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اســتفاده مکــرر مســئوالن دولــت احمدینــژاد از اصطــاح «ایــران
هســتهای» یــا Nuclear Iranکه در ادبیــات روابط بینالملل مفهوم
خاصــی را تداعــی میکند؛ تأکید مکرر رئیس جمهــوری وقت بر این
گــزاره کــه «ایــران بــه باشــگاه هســتهای پیوســته اســت»؛ برگــزاری
نمایشهایی از قبیل «جشــنهای هســتهای» بــا نمادهای خاص؛ و
همچنیــن اتخــاذ مواضــع غیردیپلماتیــک و نامتعــارف توســط
س دولت وقت در مجامع بینالمللی ،همگی عواملی بود که در
رئی 
فضاســازیهای راهبــردی علیــه ایــران و معرفــی آن بهعنــوان یک
«کشــور مســلح به ســاح هســتهای» نقش مؤثری ایفا میکــرد .این
فرصت در دولت روحانی از جریانهای متخاصم گرفته شد؛ ضمن
اینکــه  -بهدلیــل زبــان تخصصی و رویکــرد علمی دولــت روحانی -
فور ومهای دانشگاهی و تخصصی نیز به روی مقامات ارشد دستگاه
دیپلماسیایرانبازشدتاآنهابتوانندازاینطریقنیزبرروایتحاکم
در مورد ایران تأثیر بگذارند.
در همیــن راســتا ،در ســالهای گذشــته شــاهد بودیــم کــه تســلط
وزیرامورخارجهایرانبرظرافتهایحقوقیوقانوناساسیامریکا،
در مقاطــع متعددی ،باعث شــد که او بتوانــد در مباحث داخلی این
کشــور در مورد «ماهیت حقوقی» برجام ،وظایف نهادهای مختلف
در برابــر معاهــدات بینالمللــی و حتــی روابــط میان-نهــادی در
ســاختار سیاســی امریکا در رسانههای این کشــور دخل و تصرف کند
و از ایــن جهت بــه جریانهای متخاصــم اجازه ندهد کــه به صورت
یکجانبهوبیرقیبروایتوبرداشتخودرادرصحنهداخلیایاالت
متحــده به دیگران تحمیل کنند .نمونه بــارز این قبیل اقدامات دکتر
ظریف زمانی بود که او در پاســخ به نامه  ۴۷ســناتور جمهوریخواه به

مقامات ایــران ،بــا بهکارگیری اســتداللها و زبان «حقــوق داخلی»
امریکا ،ایرادهای قانونی مواضع آنها را متذکر شد و از فضاسازی آنها
بهصورتمؤثریممانعتکرد.
چهــارم اینکه دولــت روحانی نزد جامعــه ایرانی مقیم
امریــکا  -که تدریجــاًدر حال تبدیل شــدن به یک نیروی
ســازمانیافته و مؤثر در ســاختار سیاســی ایاالت متحده
هستند  -از محبوبیت و مقبولیت بیشتری نسبت به دولتهای قبل
برخوردار اســت .این ُحســن رابطــه تاکنون در جلب حمایــت آنها از
مواضع ایران  -بویژه در دوران مذاکرات هســتهای  -بسیار مفید بوده
و میتوانــد در آینده نیز ،بویژه در مقاطع حســاس پیش رو ،در جلب
همــکاری آنها بــرای مقابله با اقدامــات ضد ایرانی دولــت ترامپ و
کنگرهجمهوریخواهبسیارمؤثرواقعشود.میزانتأثیرگذاریسیاسی
جامعه ایرانیان امریکا رو به رشــد است .نسل دوم جامعه ایرانیتبار
ایــن کشــور نیــز از میــزان تخصــص و کارایی بســیار قابــل توجهی
برخــوردار اســت .دولتهــای پیشــین ایــران در جــذب و جلــب
حمایــت ایــن گــروه موفقیــت چندانــی نداشــتند .حــال اینکه در
دولــت روحانــی ،بعضاً بــه دلیــل رویکرد دولت نســبت بــه اتباع
ایرانــی خــارج از کشــور و بعضــاً بــه دلیــل کاریزمــا و خصوصیات
فــردی دکتر ظریــف ،این ظرفیــت ایجاد شــده که ایرانیــان مقیم
ایــاالت متحــده به مثابــه یک نیروی ســازنده در کنــار دولت ایران
قــرار بگیرنــد و بــرای خنثــی کــردن برخــی طرحهــای جریــان
ضد ایرانی ،در راســتای تأمین منافع ملی ،تالش کنند .تالشــی که
شــاید هیچ وقت به اندازه امروز به آن نیاز نداشتهایم.
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ایران و ترکیه؛ رقبای راهبردی
جعفر حقپناه

کارشناس مسائل منطقه

تحلیل مناســبات جمهوری اســامی ایــران و جمهــوری ترکیه از
زوایــایمختلفودرســطوحمتفــاوتقابلواکاویاســت.دراین
نوشتار برای پرهیز از اطناب و جلوگیری از اختالط سطوح تحلیل،
روابطایندوکشورهمسایهازمنظرمطالعاتمنطقهایوباتأکید
بــرمناســباتآنهاباخــردهنظامهــایامنیتیجنوبغربآســیا
بهشکلگذرامورداشارهقرارمیگیرد.
ایــرانوترکیهدوقدرتمنطقهایهســتندکهمنافعومالحظات
امنیتیآنهادرچندخردهنظاممنطقهایجنوبغربآسیابایکدیگر
طالقیدارد.جنوبغربآســیاراباوجوددشواریتعریفمفهومی
وابهــامدرمرزبندیدقیقآن،میتواندربرگیرندهخردهنظامهای
اوراسیا،خلیجفارسوشاماتبهعالوهکشورهاییمانندافغانستان
وپاکســتاندرشــرقوعراقدرغربایراندانست.درمقایسهباسایر
کشــورهایجنوبغربآســیا،ایرانوترکیهقدرتهایمنطقهایبه
شــمارمیآیندواینیعنیبازیگرانیهستندکهبهتنهاییتواندفاع
ازامنیــتخــوددربرابررقبایمنطقــهایوتأثیرگذاریبــرروندهای
سیاســیوامنیتیدرمنطقــهرادارندوایجادمناســباتامنیتیبدون
امعاننظربهمنافعآنهادردرازمدتامکانپذیرنیست.صرفنظر
ازمیــزانومنابــعقدرتایرانوترکیهکهاولیبیشــتربــرنفوذ،قدرت
افکنیوقدرتبازیگریمســتقلوسلبیودومیبرقدرتاقتصادی
وپیونــدوهمراهــیباســاختارنظــامبینالمللوقدرتهــایبزرگ
اســتواراست،ویژگیکارکردیایندوقدرتمنطقهایدرچسبندگی
و ممــاس بودن با چند خــرده نظــام پیرامونی و نیز امــکان بازیگری
همزمانآنها(دستکمدوخردهنظام)تلقیمیشود.
ایرانبازیگرمؤثردراوراسیا،کنشگرپرنفوذدرافغانستانوعنصری
شــکلدهندهبهمعادالتقدرتدرشــاماتوخلیجفــارسوب هطور
مشــخصدرعــراق ،ســوریهولبنــاناســت.ترکیههمعــاوهبرنقش
آفرینیدرمدیترانهوبالکان،کنشگریپرنفوذدراوراسیاوشاماتبویژه
درســوریهوتاحدودیکمتر درعراق اســت .ضمن اینکهنقشونفوذ
اینکشوردرخلیجفارسوافغانستاننیزمیبایستمدنظرقرارگیرد.
برایناســاسمناســباتایراندرآســیایمیانهوقفقــازدرحوزه
اقتصادیوفرهنگیباترکیهوجهرقابتیدارد.امادربعدسیاسیهر
دوقدرتهایپیرامونیهستندوتحتالشعاعروسیهعملمیکنند
وبههمیندلیلرقابتآنهابروزوظهورعملیپیدانمیکند.
درافغانستانحضورسیاسیونظامیترکیهدرقالبناتوتعریف
میشود.اینکشوردرآموزشنیروهایمسلحافغانستاننیزفعال
استکهنسبتچندانیبامالحظاتامنیتیایرانندارد.درمقایسه،
ایــراننقــشونفوذبــهمراتبمؤثرتریدرشــکلدهیبــهترتیبات
امنیتیافغانستاندارااست.
درخلیــجفارسروابطدوســتانهترکیهبارقبــایمنطقهایایران
ازعربســتاندرحــوزهسیاســیگرفتــهتــاقطــردرعرصــهاقتصادی
روبهگسترشخواهدرفت.فعالشدنتدریجیپایگاهنظامیترکیه
درقطرهمازنظرنبایددوربماند.امادرهرحالترکیهرامیبایســت
بازیگردستسومدرشکلدهیبهمعادالتقدرتدرخلیجفارس
بهشمارآوردکهدراینآوردگاهمجالعرضاندامچندانیبرابرایران
نــدارد.امادرغربایرانوشــاماتوضعیتبســیارمتفــاوتبهنظر
میرســد.ترکیهبامهمترینقدرتمتخاصمایرانیعنیاســرائیل،
روبهتنشزداییآوردهاست.همزمانیبهبودروابطآنکارا–تلآویوبا
ناکامیاردوغاندرتحققسیاستجاهطلبانهاشدرسوریهمعنادار
بهنظرمیآید.رهبرانحزبعدالتوتوســعهدرسوریهتنهادرپرتو
همکاریباایرانوروســیهتوانســتهانددغدغههایامنیتیخویشاز
ناحیــهقدرتطلبیروزافــزونکانتونهایکردی-ســوریراکاهش
دهند.درموردعراقهرچندســفر«بنعلیییلدریم»،نخستوزیر
ترکیهبهبغدادووعدهخروجنظامیانترکازاردوگاه«بعشــیقه»تا
حدودیازمیزانتنشمیانایندوکشــورکاستهشد.مقاماتتهران
هموارهخواهانکاهشتنشمیانایندوهمسایهغربیخودبودهاند
وضمــناعــامآمادگیبرایمیانجیگــریازتنشزدایــیمیانآنها
اســتقبال کردهاند .ایران به جهت قابلیتهــای ژئوپلیتیک از امکان
بازیگــریهمزمانبــانیروهای اجتماعیسیاســیکردوتــاحدودی
بانیروهایاهلســنت،دســتبرتردربرابرنیروهایترکیــهرادارد .با
عنایتبهمواردگفتهشده،درمجموعمیتوانگفتمناسباتایران
وترکیهدرســطحمنطقهایباآمیزهایازرقابتراهبردیوهمکاری
تاکتیکیهمراه است که هم ابعادقدرت افکنیسخت افزارانه و هم
وجوهنرمافزارانهومعطوفبهاشاعهقدرتنرمدارد.
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بــا اتهامات جــدی مالی-اخالقی-نژادپرســتی-زن ســتیزی-
بیگانه ســتیزی -دموکراســی ســتیزی و اســام ســتیزی مواجه
است .در انتخابات ریاست جمهوری  ،2016هیالری کلینتون با
سه میلیون رأی بیشتر حذف شد .درعین حال نتیجه انتخابات
نشــان داد کــه اعتمــاد نیمــی ازمــردم بــه نهادهــای حکومتی
کاهش یافته اســت .چنین روندی ،حاکمیت امریکا را با بحران
مشروعیت مواجه کرده است.
ترامــپ در هفتــه اول کارخــودش ،تصمیماتــی ازجملــه
منــع ورود اتبــاع هفت کشــور بــه امریــکا را اعالم کــرد که منجر
بــه جنجــال بزرگی در داخل و خارج امریکا شــد .با شــیوهای که
ترامــپ در پیــش گرفتــه ،امریــکا تغییــر رویکردهــای اساســی
داخلــی و خارجــی خواهــد داشــت کــه جهــان را بــا وضعیــت
جدیــدی مواجــه خواهــد کــرد .ایــن تصمیمــات موجــب
تهدیدهای جدی برای ایران خواهد شــد ضمــن اینکه چالش
داخلــی و جهانی با ترامــپ ،فرصت هایی را بــرای ایران خلق
خواهــد کرد .کشــورها ،ســاالنه ده هــا میلیون دالر بــرای جلب
حمایت افکار عمومی امریکا به منظور ایجاد موانع سیاســی-
اجتماعی برســر راه اقدامهای خصومتآمیز سیاســتمداران
امریــکا هزینــه میکنند .ایران همیشــه از این مهــم غافل بوده
اســت.حال با جنبش مقاومت مدنی عظیمی که در امریکا به
راه افتــاده  ،بــرای کشــورهای هــدف  -از جمله ایــران -فرصت
جدیدی ایجاد شده که با اقدامهای قهریه غیرضروری ،خود را

از منافــع آن محروم خواهیم کــرد .زمان بازی قدرت نرم ایران
فرارســیده است که موافقت با ورود تیم کشتی گیران امریکایی
و توریســت های امریکایی یکــی از محورهای مقابله با امریکا از
طریق قدرت نرم خواهد بود.
ایــران بیــش از هرزمان نیازمنــد وحدت و همدلــی ،ابتکار،
بهرهمنــدی از قــدرت نــرم و تدبیر ملی اســت .بــرای تضعیف
اقتــدار رهبــری ،قــوای ســه گانــه و اعتبــار و قــدرت نیروهــای
نظامــی و امنیتــی بیــکار نخواهند نشســت .درجهــت تخریب
روابــط ایــران بــا قــدرت هــای جهانــی ازجملــه اروپا ،روســیه،
هنــد ،چیــن ،ژاپــن و نیزقــدرت هــای منطقــهای همچــون
عربســتان و ترکیــه تــاش هــای گســتردهای صــورت خواهــد
گرفــت .انتخابات ریاســت جمهــوری در پیش و خطر تشــدید
تفرقــه درداخــل مشــهود اســت .راه انداختن «فتنــه خودزنی
در داخــل» بــا نفــوذ و تحریــک خارجــی یــک ســناریوی جدی
اســت .روی ناامید کردن مردم بیش از گذشــته سرمایهگذاری
خواهد شد.
درچنیــن شــرایطی استراتژیســتهای ایــران کاری بــزرگ
در پیــش رو دارنــد .نجــات ایــران از ســقوط در فتنــه اختالفات
داخلــی و بهرهبــرداری از فرصتهــای بــزرگ منطقــهای
و بینالمللــی دو وظیفــه بزرگــی اســت کــه موفقیــت آن
میتوانــد جایــگاه جدیــدی درمنطقــه و جهــان بــرای ایــران
رقم بزند.
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