«انفعال» تبدیل به سیاست «کنش فعال» گردد .در خصووص تقسویم بنودی اوزتوورک
میبایست به این موضوع اشاره نمود که زمینههای سیاست کونش فعوال در ترکیوه از
سال  2002میالدی فراهم آمد .زیرا بعد از بحران نفتی دهه هفتاد ،ترکیه متوجه نیواز
خود به کشورهای نفت خیز اسالمی در خاورمیانه و حوزه خلیج فوارس گردیوده و
همچنین روند رو به رشد اقتصاد این کشور که در قالب برناموه هوای اوزال ن سوت
وزیر وقت این کشور جان تازهای یافته بود ،نقش ترکیه در سازمان را تقویوت نموود.
لذا ریشههای سیاست کنش فعال ترکیه به اوایل دهوه  80بواز مویگوردد .موی تووان
ریشههای کنش فعال ترکیه بعد از سال  2002را به تقویت نقش دین در سیاست این
کشور را ن یز نسبت داده و از این طریق پیوند میوان سیاسوت خوارجی ایون کشوور و
نقش آن در سازمان برای تامین اهداف خود را توجیه نمود .حضور حزب عودالت و

توسعه در راس قدرت این کشور و پیوند آن با دین و همچنین نقش تجار این حزب
در برقراری پیوند با کشورهای خاورمیانه ،اهمیت حضور فعال در سوازمان همکواری
اسالمی را برجسته تر موی نمایود .ایون موضووع ،تغییور سیاسوت بوه صوفر رسواندن
مشکالت با همسایگان ،به سیاسوت کونش تهواجمی در سیاسوت خوارجی ترکیوه را
توجیه می نماید .حال تعامل ترکیه با محور ایران در سازمان و در عرصوه وسویعتر در
خاورمیانه و اتحاد گاه و بیگاه با محور عربسوتان در مقابول محوور ایوران ،موضووعی
است که متأثر از روابط دو جانبه ایران و ترکیه و دیدگاههای این دو کشوور در موورد
آیندۀ خاورمیانه است.
نتیجه گیری
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وضعیت فعلی خاورمیانه دورنمای مثبتی از روابوط کشوورهای قدرتمنود منطقوهای و
بحران سوریه است که هیچکدام از کشورهای منطقه نتوانستهاند راه حلوی مبتنوی بور
دیدگاه مشترک در خصوص آن پیدا کنند .توالشهوای سوازمان همکواری اسوالمی و
حتی تعلیق عضویت سوریه در این سازمان نیز نتوانسته است در حل بحوران کمکوی
مؤثر باشد .میتوان بنیاد رقابتهای درون سازمان را متوجه تالش بورای نفووذ بیشوتر
در خاورمیانه دانست .این مسولله از ابتودای تشوکیل سوازمان هموواره میوان ایوران و
عربستان وجود داشته است .اکنون بازیگر جدیدی به نوام ترکیوه نیوز در ایون رقابوت
وارد شده است که نفوذ بیشتری در ارکان سازمان نسبت به ایران داشته و با توجه بوه
پیشرفت ب ش تجارت خود در خاورمیانه محور فعالیتهای اقتصادی سوازمان را بور
عهده گرفته است .با توجه به این که ترکیه از دهه  80تالش نموده است با تکیوه بور
روابط تجاری اهداف سیاست خارجی خود را تامین نماید ،طبعاشنسوبت بوه ایوران در
بعد تجارت خارجی با اعضاء سوازمان و بوه خصووص بوا کشوورهای خاورمیانوه از
قدرت بیشتری برخوردار است .به این نکته نیز باید توجه نمود که سیاسوت خوارجی
ایران در ارتباط با سازمان بر ابعاد سیاسی و فرهنگی جهان اسالم استوار بووده اسوت.
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اجماع آنها بر سر حل بحران های منطقهای به دست نمویدهود .مثوال بوارز آن هوم

این مساله در دهه  80میالدی ناشی از تجاوز عراق و نیاز ایران به معرفوی متجواوز از
سوی سازمان بوده است .با تغییر دیدگاهها در سیاست خارجی ایران ،به مرور حضور
ایران در سطوح عالی و کنفرانسهای رده باالی سازمان بیشتر شده و برگزاری موؤثر
اجالس سران در تهران و به دنبال آن ریاست سه ساله بور سوازمان از موفقیوت هوای
ایران در دهه  50به شمار میرود .مجموعه امنیتی خاورمیانه بر اساس تعریوف بووزان
در سازمان همکاری اسالمی نیز خود را نشان میدهد .حرکت ترکیه به سمت افزایش
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نفوذ خود در سرزمینهای اسالمی که زموانی از مسوتعمرات امپراطووری عثموانی بوه
شمار میرود از طریق دوجان بوه و در قالوب سوازمان موذکور بوه صوورت چندجانبوه
صورت گرفته است .از سوی دیگر محور ایران و عربستان که هموواره توداعی کننوده
رقابت میان دو قدرت منطقهای بوده است نتوانسته دو بازیگر منطقهای را منتفع سازد.
حال ترکیه ،محور جدیدی از رقابت در این سازمان را با موضوع سیاست -اقتصاد بوا
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قدرتهای منطقهای سنتی در آن سازمان آغاز نموده است .موضووعی کوه در ابتودای
این مقاله به آن اشاره شد« ،حفد هستۀ رابطه» میان ایران و ترکیه بوده است .برخالف
محور عربستان و ایران که میتوان آن را مبتنی بر رقابت صرف دانست ،روابوط ایوران
و ترکیه روز به روز ابعاد بیشتری را در خود جای داده است .لذا تصوور یو

محوور

رقابتی صرف ،در خصوص دو کشور کموی غیور واقوع بینانهاسوت  .در واقوع محوور
رقابت ایران و ترکیه بعد همکاری را در کنار خود داشته و میتوان بوا تکیوه بور ایون
موضوع و با استفاده از دیدگاههای مشترک ،وزن سازمان در سیاست بینالملل را نیوز
افزون نمود .این مسلله به شرط توافق بر سر آینده سیاسی خاورمیانه خواهد بود.
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