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مقدمه

تنش در روابط ایاالت متحده آمریکا و ترکیه طی هفته های اخیر به سطح قابل تأملی 

رسیده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه فوالد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه را به دلیل 

عدم همراهی ترکیه با درخواست او در خصوص آزادی یک کشیش افزایش داده و همراه با 

تنش های کالمی، ارزش لیره را در مقابل دالر به سطح بی سابقه ای کاهش داده است. اما اردوغان 

با اصرار بر این که کشیش بازداشت شده جاسوس سیا است، می کوشد در مقابل جنگ اقتصادی 

آمریکا مقاومت کند. البته مسئله کشیش جاسوس که به نمادی برای اختالفات دو کشور تبدیل 

شده، تنها دلیل نبوده و موارد دیگری نیز در این خصوص قابل ذکر است که از اهمیت بیشتری 

برخوردارند. در هر صورت، چنین فضایی میان واشنگتن و آنکارا برای ایران که هم اکنون در حال 

تجربه مجدد جنگ اقتصادی آمریکاست، می تواند واجد فرصت هایی باشد. این مقاله دالیل تنش 

و اختالف میان ترکیه و آمریکا، چشم انداز اختالفات، پیامدهای آن و فرصت های ایران از توسعه 

اختالف میان ترکیه و آمریکا را مورد تحلیل قرار می دهد.

1. دالیل تنش و اختالف میان ترکیه و آمریکا
الف. دستگیری آندرو برونسون

سطح تنش  بین آنکارا و واشنگتن بعد از دستگیری و محاکمه آندرو برونسون کشیش 

آمریکایی به صورت قابل مالحظه ای افزایش یافت. دادگاه ازمیر در نهم دسامبر 2016 این کشیش 

آمریکایی را به اتهام همکاری با پ.ک.ک و گروه   فتو )FETÖ( بازداشت کرد. ترامپ به 

با توئیتی خواستار آزادسازی آندرو برونسون شد.  این  دنبال این مسئله در 26 جوالی 2018 
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درخواست رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح شد که آنکارا آن را رد کرد. عدم پذیرش آزادی 

کشیش آمریکایی باعث شد که واشنگتن وزیر دادگستری و وزیر کشور ترکیه را در فهرست 

افراد تحریم شده قرار دهد. مقامات آنکارا نیز به دنبال آن واکنش های شدید خود را آغاز کردند. 

این تنش ها پی درپی پیش رفت تا اینکه رئیس جمهور آمریکا در دهم آگوست 2018 با توئیتی 

جدید دو برابر شدن تعرفه های گمرکی بر فوالد و آلومینیوم ترکیه را مطرح ساخت. ترامپ 

همچنین از تداوم تحریم ها علیه آنکارا خبر داد. بحران ارزی در ترکیه به دنبال این اتفاقات تشدید 

شد و ارزش لیره در برابر دالر افت چشمگیری تجربه کرد.

پانزدهم جوالی 2016  در کودتای  باید  را  ترکیه  برای  برونسون  آندرو  مسئله  اهمیت 

جستجو کرد. ارتباط این کشیش آمریکا با گروه فتو به عنوان جریانی که عامل اصلی کودتا 

معرفی شده است، دست داشتن واشنگتن در این کودتا را بیش ازپیش مشخص می سازد. اردوغان 

در مقاله ای که طی چند هفته اخیر در روزنامه »نیویورک تایمز« منتشر کرد، از به خطر افتادن 

اتحاد ترکیه و آمریکا در صورت عدم احترام واشنگتن به حاکمیت ملی ترکیه سخن به میان 

آورد.  اما دالیل اختالفات طرفین به مسئله بازداشت کشیش آمریکایی محدود نمی شود و این 

قضیه صرفًا اختالفات طرفین را آشکار ساخت. در حال حاضر چندین مسئله بر روابط آمریکا و 

ترکیه سایه انداخته است.

ب. همگرایی آنکارا با تهران و مسکو

گرچه ترکیه اختالف نظرهایی با ایران و روسیه در مورد مسائل مختلف دارد؛ اما جایگاه 

روابط کنونی آنکارا با این کشورها بیش از گذشته تقویت شده است. به گونه ای که مقامات ترک 
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بعد از تشدید اختالفات خود با واشنگتن به این نکته تأکید کرده اند که ترکیه می تواند به سمت 

اتحادهای جدید حرکت کند که این اتحادها لزومًا در راستای منافع آمریکا تعریف نخواهد شد. 

اردوغان در این زمینه اعالم کرده است که ترکیه متحد آمریکا، شریک روسیه و همکار ایران 

است و از این روابط خود دست نخواهد کشید.  حضور ترکیه در نشست های آستانه و توافق های 

این کشور با تهران و مسکو برای برقراری آتش بس موجب نارضایتی واشنگتن از همراهی آنکارا 

با متحدان سوریه شد.

ترکیه با تحریم های آمریکا علیه روسیه و ایران نیز موافق نیست؛ لذا این موضوع نیز بر 

اختالفات آنکارا و واشنگتن افزوده شده است. هاکان آتیال، معاون سابق رئیس هالک بانک ترکیه 

ازجمله افرادی است که از سوی آمریکا به نقض تحریم های پیشین آمریکا علیه ایران محکوم شده 

است. اردوغان پیش ازاین اعالم کرده بود که تحریم های آمریکا علیه ایران برای ترکیه بی اهمیت 

است و این کشور الزامی به رعایت آن ندارد. زمانی که محاکمه رضا ضراب انجام می گرفت، 

زمان  در  ترکیه  و  ایران  مبادالت  از  اردوغان  اطالع  از  ترکیه  رئیس جمهور  علیه  او  اعترافات 

تحریم های سابق حکایت داشت؛ لذا رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که ترکیه به تحریم های 

آمریکا ملزم نیست. 

ج. حمایت واشنگتن از نیروهای دموکراتیک سوریه

حمایت های گسترده آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتًا از کردهای سوریه 

تشکیل شده، با مخالفت های جدی آنکارا مواجه شده است. بااین حال به نظر می رسد این حمایت ها 

به راحتی متوقف نخواهد شد.  ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک و یگان های مدافع خلق را شاخه ای 
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از حزب کارگران کردستان ترکیه می داند؛ لذا حمایت های واشنگتن از این نیروها را برخالف 

منافع ملی خود قلمداد می کند. ترکیه از ابتدای بحران سوریه به دنبال برقراری منطقه ای امن در 

خاک سوریه بین اعزاز تا جرابلس بود؛ اما آمریکا با این موضوع مخالفت کرد.

د. خرید سامانه پدافند هوایی اس 4۰۰ از روسیه

درخواست آنکارا از واشنگتن برای خرید سامانه های پدافند هوایی »پاتریوت« در حالی 

دنبال شد که آمریکا این سامانه را در اختیار ترکیه قرار نداده است. این موضوع موجب شده است 

که ترکیه به دنبال خرید سامانه پدافند هوایی اس ۴00 از روسیه باشد. گسترش مناسبات نظامی 

بین آنکارا و مسکو نیز با مخالفت های آمریکا مواجه شده و حتی تهدیدهایی نیز دراین باره از سوی 

واشنگتن علیه ترکیه مطرح شده است.

2. چشم انداز اختالفات

تنش هایی که بین ترکیه و آمریکا مشاهده می شود، صرفًا مربوط به ماه های اخیر نیست، 

بلکه این مسئله به دنبال انباشت اختالفات روی می دهد. اختالفات طرفین در حال حاضر بعد از 

بازداشت کشیش آمریکایی علنی شده است. این نکته حائز اهمیت است که مقامات آنکارا خاطره 

سکوت یا حمایت برخی از بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای از کودتای پانزدهم جوالی 2016 

را فراموش نخواهند کرد؛ چراکه این موضوع در تضاد کامل با منافع ملی ترکیه قرار دارد. بر این 

اساس پرونده کشیش آمریکایی نمی تواند به سادگی مورد حل وفصل قرار گیرد. این موضوع صرفًا 

به شخص کشیش مربوط نمی شود، بلکه برخاسته از اندیشه ای است که به دنبال کودتا علیه دولت 
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اردوغان بود. ترکیه به هیچ وجه عوامل و حامیان کودتا را فراموش نخواهد کرد.

مناسبات آنکارا با تهران و مسکو در حال حاضر گسترش یافته است. اردوغان در مقاله 

و  آمریکا  راهبردی  شراکت  که  است  کرده  مطرح  »نیویورک تایمز«  روزنامه  در  خود  اخیر 

به  حالت  این  در  ترکیه  می افتد.  به خطر  واشنگتن  کنونی  رفتارهای  تداوم  در صورت  ترکیه 

گفته رئیس جمهور این کشور به دنبال اتحادهای جدید خواهد بود. پیش بینی سرد شدن مناسبات 

ترکیه با ایران و روسیه بر اساس شرایط کنونی بعید به نظر می رسد؛ چراکه بهبود روابط آنکارا و 

واشنگتن نیز نمی تواند مناسبات طرفین را به وضعیت پیشین خود برساند. 

تالش آمریکا برای بهره برداری از بازیگران فرو ملی نیز از تاکتیک هایی است که همیشه 

موردتوجه واشنگتن بوده است. حمایت آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه و شاخه نظامی آن 

در میان مدت تداوم پیدا خواهد کرد. ازآنجایی که واشنگتن مجاری نفوذ خود را در سوریه یکی 

پس از دیگری از دست می دهد و حکومت مرکزی سوریه بر خاک این کشور تسلط می یابد، 

آمریکا تالش می کند که اهرم هایی برای تداوم نفوذ خود در سوریه داشته باشد. حمایت های 

واشنگتن از کردهای سوریه اهمیت خاصی برای آمریکایی ها دارد؛ چراکه این موضوع صرفًا 

نفوذ واشنگتن را در این کشور به همراه ندارد، بلکه اهرم فشاری علیه ترکیه نیز محسوب می شود. 

بر این اساس حمایت های آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه احتماالً ادامه پیدا خواهد کرد.

خرید سامانه پدافند هوایی اس ۴00 از روسیه از عوامل دیگر اختالف در بین ترکیه و 

می تواند  قرارداد طرفین  اجرایی کردن  برای  آنکارا  و  توافق مسکو  می شود.  آمریکا محسوب 

تنش های ترکیه و آمریکا را افزایش دهد. لذا مهم ترین عواملی که موجب تنش بین طرفین شده 

است، همچنان تداوم خواهد داشت.
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3. پیامدهای اختالفات

الف. تعادل بخشی در انگاره غرب گرایی

کودتای پانزدهم جوالی 2016 نشان داد که آمریکا برای متحدی چون ترکیه نیز شریکی 

مطمئن نیست. شواهد منتشرشده از حمایت واشنگتن و برخی از کشورهای غربی از این کودتا 

اظهارات  باشد.  خود  غرب گرایی  انگاره  در  تعادل بخشی  دنبال  به  ترکیه  که  است  شده  باعث 

رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه رفتارهای آمریکا می تواند ترکیه را به سمت متحدان جدید 

سوق دهد، حکایت از این واقعیت دارد که آنکارا نمی تواند به انگاره غرب گرایی خود تکیه کند.

ب. تعریف متحدان جدید

تحریم های  با  ترکیه  مقامات  مخالفت های  و  و روسیه  ایران  با  آنکارا  مناسبات کنونی 

آمریکا علیه این کشورها نشانه هایی از صف بندی جدید آنکارا در قبال آمریکا است. تحریم های 

آمریکا علیه ترکیه نیز رویکرد جدید آنکارا را تقویت می کند. جنگ اقتصادی آمریکا علیه 

ترکیه در حال حاضر آثار مخربی بر ارزش لیره در مقابل دالر داشته است؛ لذا آسیب پذیری 

ترکیه در این زمینه باعث می شود که بر روابط جدید بیش از گذشته متمرکز شود.  گفتگوهایی 

که آنکارا در مورد استفاده از پول ملی در مبادالت با ایران و روسیه داشته، مؤید این موضوع است.
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ج. تداوم مبارزه با نیروهای دموکراتیک سوریه

تداوم حمایت های واشنگتن از نیروهای دموکراتیک سوریه با توجه به نگاهی که ترکیه 

نسبت به این نیروها دارد، باعث می شود که آنکارا به اقدامات خود علیه حزب اتحاد دموکراتیک 

و یگان های مدافع خلق ادامه دهد. عدم توقف حمایت های آمریکا در این زمینه تنش ها را بین 

آنکارا و واشنگتن حفظ خواهد کرد؛ لذا رفتارهای سخت ترکیه نیز علیه نیروهای دموکراتیک 

سوریه ادامه خواهد داشت.

د. تنوع بخشی به سامانه های پدافندی

ترکیه به دنبال خرید سامانه دفاع موشکی پاتریوت از آمریکا بود اما علی رغم گفتگوهایی 

که در این زمینه انجام گرفته، رفتارهای واشنگتن در این زمینه مثبت نبوده است. این موضوع 

باعث شد که آنکارا به دنبال تنوع بخشی در سامانه های پدافندی خود باشد. این اقدام به نوبه خود 

می توانست پیامی به واشنگتن ارسال کند. آمریکا نیز این پیام را دریافته و اخیراً به دنبال تداوم 

گفتگوهای خود در مورد فروش سامانه دفاع موشکی پاتریوت بوده است. حتی هشدارهایی نیز 

از سوی آمریکا دراین باره علیه ترکیه منعکس شده است که خرید سامانه های اس ۴00 از روسیه 

می تواند توافق خرید جنگنده های اف ۳5 آمریکایی را با چالش هایی مواجه سازد. 
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4. فرصت های ایران از توسعه اختالف میان ترکیه و آمریکا
الف. مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه

تشدید اختالفات بین آمریکا و ترکیه در حالی روی داده که واشنگتن روابط خود را 

با آنکارا استراتژیک تعریف  کرده است؛ لذا در حال حاضر امکان ایجاد اجماع – با عمق های 

مختلف - در بین کشورهای تأثیرگذار منطقه ازجمله ایران و ترکیه علیه واشنگتن وجود دارد. 

تأکید مقامات ترکیه بر حفظ مناسبات خود با ایران می تواند گفتمانی را در قبال آمریکا برقرار 

سازد که با نفوذ واشنگتن در منطقه مخالف است.

ب. ایجاد ائتالف های چندجانبه

سیاست های آمریکا در قبال کشورهایی چون ایران و ترکیه می تواند زمینه  ایجاد ائتالف هایی 

چندجانبه برای کاهش تأثیرات این سیاست ها را فراهم آورد. به نظر می رسد در شرایط کنونی 

می توان از ظرفیت های ضدآمریکایی در کشورهای مختلف استفاده کرد. کشورهایی چون ایران، 

ترکیه، روسیه و چین ظرفیت الزم را برای ایجاد چنین ائتالف هایی دارند.

ج. هماهنگی برای برخورد با طرح های تجزیه طلبانه

تداوم حمایت های واشنگتن از نیروهای دموکراتیک سوریه که با منافع ملی ترکیه در 

تضاد است، می تواند به زمینه ای برای مقابله با طرح های تجزیه طلبانه آمریکا در منطقه تبدیل شود. 

افزایش هماهنگی تهران و آنکارا دراین باره می تواند چنین طرح هایی را با شکست مواجه سازد.
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د. افزایش مبادالت و مقابله با تحریم ها

ایران و ترکیه مبادالت ۳0 میلیارد دالری را برای چشم انداز روابط خود تعریف کرده اند. 

شرایط کنونی می تواند گام های رسیدن به چنین هدفی را فراهم آورد؛ چراکه طرفین نیازهای 

مشترکی به یکدیگر دارند. ترکیه از مهم ترین همسایه های ایران محسوب می شود که می تواند در 

تحریم های جدید آمریکا نیز همکاری گسترده ای با کشورمان داشته باشد. مخالفت های مقامات 

ترکیه با اعمال تحریم های جدید علیه ایران شرایط الزم را برای افزایش همکاری فراهم می سازد.

جمع بندی

تشدید تنش بین آنکارا و واشنگتن به دنبال دستگیری و محاکمه کشیش آمریکایی از 

اختالفات گسترده طرفین پرده برداشت. آندرو برونسون که به اتهام همکاری با پ.ک.ک و 

گروه فتو دستگیر شد، حمایت های واشنگتن از کودتای پانزدهم جوالی 2016 را آشکارتر ساخت. 

بااین حال آنکارا مسائل دیگری نیز با آمریکا پیش رو دارد که تنش ها را بین طرفین ادامه دار 

ساخته است. رفتارهای آمریکا در قبال آنکارا باعث شده است که مقامات ترکیه از برقراری 

اتحادهای جدید با سایر کشورها سخن به میان آورند. قرابت بیش از پیش آنکارا به تهران و 

مسکو می تواند در این چارچوب تعریف شود. واشنگتن با حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه 

نیز به اختالفات خود با آنکارا دامن زده است. ترکیه این نیروها را از شاخه های حزب کارگران 

کردستان ترکیه می داند و حمایت های آمریکا از آن ها را در تضاد با منافع ملی خود قلمداد کرده 

است. همچنین اختالفات طرفین اکنون در حوزه های نظامی آشکار شده است. تصمیم ترکیه 

برای خرید سامانه پدافند هوایی اس ۴00 از روسیه پیام مهمی برای آمریکا بود که واکنش های 
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تهدیدآمیزی را از سوی مقامات آمریکایی به همراه داشته است. به نظر می رسد تنش های طرفین 

در کوتاه مدت قابل حل وفصل نباشد؛ لذا پیامدهای این مسئله قابل توجه خواهد بود. تعادل بخشی 

در انگاره غرب گرایی ترکیه، تعریف متحدان جدید، تداوم مبارزه با نیروهای دموکراتیک سوریه 

و تنوع بخشی به سامانه های پدافندی ازجمله این پیامدها خواهد بود. چنین چشم اندازی می تواند 

فرصت هایی برای ایران فراهم سازد. مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه، ایجاد ائتالف های چندجانبه، 

هماهنگی برای برخورد با طرح های تجزیه طلبانه و افزایش مبادالت بین ایران و ترکیه و مقابله با 

تحریم ها می تواند در این زمینه مورد توجه باشد.
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