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 چکیده
 نرم قدرت و عمومی دیپلماسی ابزار که است اساسی پرسش این به گوییپاسخ پی در حاضر نوشتار

 فرضیه است؟ برخوردار جایگاهی چه از آن تحوالت و سوریه قبال در ترکیه و ایران راهبرد تدوین در
 قدرت بر مبتنی عمومی دیپلماسی ابزار همواره ایران کهاین از است عبارت پرسش این به پاسخ برای
 ۲۰۱۱ سال تا ۱۹۹۹ سال از ترکیه اما است؛ نموده حفظ سوریه قبال در خود راهبرد در را نرم

 سوریه تحوالت شروع با اما نمود حفظ سوریه قبال در را خود نرم قدرت بر مبتنی عمومی دیپلماسی
 دکترین براساس ترکیه زیرا. بازگشت سخت قدرت استراتژی سمت به سوریه راهبرد رفته رفته

 را ترکیه سوریه تحوالت و بود منطقه در خود استزاتژیک عمق گسترش دنبال به گرایینوعثمانی
 اخوانی محور گسترش و سوریه در المسلمین اخوان نمودن حاکم با هدف این به یابیدست برای

 راهبرد که بود طبیعی و گرفت قرار اسد دولت برابر در سوریه تحوالت در ترکیه لذا. نمود ترغیب
 حفظ دنبال به ایران اما. دهد شکل تغییر سخت قدرت به نرم قدرت از کشور این خارجی سیاست

 داشته ابراز سوریه ملت و دولت از را خود حمایت همواره لذا است سوریه و منطقه در خود جایگاه
 سوریه تحوالت لذا. است داشته تداوم سوریه قبال در ایران راهبرد در عمومی دیپلماسی و است

 براي و تحلیلی -توصیفی روش از مقاله این در. است گذاشته منفی تأثیر نیز ترکیه و ایران روابط بر
 كردن مندنظام و تدقيق منظور به و شده استفاده اسنادی و ایکتابخانه منابع از هاداده گردآوري

 .است شده گیریبهره عمومی دیپلماسی مفهوم از پژوهش، هاییافته
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 مقدمه 1
غرب آسیا، سرزمینی پر از تالطم و تعارض و در حال 
تحول که دو قدرت منطقه یعنی ایران و ترکیه هردو 
در پی تأثیرگذاری بر افکار عمومی و رقابت در آن 

های رقابت نرم و فرهنگی هستند. یکی از عرصه
ایران و ترکیه در سوریه یعنی جایی است که 

ور داعش های اخیر در پی تحوالت عربی و ظهسال
های بسیاری شده است. دچار تغییرات و نابسامانی

ایران سوریه را کشور دوست و متحد استراتژیک 
داند و بر روابط و تعامل خود در منطقه غرب آسیا می

نزدیک و محکم با این کشور تأکید بسیار دارد و بر 
هرگونه تحول در این کشور بسیار حساس است. 

ن حزب عدالت و توسعه ترکیه از زمان روی کار آمد
روابط نزدیکی را با سوریه آغاز کرده است که این 

یعنی تا آغاز تحوالت  ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۷روابط از سال 
عربی به اوج خود رسید. با شروع تحوالتی که از سال 

خاک سوریه را فرا گرفت روابط ایران و  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰
های فراوانی شد به ترکیه با سوریه دچار دگرگونی

ری که حضور و فعالیت ایران در سوریه بسیار طو
های مختلف سخت و نرم با تر شده و در حوزهعمیق

اند و در مقابل روابط ترکیه یکدیگر ارتباط برقرار کرده
با سوریه بسیار کمرنگ شد و با یک چرخش کامل 

 تا حد درگیری مستقیم نظامی پیش رفت.  

وذ گیری نفدیپلماسی عمومی و قدرت نرم، شکل
و قدرت از جانب یک دولت با رویکرد ویژه خود در 
میان مردمان یک سرزمین از طریق ایجاد ذهنیت 
مطلوب، تصویر مناسب و جلب افکار عمومی است. 

 است شده باعث ایران و ترکیه فرهنگی هایدارایی
 منطقه ثبات برای منطقه مهم هایقدرت آنها که

 ترکیه نرم قدرت بلکه سخت، قدرت تنها نه. باشند
 گذاشته تأثیر منطقه قدرت توازن در نیز ایران و

های فرهنگی، سیاست زمینه، این در .است
 و ترکیه ارتباطات هایای و شیوههای رسانهتوانایی
 نامید، برای عمومی دیپلماسی را آن توانمی که ایران،
ً  المللیبین و ایمنطقه سطح در آنها نرم قدرت  کامال
تهران و آنکار همواره تالش  .است توجه قابل

اند قدرت و نفوذ خود را در منطقه به طریق داشته

مختلف از جمله با استفاده از دیپلماسی عمومی و 
های قدرت نرم به حداکثر برسانند. از جمله حوزه

رقابت ایران و ترکیه در عرصه دیپلماسی عمومی، 
سوریه است که در پژوهش حاضر به واکاوی، 

نرم و دیپلماسی عمومی این دو کشور  مقایسه قدرت
 پردازیم. در سوریه می

چارچوب نظری و مفهومی  2
 پژوهش 

مفهوم قدرت نرم یکی از مفاهیم جدیدی است که 
در فضای سیاسی توسعه پیدا کرده است و در آن 
بازیگران سیاسی بدون استفاده مستقیم از نیروی 

بر هایی به منظور نفوذ نظامی، از ابزارها و روش
کنند. قدرت نرم یک نوع از قدرت دیگران استفاده می

است که توسط یک دولت در سیاست خارجی 
گذاری یک چارچوب گسترده از الگوهای جهت پایه

 ,Gallarottiشود(فرهنگی و رفتارها استفاده می
توانایی رسیدن «). جوزف نای قدرت نرم را 20 :2011

به جای خواهید از طریق جذابیت به آنچه که می
کند و ، تعریف می»اعمال اجبار یا پرداخت پول

های آلهای فرهنگ، ایدهمنابع قدرت نرم جذابیت«
قدرت نرم بر ». های کشور استسیاسی و سیاست

 Keohane andجذابیت و نه اجبار متمرکز است(
Nye 1998: 86 .( 

گیرد. قدرت نرم در مقابل قدرت سخت قرار می
ت نظامی و عناصری از مفهوم قدرت سخت به قدر 

شود. ترکیب قدرت سخت قدرت اقتصادی اطالق می
تواند بسیار و نرم در صورتی که مکمل هم باشند می

مفید واقع شود. دو تعریف موسع و محدود از قدرت 
نرم وجود دارد: در معنای وسیع قدرت نرم مترادف با 
قدرت غیر نظامی است که شامل قدرت فرهنگی و 

د اما در معنای محدود قدرت نرم شواقتصادی می
های سنتی که شود. دیدگاهنفوذ فرهنگی تعریف می

الملل در میان اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین
ها به های رئالیستی است. رئالیسترایج بوده دیدگاه

قدرت سخت گرایش دارند و معتقدند که برای نفوذ 
نابع ها و دستیابی به اهداف باید مبر دیگر ملت
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 ,Vuvingمادی قدرت مورد استفاده قرار گیرد(
2009:3-4.( 

قدرت نرم به دلیل ماهیت جهان کنونی و 
های ارتباطی و اطالعاتی در آن از پیشرفت فناوری

اهمیت بیشتری برخوردار شده است و مورد توجه 
نظران قرار گرفته است. جوزف نای بیان صاحب

ای اجبار کند قدرت نرم جلب کردن مردم به جمی
آنها است و قدرت نرم را مفیدتر از قدرت سخت 

داند به این دلیل که جذب بسیار ارزانتر و کاراتر می
).در کنار مفهوم Nye, 2004: 62از اجبار است(

قدرت نرم الزم است نگاهی هم به دیپلماسی عمومی 
به عنوان یک مفهوم در این راستا با زیر مجموعه 

ه دلیل اینکه تکیه قدرت نرم داشته باشیم، ب
پژوهش حاضر بر مفهوم دیپلماسی عمومی و 

 های آن است.  گزاره

دیپلماسی در صد سال گذشته تغییرات بنیادین 
ها داشته است. تحول در دیپلماسی سنتی که خیلی

ماهیت محرمانه (دیپلماسی بسته ـ بازیگران محدود) 
دانند، به ظهور آن را عامل بروز جنگ جهانی اول می

یپلماسی نوین (دیپلماسی ـ باز تعدد بازیگران د
چندوجهی) انجامید که مشخصه اصلی دیپلماسی 
نیمه دوم قرن بیستم است. ظهور دیپلماسی عمومی 

تواند حاصل تغییر دیپلماسی سنتی به دیپلماسی می
در حالی که مفهوم ایجاد چهره مثبت  مدرن باشد.

ه پهلوي در دیپلماسی عمومی براي چندین قرن پهلو ب
دیپلماسی سنتی ایجاد شده، اما دیپلماسی عمومی 

از حالت پیرامونی  تأثیرگذاراخیراً به عنوان یک ابزار 
در آمده و براي تعامل با افکار عمومی خارجی و 

مرزي به منظور نیل به  غیردولتی برون هایسازمان
منافع ملی در دنیاي تحول یافته به کار 

 ). ۱۰۴۰: ۱۳۹۲(پرویزی، رودمی

عبارت دیپلماسی عمومی در مطالعات روابط 
اً عمدت ۱۹۶۰الملل اصطالحی است که از دهه بین

المللی رایج برای توصیف ویژگی جدید دیپلماسی بین
شد. این اصطالح که نخستین بار توسط ادموند 
گولیون در دانشگاه تافنر بکار گرفته شد، عبارتنداز: 

از طریق ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور 

ارتباط با مردمان خارج از مرزهای جغرافیایی آن 
کشور. با این تعریف دایره شمولیت این اصطالح 
مسائلی از قبیل اعزام دانشجو به خارج، پذیرش و 

های تحصیلی، اعزام خبرنگار، فرایند دادن بورس
های ارتباطات میان فرهنگی، برگزاری انواع جشنواره

رهای فرهنگی و پخش ها و سمیناهنری و همایش
های ها صوتی و تصویری و حتی ایجاد سایتبرنامه

اینترنتی، همه و همه در حوزه دیپلمماسی عمومی 
 ).  Wolf and Rosen, 2004گیرند(قرار می

دیپلماسی عمومی به نحو مطلوبی ارتباط با 
مردمان جهان خارج جهت تأثیرگذاری بر افکارشان 

ما و هم برای آنها مفید ای که هم برای است، به شیوه
باشد. هدف این است که رفتار یک دولت خارجی از 
طریق شهروندانش تحت نفوذ گرفته شود، بنابراین 

ها و این کار هم از هدف افراد است نه حکومت
های حکومت به مردم و فعالیت بخش طریق پیام

گیرد. دیپلماسی عمومی خصوصی انجام می
فرهنگ را در بر های اطالعات، آموزش و حوزه

دیپلماسی عمومی یا ). Malone, 1998: 7-8گیرد(می
گونه فعالیت و تالش برای برقراری هر  مردمی به

ف هد ارتباط با افکار عمومی و انتقال پیام، با
شود. نقش و داف مشخص اطالق میاهدستیابی به 

ی کاربردی و مسیر آن برای هاپیاممیت تدوین اه
ی بازیگران هاپیامست. انتقال قدرت نرم روشن ا

 هاچالشاف، اهدعرصه دیپلماسی عمومی بر اساس 
شود و درصورت انتقال صحیح تنظیم می تهدیداتو 

ف قادر به ایجاد هد و قابلیت ماندگاری در کشور
 گفتمان مطلوب و یا تغییر یک گفتمان موجود

داف دیپلماسی عمومی نیز دامنه وسیعی اهتند. هس
 و هاارزشه، تامین منافع ملی و اشاعه جهاز ارتقاء و

ره حکومت یک کشور را چها تا تخریب هنجاره
توان گفت: با استفاده در نهایت می. شودشامل می

از مبانی، منابع و تعاریف قدرت نرم در نظر جوزف 
های قدرت نرم و توان منابع و قابلیتنای، می

دیپلماسی عمومی ایران و ترکیه در سوریه تبیین 
 گردد.یم
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 دیپلماسی عمومی ایران در سوریه 2.1
( استقالل سوریه) ۱۹۴۶روابط ایران و سوریه از سال 

( انقالب اسالمی ایران) خصمانه ۱۹۷۰تا اواخر دهه 
بود. در این دوره ایران در بلوک غرب قرار داشت و 
روابط نزدیکی با اسرائیل و آمریکا برقرار کرده بود؛ 

گرایی ئیلی و شورویهای ضداسرالذا مخالف سیاست
اما به دنبال  (Gelbart ,2010: 37).سوریه بود

پیروزی انقالب اسالمی، حافظ اسد طی پیامی به 
مقامات ایران این پیروزی را تبریک گفت و مراتب 

مندی خود را نسبت به انقالب حمایت و عالقه
اسالمی ایران بیان نمود. بروز چند عامل مهم در 

مندی سوریه را فارس عالقهیجمنطقه خاورمیانه و خل
کرد. گسترش فعالیت نظامی آمریکا به ایران بیشتر 

فارس در چارچوب عقد در منطقه خلیج
سعودی های نظامی این کشور با عربستاننامهتوافق

به منظور تأسیس چندین پایگاه نظامی در این 
چنین خروج رژیم مصر از صحنه جهان منطقه و هم

معاهده کمپ دیوید در سال  عرب به دنبال عقد
، سوریه را به حمایت از انقالب اسالمی ایران ۱۹۷۸

ترغیب نمود و دمشق پیروزی انقالب اسالمی در 
ایران را به عنوان جایگزین مهم خروج رژیم مصر از 
کشمکش اعراب و اسرائیل دانسته و آن را مورد 

). ۱۳۷: ۱۳۷۸حمایت قرار داد (کتاب سبز سوریه، 
می نیز با توجه به ماهیت و اهداف انقالب ایران اسال

اسالمی که در حمایت از مستعضفان جهان و ارتباط 
شود در مقابل از با کشورهای جهان سوم خالصه می

این فرصت حسن روابط دولت سوریه استفاده کرده 
و تالش خود را برای ایجاد ارتباط و نفوذ در سوریه و 

در منطقه،  گسترش روابط با این دولت استراتژیک
جهان اسالم و جهان سوم آغاز کرده و تمام توان 
دیپلماسی عمومی خود را در این جهت به کار برده 
است. به طور کلی، دیپلماسی عمومی ایران در 

ای، توان در سه بعد دیپلماسی رسانهسوریه را می
 دیپلماسی مبادله و دیپلماسی فرهنگی بررسی نمود.

 ای الف) دیپلماسی رسانه •

در » العالم«ای عربی زبان ا تأسیس شبکه ماهوارهب
و در اثنای حمله نظامی امریکا به عراق،  ۲۰۰۳سال 

ایران نیز دارای یک شبکه با اهداف بین المللی و 
ای و به باشگاه رقابت رسانه شدای رویکرد منطقه

بعدها شبکه انگلیسی زبان  د.غرب آسیا وارد ش
زبان مذهبی و و نیز شبکه عربی » پرس تی وی«

نیز به آرایش » آی فیلم«و » الکوثر«اجتماعی 
شد (اندیشکده تببینی راهبرد، ای ایران افزوده رسانه

 ۲۰۱۷سال گذشته [العالم شبکه ). ۱۴/۰۹/۱۳۹۷
اندازی یک شبکه وابسته در سوریه، میالدی]، با راه

جویان خبرنگاری دانشگاه دمشق را به خدمت دانش
ها حقوق داد؛ ماه هم به آن دالر در ۳۶۰گرفت و 

دیده از جنگ مبلغی که به نسبت اقتصاد آسیب
 ). ۱۷/۰۹/۱۳۹۷(مشرق،  سوریه، بسیار جذاب است

ای هدف تحت تأثیر قرار در دیپلماسی رسانه
دادن توده مردم و افکارعمومی در سوریه است و از 
رسانه در راستای تقویت وجهه کشور در اذهان مردم 

شود. در این راستا اولین تفاده میعادی سوریه اس
اقدام رایزنی فرهنگی ایران پس از گشایش تأسیس 
مجله الثقافه االسالمیه بود که در حال حاضر شماره 

آن از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی  ۱۲۹
). نمونه ۱۳۹۸ایران چاپ شده است(خبر فارسی، 

ن تواای ایران در سوریه را میبارز دیپلماسی رسانه
دکتر حسن روحانی با رئیس جمهور  در سخنرانی

مالحظه  پایان عملیات نظامی در سوریه توجه به
رسیدگی به مردم مظلوم سوریه در شرایط «: نمود

کنونی ضروری است و اکنون زمان آزمونی بزرگ برای 
همه کشورهای حامی حقوق بشر فرارسیده است. 
 کمک جامعه جهانی به آوارگان و آسیب دیدگان

سوری اولویت همه پس از آزادی حلب است. من از 
ام با دعوت از هالل احمر جمهوری اسالمی خواسته

سوریه جامعه جهانی به کمک مردم مظلوم 
). ٢٩/٠٩/١٣٩٥اندیشکده راهبردی تبیین، » (بشتابند

های فرهنگی ایران در دستاوردها و ظرفیتهمچنین 
گزارش به  .معرفی شد سوریه» نبض الشرق«برنامه 

روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
نیا، رایزن فرهنگی جمهوری ابوالفضل صالحی

نبض «اسالمی ایران در سوریه با حضور در برنامه 
های در کانال سما سوریه به بیان ظرفیت» الشرق
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وی  .های گردشگری ایران پرداختفرهنگی و جاذبه
انقالب در بخشی از سخنانش به دستاوردهاى 

اسالمى، احتماالت پیش رو و وضعیت مذاکرات 
(سازمان فرهنگ و اشاره کرد پیرامون برجام و ...

 ).  ۱۳۹۸ارتباطات اسالمی، 

 دیپلماسی مبادلهب)  •

دیپلماسی مبادله مهمترین گروه هدف ، نخبگان در 
کشورهای دیگر هستند، چرا که با تاثیرگذاری بر آنها 

گران و ها خود به اشاعهتوان امیدوار بود که آنمی
ر این ب. ترویج کنندگان مقاصد کشور تبدیل شوند

اساس دولتمردان به گسترش مناسبات مردم به 
مردم موسوم به دیپلماسی شهروندی و نیز تبادالت 
فرهنگی و دانشگاهی و روابط پایدار با نخبگان 

بنابراین اقداماتی از  د.ورزندانشگاهی اهتمام می
های شجو به خارج، پذیرش بورسقبیل اعزام دان

موزشی و آتحصیلی، در حوزه دیپلماسی 
موزش عالی کشور، خبرنگاران آسازی المللیبین

اعزامی، فرآیند ارتباطات میان فرهنگی، برگزاری انواع 
ها و سمینارهای جشنواره های هنری، همایش

های اینترنتی در حوزه فرهنگی و حتی ایجاد سایت
 ).۱۳۹۵(دهشیری،  قرار دارنددیپلماسی عمومی 

در راستای دیپلماسی مبادله میان ایران و سوریه، 
بعد از انقالب اسالمی روابط دانشگاهی میان دو 

منصور غالمی وزیر کشور روبه افزایش بوده است. 
علوم، تحقیقات و فناوری ایران در دیدار با محمد 

گروه دوستی  حسین راغب الحسین نایب رئیس
دانشگاه تربیت «یه، اظهار داشت: پارلمان سور

مدرس مسئولیت ایجاد یک واحد دانشگاهی در 
رود شرایط کشور سوریه را برعهده دارد. انتظار می

های مستمر فراهم تأسیس این دانشگاه با پیگیری
تعداد  ١٣٩٦). در سال ٢٠١٨(تی آر تی فارسی، » شود
 ٢٠١٨ -٢٠١٧دانشجوی سوری برای سال تحصلی  ١٤٢

های ایران پذیرش شدند (عیار آنالین، نشگاهدر دا
نفر از اساتید  ٢٧). همچنین تعداد ١٣٩٦

ای سوریه از دانشگاه فردوسی مشهد هدانشگاه
دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه دیدار نمودند. 

این دانشگاه آمادگی دارد تجربیات خود را در «گفت: 

های مختلف برای ساخت کشور سوریه به حوزه
های آن کشور منتقل کند تا بتوانند دانشگاهاستادان 

بنیان برای ساخت کشورشان با توجه به علوم دانش
(روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، » اقدام کنند

١٣٩٨.( 

 ج) دیپلماسی فرهنگی •

دیپلماسی فرهنگی رویکردی چند وجهی است که به 
ها، اطالعات، هنر و دیگر وجوه فرهنگی تبادل ایده

کند و هدف آن سرعت  ها و افراد اشاره می بین ملت
بخشیدن به فهم دو طرفه از یکدیگر است (شیخ 

) در این راستا  ۵۶: ۱۳۹۲صدر،  االسالمی و فاطمی
اقدام به  ۱۳۵۹جمهوری اسالمی ایران در سال 

گشایش رایزنی فرهنگی خود در دمشق نمود. در 
نامه فرهنگی میان نیز اولین موافقت ۱۳۶۳سال 

 اسالمی و سوریه منعقد شد. این موافقت جمهوری
های تربیت، آموزش عالی و علوم،  نامه شامل زمینه

 فرهنگ و هنر، ورزش و سیاحت و جهانگردی می
 های فرهنگی را مشخص می شود که سیاست

در سوریه، رایزنی ). ۱۰ -۹: ۱۳۸۵نماید(شفیعی، 
فرهنگی ایران در دمشق نقش مهمی در معرفی 

ایدئولوژی جمهوری اسالمی به مردم محلی فرهنگ و 
و از جمله، افرادی دارد که تاکنون با ایران آشنا 

اند. این رایزنی فرهنگی با تمرکز روی مسائل نشده
مربوط به منافع مشترک ایران و سوریه، نمایشگاه 
کتاب در سوریه برگزار، از دپارتمان زبان فارسی در 

ای سالیانه به های این کشور حمایت، سفرهدانشگاه
ریزی، و به کمک جویان برتر برنامهایران را برای دانش

در مقابل » فرهنگ اسالمی«شرکای سوری خود از 
 ). ۱۷/۰۹/۱۳۹۷(مشرق،  کندغرب دفاع می

رئیس رسانه ملی دکتر علی عسکری در دیدار با 
وزیر فرهنگ سوریه، فرهنگ مقاومت را وجه 

سوریه معرفی  اشتراک اصلی فرهنگی میان ایران و
مردم دو کشور ایران و سوریه که «کرد و گفت: 

اند همواره در مسیر های سختی را گذراندهسال
کنند و به آینده فرهنگ مقاومت حرکت کرده و می

وزیر فرهنگ سوریه نیز در این ». بسیار امیدوارند
ما همواره با جمهوری اسالمی ایران «دیدار گفت: 
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یم و امیدواریم این اتهروابط مستحکم فرهنگی داش
های فرهنگی را هر چه بیشتر چه در زمینه همکاری

های تولیدات سینمایی و چه تلویزیونی و چه در حوزه
). همچنین ١٣٩٦(العالم، » دیگر گسترش دهیم

حجت االسالم احمد مازني رئيس كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسالمي در ديدار با عبدالسالم محمد 

رئيس كميته فرهنگي، تربيتي،  راشد الدهموش
، هر دو تحقيقات و آموزش عالي مجلس خلق سوريه

بر ضرورت توسعه و تحكيم روابط و طرف 
سازي هاي پارلماني بين دو كشور و فعالهمكاري

هاي موجود و مرتبط فرهنگي و علمي در ايران بخش
الدهموش تاكيد كرد . ددنكيد كر أو سوريه با يكديگر ت

هايي چون تاريخ كهن در سوريه و ايران، وجود زمينه«
روابط دوستانه عميق بين دو كشور و اشتراكات 

طلبد تا دو طرف نسبت به فعال فكري و تاريخي مي
هاي فرهنگي مشترك و مبادله كردن همكاري

 ».هايي در اين ارتباط بيش از پيش اقدام كنندهيات
با اشاره به اهميت «مازني نيز در اين ديدار 

هاي امضا شده بين دو كشور در هفته نامهقتواف
هاي علمي و فرهنگي و وجود زمينه گذشته در زمينه

براي تكامل همكاري فرهنگي و فكري بين ايران و 
هاي سوريه بر ضرورت افزايش رفت و آمد هيات
هاي ذيربط بين دو كشور و افزايش سطح همكاري

 ).١٣٩٧(ایرنا، » كيد كردأآنان ت

نیا رایزن فرهنگی ایران در صالحیابوالفضل 
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت:  سوریه

در سوریه برای ما زبان فارسی، وحدت اسالمی و «
ارائۀ چهرۀ واقعی ایران اولویت دارد چون شرایِط 

کار برای  ،خاصی داریم، در شرایطی فعلی سوریه
وحدت اسالمی و تقریب مذاهب جزء کارهای 

چهرۀ واقعی ایران  هت، در عین حال ارائاساسی ماس
دهیم چون تبلیغاِت منفی علیه را هم اولویت می

ایران زیاد است که چهره مشوهی از کشورمان ارائه 
مان، نه اینکه دیدِ منفی دهد حتی برای دوستانمی

داشته باشند بلکه دیدِ غیرصحیح دارند، از دوستان 
ند نکر میما و عالقمند به ایران هستند ولی تصو

تهران شهری مانند یک شهرِ درجه دوم کشور عربی 

 دارد وجود بازرسی ایست یک چهارراه هر در و است 
در کنار معرفی  .... و نیستند هاخیابان در هازن یا

چهرۀ صحیحِ واقعی ایران، گسترش زبان فارسی هم 
اینجا برای ما اولویت دارد به خاطر اینکه سه  در

گروه زبان و ادبیات فارسی دارند و دانشگاه سوریه 
» ( تا مقطع کارشناسی دانشجوی زبان فارسی دارند

مرکز آموزش زبان ). ٢/١٢/١٣٩٦خبرگزاری فارس، 
فارسی در الذقیه وابسته به رایزنی فرهنگی جمهوری 

را در » هنر ایرانی«اسالمی ایران در الذقیه، نمایشگاه 
» هنر ایرانی«نمایشگاه کرد. برپا را دانشگاه تشرین 

پس از برگزاری در دانشگاه تشرین، به دلیل استقبال 
دوستداران فرهنگ و هنر به سالن اتحادیه هنرمندان 

به گزارش روابط عمومی  .تجسمی الذقیه منتقل شد
هنر «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، نمایشگاه 

پس از برگزاری در دانشگاه تشرین و به دلیل » ایرانی
سیاری از دوستداران فرهنگ و هنر و بنا استقبال ب

به درخواست اتحادیه هنرمندان تجسمی استان 
مهرماه) به سالن اتحادیه  ٢٨الذقیه، این نمایشگاه (

(سازمان هنرمندان تجسمی الذقیه منتقل شد
 ).   ١٣٩٨فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 

هاي در چارچوب تقويت همكاريهمچنین 
زمان سينمايي سوريه و فرهنگي سوريه و ايران سا

سازمان سينمايي و امور سمعي و بصري ايران به 
در  به ویژههاي دو كشور منظور تقويت همكاري

هاي راستاي نقش هنر هفتم در مبارزه با انديشه
نامه همكاري امضا گرايانه و تروريستي تفاهمافراط
مراد شاهين مدير سازمان سينمايي سوريه  .كردند

ن يادداشت تفاهم اعالم كرد كه اين درباره مفاد اي
ها در زمينه تفاهم نامه پروژه كاملي از همكاري

تواند از سينمايي ميان دو كشور است و سوريه مي
تجارب پيشرفته ايران در صنعت سينما در تقويت و 

 ).١٣٩٧(ایرنا،  استفاده كند خودتوسعه سينماي 

قبال سوریه بعد از  دررویکرد ایران  2.2
٢٠١١ 

مرحله آغازین بحران، ایران بیشتر با ابزارهای فنی در 
با ادامه  کرد.و امنیتی از رژیم اسد پشتیبانی می

که یعنی هنگامی ۲۰۱۱بحران، به ویژه در اواخر سال 
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المللی به خود ای و بینبحران سوریه بعد منطقه
های مالی، امنیتی، گرفت، ایران نه تنها اسد را با کمک

ه تقویت کرد، بلکه با حضور نیروی اطالعاتی و مشاور 
نظامی ایرانی در سوریه به حمایت نظامی قاطع از 

 ).١٢: ٢٠١٧، Haji-Yousefi(رژیم اسد پرداخت 

گیری حمایتی ایران از براین اساس، علل جهت
توان در موارد زیر سوریه و رژیم بشار اسد را می

 خالصه نمود:

عبارتی موضوع اسرائیل و محور مقاومت. به  -۱
توان گفت که بحران سوریه عرصه رقابت و نزاع می

کارن به ویژه اسرائیل میان جبهه مقاومت و محافظه
است. لذا حفظ سوریه و بشاراسد به معنای حفظ 

رقابت با  -۲جایگاه محور مقاومت در منطقه است. 
کشورهای عربستان و ترکیه و حفظ نفوذ و جایگاه 

ن نفوذ آمریکا و به محدود کرد -۳خود در منظقه. 
طورکلی غرب در منطقه و جلوگیری از روی کار آمدن 
دولت تحت نفوذ آنان در سوریه که به عنوان متحد 

شود. براین اساس، ایران راهبردی ایران محسوب می
با هرگونه انتقال قدرت در سوریه مخالف است مگر 
اینکه خود در آن نقش داشته و آینده حضورش در 

تضمین نماید (عسگرخانی و عبدالسالم، این کشور را 
۱۳۹۵ :۱۷.( 

موضع ایران در مورد اقدامات اخیر ترکیه در حمله 
مسئله کردها این است که نظامی به شمال سوریه 

در شمال سوریه می تواند به عنوان یک امر داخلی 
سوریه مد نظر قرار گیرد که ایران در آن دخالت نمی 

دخالتی در سوریه  کند. اگر تهران در این سال ها
داشته است به واسطه نگرانی از حمالت 
صهیونیست ها به جنوب سوریه و تحت الشعاع 
قرار گرفتن منافع محور مقاومت در منطقه بوده 
وگرنه ایران در مسئله شیعه، سنی، علوی، عرب، کرد 
و اقتضائات دیگر اقوام و فرهنگ های سوریه دخات 

اکید جمهوری در مجموع مسئله مورد ت. کندنمی
اسالمی ایران عدم نقض حاکمیت و تمامیت ارضی 
سوریه است. چون اقدام ترکیه در حمله و تجاوز به 

تواند به یک رویه بدل خاک سوریه در آینده می
شود، به خصوص که قبل تر نیز شاهد تجاوزات مکرر 

پیرو این . رژیم صهیونیستی به خاک سوریه بوده ایم
ری از پررنگ شدن این رویه نکات تهران برای جلوگی

غلط، سعی دارد بدون آن که حساسیتی در هر کدام 
از طرفین منازعه کردها و دولت آنکارا ایجاد کند، 
مواضعی منطقی و در چارچوب عقالنیت دیپلماتیک 

تالش های جمهوری اسالمی ایران از تمام به کار برد. 
همان روزهای ابتدایی جنگ در سوریه برای عدم 

که اکنون با حمله و تجاوز  این کشور بودهتجزیه 
ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه دوباره زمزمه های 
آن مطرح شده است. از این رو فارغ از اینکه طرفین 
این منازعه دولت ترکیه و کردها هستند، جمهوری 
اسالمی ایران تالش دارد در چارچوب منطق 
دیپلماتیک، شرایط را برای کاهش تنش در پیش 

 )١٣٩٨(دیپلماسی ایرانی، » یردگ

به طورکلی سیاست خارجی ایران در قبال سوریه 
 حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت، -۱عبارت است از: 

و حفظ بشاراسد؛ زیرا تغییر در  وحدت استقالل،
حاکمیت سوریه و یا تجزیه سوریه به معنای از 
دست رفتن جبهه سوریه به عنوان متحد کلیدی 

گیری اهداف ه مقاومت در پیایران در تقویت جبه
کار آمدن احزاب و جریانات ضداسرائیلی و روی

ای ایران از جمله ترکیه های منطقهوابسته به رقیب
و عربستان و به طورکلی تغییر موارنه قدرت در 

حمایت از انتخابات  -۲منطقه به زیان ایران است. 
المللی و توجه به صدای آزاد با حضور ناظران بین

حاکم نمودن الگوی حکومتی مبتنی بر  -۳ مردم.
 گرا.اسالم سیاسی امت

دیپلماسی عمومی ترکیه در قبال  2.3
 سوریه

دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ترکیه در سوریه 
که مکمل دیپلماسی رسمی و سیاست بیشتر از آن

ها است ای تابع آنخارجی این کشور باشد، به گونه
این کشور های سیاست خارجی و در درون چارچوب

های اخیر سیاست تدوین شده است. زیرا در سال
آمیز ترکیه در قبال همسایه جنوبی زا و خشونتتنش

خود، به نوعی راه دیپلماسی را بسته و نقش 
رنگ ساخته است. با این دیپلماسی عمومی را کم
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حال دیپلماسی عمومی ترکیه در سوریه در چارچوب 
یپلماسی عمومی دیپلماسی عمومی کالن و به ویژه د

شود. استفاده از منابع ای ترکیه دنبال میخاورمیانه
ها و های قدرت نرم، به کارگیری روشو مولفه

گیری ای و پیابزارهای دیپلماسی فرهنگی و رسانه
اهداف سیاست خارجی، چارچوب دیپلماسی عمومی 

دهند (عنایتی شبکالئیی ترکیه در سوریه را شکل می
 ).   ۸۵ :۱۳۹۴و همکاران، 

از گذشته تا به حال سه اختالف بر روابط ترکیه 
و سوریه اثرگذار بوده است. اختالف ارضی در مورد 
استان هاتای، تقسیم منابع آب مشترک و مسأله 

الذکر، در گذشته با درجات کردها. سه اختالف فوق
مختلف از شدت و ضعف بر روابط ترکیه و سوریه 

ایجاد تزلزل در روابط سایه انداخته و همواره باعث 
دوجانبه این دو کشور بوده است؛ اگرچه سوریه و 

ای ترکیه در گذشته با یکدیگر مشکالت حاد دیرینه
اند و ترکیه در تصمیم خود مبنی بر اتحاد با داشته

نگاهی به تضعیف ، نیم۱۹۹۰اسرائیل در اواسط دهه 
سوریه داشته است و روابط دوجانبه رو به وخامت 

به هر حال روابط دو کشور با امضای  رفت،می
از  ۱۹۹۸همکاری امنیتی آدنا در سال  نامهتوافق

مسیر بحران خارج شد و روبه بهبود گذاشت( 
 حزب ). با ظهور۱۴۹: ۱۳۹۲جعفری ولدانی و نجات، 

 ۲۰۰۲ سال در اردوغان طیب و رجب توسعه و عدالت
. آمد وجود به ترکیه خارجی سیاست در جدیدی دوره

 بدل" نرم قدرت" به" سرد جنگ از پس جنگ طلبی"
 فرصت منطقه، به گرایانهنظامی انداز چشم و شد

 فرهنگی تعامل و تجارت دیپلماسی، بر را به تمرکز
). از آنجا که ترکیه Tol & Baskan, 2018واگذار کرد(

دار عثمانی در مناطق مختلف از جمله بالکان، میراث
توانست در یک می خاورمیانه و شمال آفریقا است

جغرافیای وسیع، قدرت نرم فرهنگی خود را به کار 
های فرهنگی از ببرد. در این راستا، اقدام به فعالیت

های هفته«، »های فرهنگ ترکیهروزها/هفته«جمله 
های هفته«و » های ترکیهجشنواره«، »سینمای ترکیه

، انواع نمایشگاه، اجرای رقص، کنسرت، »غذای ترکیه
نس و سمینار در مورد فرهنگ و هنر ترکیه، کنفرا

 & UZUNجشنواره شعر، روز ادبیات و غیره نمود (
BARGHANDAN, 2016: 38 در این راستا رهبران .(

حزب عدالت و توسعه بهبود روابط با سوریه را در 
دستوکار خود قرار دادند. آنچه در این میان بخت 

برای مردان ترکیه را برای نیل به هدف خود دولت
بهبود روابط با سوریه دوچندان کرد، دگرگونی به 
وقوع پیوسته در سیاست خارجی سوریه پس از به 

میالدی بود  ۲۰۰۰قدرت رسیدن بشار اسد در سال 
 ).۹۴: ۱۳۹۱نیا و همکاران، (مسعود

 ۲۰۱۱تا زمان تحوالت سوریه در سال  ۲۰۰۲از سال 
مرکز ، ترکیه در روابط خود با سوریه بر قدرت نرم ت

داشته است. ابزار قدرت نرم فرهنگی، دیپلماتیک و 
، دفتر نخست وزیر یک  ۲۰۱۰اقتصادی بود. در سال 

دفتر دیپلماسی عمومی برای روشن شدن 
های جدید ترکیه با کشورهای مختلف و سیاست

 های مختلف ارتباط با مردم تأسیس کرد.ایجاد کانال
شده در چارچوب دیپلماسی فرهنگی، ترکیه موفق 

های ها و برنامهاست تا از طریق تعدادی از پروژه
های فرهنگی، پیوندهای فرهنگی را به دارایی

استراتژیک تبدیل کند تا بتواند محیطی مساعد برای 
،  ۲۰۰۲گفتگو و همکاری فرهنگی ایجاد کند. از سال 

ترکیه با استفاده از ابزارهای قدرت نرم، توانسته 
خود به نمایش بگذارد. زبان است تصویر زیبایی را از 

های ترکی ترکی در دمشق تدریس شده است. درام
های تاریخی نمایش داده شد که به ویژه سریال

سعی داشتند بر خالف آنچه قبالً منتشر شده است، 
های مثبتی از دولت عثمانی ارائه دهند دیدگاه

)Abdel Hameed & Mostafa, 2018:61- 63( .
های دوبله شده ها و درامچنین، پخش سریالهم

ها، تأثیر مثبتی بر گردشگری ترکی در بین سوری
ترکیه گذاشت. در حقیقت، در ذهن مردم سوریه، 
رجب طیب اردوغان به عنوان الگویی که صلح را در 

سازی آورد، تصویرمنطقه خاورمیانه به ارمغان می
شده بود. در واقع، حزب عدالت و توسعه با استفاده 

ها و آیین مشترک برای نزدیک شدن ، سنتاز تاریخ
به منطقه عربی و سوریه دیپلماسی فرهنگی خود را 

 ).Rahmouni Fatima, 2017: 28به کار گرفت (
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در چارچوب روابط دیپلماتیک، این روابط به 
تدریج بهبود یافت و رهبران دو کشور مسافرت به 

 ، نه۲۰۰۴های یکدیگر را آغاز کردند و از سال پایتخت
تنها روابط شخصی بین اردوغان و اسد تقویت شده 
است بلکه تبادل بازدید نیز صورت گرفته است. 

به آنکارا سفر کرد و رجب  ۲۰۰۴بشار اسد در ژانویه 
ً در  طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز متقابال

به دمشق سفر کرد. اردوغان در  ۲۰۰۴اواخر دسامبر 
م بازدید از سوریه ای هنگاچارچوب دیپلماسی رسانه

آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور را نوید داد و 
برای اثبات حسن نیت خود اعالم کرد که از این پس 

تواند از آب رودخانه فرات بیشتر دولت سوریه می
). به ۹۵: ۱۳۹۱استفاده کند (مسعودنیا و همکاران، 

(دوره طالیی روابط دو  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۳طورکلی از سال 
بار به سوریه سفر  ۶۰داوود اوغلو بیش از  کشور)،

، رئیس جمهور  ۲۰۰۸کرده است. در ژانویه سال 
ترکیه عبدهللا گل به دمشق سفر کرد. این دیدار 
نخستین سفر یک رئیس جمهور ترکیه به سوریه 
بود. دیپلماسی مردمی ترکیه همچنین نقش اساسی 
در تعمیق پیوندهای همکاری دو کشور داشت. پس 

، یک هیئت ترکیه در  ۲۰۰۳غال عراق در سال از اش
وارد سوریه شد. به گفته سخنگوی این  ۲۰۰۳ماه مه 

هیئت، این دیدار برای حمایت از سوریه در برابر 
تهدیدات احتمالی اسرائیلی و آمریکایی است. دو 
کشور با تشکیل شورای همکاری استراتژیک در سال 

د. اولین به مرحله نهادینه شدن روابط رسیدن ۲۰۰۹
برگزار شد و دو کشور  ۲۰۰۹نشست وزیران در اکتبر 

توافق کردند که ویزای ورود شهروندان خود را لغو 
نامه همکاری را امضا توافق نامه و تفاهم ۳۰کنند و 

برگزار  ۲۰۱۰کردند. دومین شورای وزیران در اکتبر 
). اما Abdel Hameed & Mostafa, 2018: 61شد(

و با عقب نشینی سفیران سوریه با آغاز بحران در 
ترکیه و نمایندگان ترکیه از سوریه، روابط دیپلماتیک 

 ).Rahmouni,2017:33ترکیه و سوریه از بین رفت (

در چارچوب تمرکز بر روابط اقتصادی در راستای 
به  ۲۰۰۳گسترش قدرت نرم، صادرات ترکیه در سال 

درصد، یعنی  ۸/۳۲به  ۲۰۰۴درصد و در سال ۳۱رشد 

نیز  ۲۰۰۵میلیارد دالر رسید. در سال  ۸/۶۳مبلغ  به
درصدی را  ۱/۴۰صادرات نسبت به سال قبل رشد 

میلیارد دالر رسید. این  ۲/۹۷تجربه کرد و به مبلغ 
میلیارد دالر  ۳/۱۱۵به میزان  ۲۰۰۷افزایش در سال 

میلیارد دالر  ۱۳۲به  ۲۰۰۸رسید و این رقم در سال 
 ۲/۱۰۲به  ۲۰۰۹افزایش یافت، هر چند در سال 

میلیارد دالر کاهش پیدا کرد. با توجه به آمارهای 
توان توجه تجارت خارجی ترکیه با خاورمیانه می

بیشتر ترکیه به خاورمیانه را در این دوره مشاهده 
نمود. به عنوان مثال، سهم کشورهای خاورمیانه در 

م ۲۰۰۳درصد در سال  ۵۱/۸تجارت خارجی ترکیه از 
م رسید. در حالی که ۲۰۱۰ر سال درصد د ۳/۲۹به 

سهم اتحادیه اروپا در تجارت خارجی ترکیه در طی 
درصد کاهش داشته ۱۷همین  دوره زمانی حدود 

درصد  ۴۲به کمتر از  ۲۰۰۳در سال  ۶۳/۵۶است و از 
).  ۴۵: ۱۳۹۲رسید (دانش نیا و همکاران، ۲۰۱۰در سال 

ترکیه برای حمایت از اقتصاد  ۲۰۱۰همچنین، در سال 
میلیون دالر وام برای پروژه های  ۲۴۷سوریه حدود 

، ۲۰۱۱زیربنایی این کشور اختصاص داد و در سال 
میلیون دالر در  ۲۲۳ای حدود های ترکیهشرکت

 & Abdel Hameedسوریه سرمایه گذاری کردند (
Mostafa, 2018: 62 اما با تشدید بحران در سوریه .(

. طی روابط اقتصادی دو کشور نیز کاهش یافت
 ۲۲با کاهش روبه رو بود و از  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۱های سال

پور و میلیارد رسیده است (احمدی ۱۴میلیارد به 
کل صادرات  ۲۰۱۴). در سال ۱۱۴: ۱۳۹۸همکاران، 

ترکیه به سوریه در حدود یک میلیارد و هشتصد 
به یک  ۲۰۱۵میلیون دالر بود. این رقم در سال 

یلیون دالر و در سال میلیارد و پانصد و بیست و دو م
به یک میلیارد و سیصد و بیست و سه میلیون  ۲۰۱۶

 ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۴دالر کاهش یافت. همچنین در فاصله 
میزان واردات ترکیه از این کشور به بیش از نصف 
کاهش یافت. در حال حاضر نیز به دلیل جنگ و 
ناامنی روابط اقتصادی دو کشور کاهش یافته است 

 ). ۱۶۱: ۱۳۹۷، (ببری و ابراهیمی

به طورکلی، پس از گسترش بهار عربی به سوریه، 
روابط دو کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت. 
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ترکیه دیپلماسی عمومی و قدرت نرم را ترک کرد و در 
سیاست سوریه به استراتژی قدرت سخت بازگشت. 
بنابراین بحران سوریه که با بهار عربی پدید آمد، نه 

سوریه را خراب کرد بلکه سیاست  تنها روابط ترکیه و
 گانخارجی مبتنی بر قدرت نرم ترکیه در قبال همسای

 Eksi and(جنوبی خود در خاورمیانه را خاتمه داد 
Seyfettin Erol, 2018: 21(.  در این راستا در اواخر

، از وزیر خارجه ترکیه، داووداوغلو نقل  ٢٠١٢آوریل 
ریه احیا صلح و ثبات می تواند در سو«شده است: 

شود، نه با رژیم اسد بلکه با یک سیستم سیاسی 
جدید که مشروعیت خود را از مردم می گیرد. ترکیه 
با ارائه پشتیبانی سیاسی به شورای ملی سوریه و با 
تأکید بر این که بحران فعلی فقط بیانگر روابط 

ها است، نه مردم، خود را برای آن متشنج بین دولت
 ).   Bishku,2012:50( »کندواقعه آماده می

شاهد  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۱از سالبه لحاظ امنیتی ترکیه 
سازمان تروریستی  ۹عملیات تروریستی از سوی  ۸۷

ها: حزب کارگران کردستان و بود که مشهورترین آن
 ۹۵۶های آن و داعش بودند که به کشته شدن شاخه

نفر انجامید.  ۴۷۱۷نفر و زخمی و مجروحیت 
نیز شاهد  ۲۰۱۶در سال همچنین این کشور 

ترین کودتای نظامی در تاریخ نوین خود بود که خشن
به دنبال وقوع این کودتا، نهادهای رسمی کشور 
ازجمله مجلس، اماکن مربوط به استقرار نیروهای 

 ۲۱۹۵نفر کشته و  ۲۴۹ویژه و پلیس بمباران شد و 
نفر نیز مجروح شدند. درنتیجه این اتفاقات و 

ای متعدد در محیط ی منطقههاهمچنین چالش
پیرامونی ترکیه، دستور کار امنیت داخلی و خارجی 

ای باهدف این کشور تغییر کرد و مسئوالن ترکیه
 به ای،منطقه بازآفرینی نقش فعال خود در محیط 

. تمایل پیدا کردند” قدرت سخت ” استفاده از  سمت
ً به بهره گیری از قدرت سخت توسط ترکیه، صرفا

ختم نشد و در منطقه های نظامی بزرگ ایگاهایجاد پ
آنکارا برای اولین بار از شروع تحوالت سوریه، تصمیم 

گیری از نیروی نظامی در شمال این کشور به بهره
عملیات سپر فرات و به دنبال آن  ۲۰۱۶کرد و در سال 

اتکای ترکیه به . عملیات شاخه زیتون را آغاز نمود

اخل، توان مالی باال های دفاعی تولید دتوانمندی
عنوان پشتیبان عملیات نظامی و لزوم حفظ به

عنوان دومین قدرت برتر آمادگی نیروهای مسلح به
عضو ناتو، سبب شد تا دولت ترکیه اقدام به 
تخصیص بودجه بیشتر و تأمین منابع مالی الزم برای 
عملیات اجرایی توسط نیروهای مسلح خود در خاک 

در رده  ۲۰۱۶ترکیه را در سال  سوریه نماید. این امر
هجدهم کشورهای دنیا ازنظر بودجه نظامی قرارداد 

این کشور، میزان بودجه  ۲۰۱۸و در بودجه سال 
میلیارد  ۲۸٫۷ درصدی از ۵۰دفاعی با افزایشی حدوداً 

 میلیارد لیره بالغ گردید ۴۱٫۳لیره ترکیه به حدود 
رکیه ). لذا ت١٨/١٠/١٣٩٧(اندیشکده راهبردی تبیین، 

گیری به بعد به جای پی ٢٠١١در قبال سوریه از سال 
سیاست دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم با 
اتکاء به قدرت سخت سیاست خود را پیش برده 
است. به عبارتی بهتر سیاست خارجی ترکیه با آغاز 

اسالمی دچار چرخش  یتحوالت جهان عرب و بیدار
فاده از قدرت از به کارگیری قدرت نرم به سمت است

 سخت شده است.    

رویکرد ترکیه در قبال سوریه بعد  2.4
 ٢٠١١از 

ترکیه تا قبل از بهار عربی در چارچوب سیاست نو 
گرایی، سیاست به صفر رساندن مشکالت با عثمان

همسایگان را در دستور کار خویش قرار داده بود. 
قبل از تاخت و تاز شورشیان در سوریه، دولت حزب 

وسعه تغییر روابط با دمشق را از لبه جنگ عدالت و ت
به یک رابطه نزدیک مدیریت کرده بود. ولی بعد از 

ها در سوریه، ترکیه با وضعیت جدیدی شروع ناآرامی
مواجه شد که نیاز به بازبینی روابطش با همسایگان 
و به ویژه سوریه دچار بحران داشت ( نیاکوئی و 

، بدیهی سوریه دربحران  آغاز با). ۱۳۲: ۱۳۹۵ستوده، 
تواند بود که ترکیه نسبت به این تحوالت نمی

تفاوت باشد بر این اساس رهبران ترکیه ابتدا بی
ای (سکوت) را نسبت به سیاست محتاطانه

 ۲۰۱۱ژانویه  ۲۵های سوریه اتخاذ کردند. در ناآرامی
ای، داوود اغلو خطاب به در راستای دیپلماسی رسانه

به صدای مردم و بشاراسد خواهان توجه 
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داری در برابر معترضان با اعمال اصالحات خویشتن
المسلمین شد. اما در و انجام گفتگوی ملی با اخوان

 ۲۳۰۰ادامه و زمانی که کشتار غیرنظامیان به بیش از 
نفر رسید، رهبران ترکیه سیاست تهاجمی و تقابلی 
علیه بشاراسد اتخاذ نموده و خواهان مداخله شورای 

ملل متحد و پایان دادن به عملیات نظامی امنیت 
نو و اقدامات بشردوستانه در تحت عنوان دموکراسی

 کشور دو روابط ،لذا (Stuart,2011 :11).سوریه شدند
 دمشق تعطیل در ترکیه سفارت و وخامت گرایید به

 به گذار کنفرانس برگزاري با نیز ترکیه گردید.
 ارتش و شوراي ملی به تشکیل کمک و دموکراسی

 بندر و مرزهایش گذاشتن اختیار در و سوریه آزاد
 نظامی هايدادن آموزش و شورشیان به اسکندرون

 به ٢ و ١ ژنو هاياجالس در فعال مشارکت و آنها به
 اسد برکناري براي تالش و از شورشیان خود حمایت

ترس از گسترش ). Kardas, 2010: 115(داد ادامه
و جلوگیری از تعمیق ناامنی میان مرزهای دو کشور 

ترین عوامل تغییر مهم اختالفات قومی از جمله
گیری ترکیه از دیپلماسی عمومی مبتنی بر جهت

قدرت نرم به تمرکز به قدرت سخت در بحران سوریه 
  (Esmailzadeh,2014: 37).بود

سیاست تهاجمی ترکیه در قبال سوریه تا 
داشت.  برکناری داوود اغلو و جانشینی ییلدریم ادامه

ییلدریم مواضع ترکیه در قبال سوریه را تغییر داد. 
زیرا پس از سرنگونی جنگنده روسیه، اردوغان در 
تنگنای واقعی قرار گرفت و ناتو نیز او را در این 
وضعیت سخت رها کرد به عالوه اینکه آمریکا و اروپا 
بین اردوغان و کردها، دومی را برگزیدند که از تالش 

کیل یک موجودیت مستقل کرد در ها برای تشآن
مرزهای جنوبی ترکیه با سوریه حکایت داشت. این 

های ارتش سوریه با نیروهای در حالی بود که درگیری
کرد که بر یک سوم حسکه سیطره دارند، آمریکا به 
حمایت از کردها اقدام نمود. از سوی دیگر کودتای 

ت نافرجام در ترکیه اردوغان را به خطرات و تهدیدا
واقعی علیه کشورش در سطح داخل و خارج آگاه کرد 

) اما کردها یکی ۳۱: ۱۳۹۵(عسگرخانی و عبدالسالم،
 های سوریه هستند. ازاز بزرگترین برندگان ناآرامی

 کردهای است، شده تضعیف اسد قدرت که آنجا
 عراق کردهای آنچه مشابه سوریه خواهان وضعیتی

شود ع سبب میبرخوردارند، هستند. این موضو آن از
کردهای ترکیه نیز خواستار وضعیتی مشابه شوند که 

 استقالل برای کردها تقاضای هاکمالیست از بسیاری
 به منتهی لغزنده شیب مسیر در قدم اولین را

 با و دانندمی ترکیه ملی دولت سرزمین برچیدن
 مخالف به کردها محلی استقالل اعطای

). به همین Larrabee & Nader, 2013: 36هستند(
گیری جهت دوباره در سیاست خارجی ترکیه جهت

های تجاوزکارانه، مداخله جویانه تهاجمی و استراتژی
 و جنگ طلبانه در قبال سوریه به اوج رسیده و در

 منطقه به حمله ترکیه ارتش ، ۲۰۱۸ ژانویه ۲۰ تاریخ
) زیتون شاخه عملیات( سوریه در عفرین کردنشین

 ۲۲ از امنیت شورای به خود نامه با ترکیه. کرد آغاز را
 نشان خود از دفاع را عملیات این ، ۲۰۱۸ ژانویه

اکتبر  ۹روز ). ترکیه بار دیگر در Peters, 2018: 1داد(
، حمله به شمال و کردهای سوریه (عملیات ۲۰۱۹

به گفته اردوغان، چشمه صلح) را آغاز کرده است. 
دموکراتیک نیروهای  این کشور به دنبال این است تا

داند که ترکیه آن را یک گروه ترویستی می را سوریه
منطقه « همچنین و کرده دور ترکیه جنوبی مرز از

کیلومتر در خاک سوریه ایجاد کند  ۳۰به عمق  »امنی
 جوی سوری را در آن اسکان دهدمیلیون پناه ۳٫۶تا 

)Aljazeera, 2019( . نخبگان عمومی و سیاسی ترکیه
حمایت خود را از نیروهای این کشور تا حدود زیادی 

اند که در شمال سوریه در حال نبرد هستند برپا کرده
المللی که و در مقابل صداهای مخالف در جامعه بین

اند، عملیات آنکارا در منطقه را محکوم کرده
روز پنجشنبه حمله به نیروهای  .کنندایستادگی می

ر به رهبری کردها، د (SDF) دموکراتیک سوریه
های ترکیه مورد تحسین صفحات نخست روزنامه

واقع شد، روزنامه طرفدار دولت صباح گزارش داد که 
 ٩٠،٠٠٠نمازهای ویژه برای موفقیت این عملیات در 

 ). Wilks,2019مسجد در سراسر ترکیه خوانده شد (

استراتژی حمله نظامی  اصلی به طورکلی، هدف
 کردن خنثی و مهار ترکیه به خاک سوریه،
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 سوریه کردهای سرزمینی -سیاسی دستاوردهای
ً  ترکیه رویکرد .است  مناطق ایجاد شامل اساسا
 منطقه عنوان به سوریه و ترکیه مرز امتداد در کنترل
 از حفاظت واحدهای مانند هاییگروه علیه حائل

 این اساس بر است استوار) YPG( کردستان کردهای
 ملی امنیت برای وجودی تهدیدهای به آنها که تصور
 ,Leeuwen & van Veenاند(شده تبدیل ترکیه

2019: 2.( 

گیری ایران و ترکیه مقایسه جهت 2.5
 در قبال سوریه 

رقبای مذهبی و  ۱۷و  ۱۶ایران و عثمانی از قرن 
اند. عثمانی مدافع اسالم ای یکدیگر بودهمنطقه

سنی در مقابل ایرانیان شیعه بود. لذا میان دولت 
های بسیاری جنگ ۱۶ویه در قرن عثمانی و دولت صف

سازگاری در  نوعیرخ داده است. اما در دوره پهلوی 
روابط دو کشور حاکم گردید که انقالب ایران رقابت 
تاریخی میان دو کشور را در قالب ترکیه سکوالر و 
ایران اسالمی (شیعی )زنده نمود. ولی سیاست ترکیه 

سیاست در زمان جنگ عراق علیه ایران با الهام از 
سنتی کمالیستی یعنی عدم دخالت در خاورمیانه 

 با). ۱۵۱: ۱۳۹۵تعدیل گردید (احمدیان و همکاران، 
 در توسعه و عدالت گراياسالم حزب آمدن روي کار

 اما تحوالت یافت، توسعه کشور دو روابط ترکیه
 عراق و سوریه در کشور دو تقابل و عرب جهان

دو کشور  روابط تیرگی دیگر موجب باریک
با شروع بحران  ). ١٦٧: ١٣٩٤شد(موسوی و همکاران، 

های در سوریه، مقامات سیاسی دو کشور از سیاست
های یکدیگر در سوریه انتقاد کردند. این واکنش

انتقادآمیز گاهی اوقات تبعات عمل نیز در بر داشت 
نژاد رئیس توان به لغو سفر محمود احمدیکه می

عتراض به استقرار سامانه جمهور پیشین ایران در ا
های پاتریوت ناتو در خاک ترکیه در آذرماه موشک

و نیز معوق گذاردن برنامه لغو ویزا توسط ایران  ۱۳۹۱
در پی انتشار بیانیه رسمی وزیر امور  ۲۰۱۲در سال 

در محکوم کردن  ۲۰۱۲آگوست  ۸خارجه ترکیه در 
اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر حمایت ترکیه از 

لفان کرد سوریه و شرکت در ائتالف به رهبری مخا

آمریکا برای براندازی حکومت سوریه اشاره کرد 
). به عبارتی بهتر، ۹۹: ۱۳۹۸پور و همکارن، (احمدی

ای بحران سوریه، واگرایی در ترین پیامد منطقهاصلی
روابط ایران و ترکیه بود. زیرا ایران بر اساس 

ل حفاظت ار محور های انقالب اسالمی به دنباآرمان
مقاومت برآمد و ترکیه بر اساس الگوهای 

ای خود گرایی به دنبال تعمیق نفوذ منطقهنوعثمانی
با وجود بحران در سوریه و قرار گرفتن ترکیه  برآمد.

و ایران در دومسیر متفاوت سرنوشت نظام سوریه 
در صورت فروپاشی یا دوام به ضرر یکی از طرفین 

لماسی عمومی ایران و ترکیه در خواهد بود. زیرا دیپ
 سوریه متفاوت است. 

ترکیه خواستار حذف اسد و ایران طالب ابقای او 
در حکومت است. بنابراین کشمکش میان دو کشور 
تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. این در 

ای که کوشد همواره موازنهحالی است که ترکیه می
یان بوده و عموماً میان ایران، سوریه و لبنان در جر

موجب سنگینی کفه ترازو به نفع ایران است را 
تغییر دهد. بدین ترتیب راه را برای ارتقای سطح 

سازد (آجیلی و قریشی، ای خود هموار قدرت منطقه
). در مقابل، ایران تالش کرده تا ضمن ۱۱۷: ۱۳۹۲

ترغیب اسد به برخی اصالحات، ساختار سیاسی این 
ات انقالبی مصون نگه دارد. از بین کشور را از تغییر 

گیری قدرت از سوی اقلیت رفتن فرصت در دست
علویان نزدیک به ایران در سوریه، فقدان کارکرد 
مناسب رژیم جدید در سوریه برای تهران، افزایش 
انزواگرایی ایران در منطقه، کاهش فرصت بقا و 

ای های منطقهچنین کاهش تاثیرگذاری برنامههم
ملی ایران را ز جمله تهدیداتی است که امنیتایران ا

: ۱۳۹۶دهد( ربیعی و همکاران، تحت تاثیر قرار می
). بنابراین دیپلماسی عمومی ایران در سوریه به ۷۳

دنبال حفاظت از سوریه و جبهه مقاومت در منطقه 
است و ایران نگاهی همگرایانه به سوریه دارد اما 

ه دنبال تغییر دیپلماسی عمومی ترکیه در سوریه ب
نظام سیاسی در سوریه است؛ لذا نگاهی متضاد و 

 واگرایانه به سوریه دارد.
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ترین عامل در توجه جمهوری اسالمی ایران مهم
به سوریه موقعیت راهبردی آن در محور مقاومت 
است. براین اساس دولت سوریه معبر حیاتی ارتباط 
 میان جمهوری اسالمی ایران و حزب هللا لبنان است

و طبیعتاً سقوط آن برای ایران و اهداف راهبردی آن 
تهدید بزرگی محسوب می شود. چرا که لبنان به 

تواند نقش مهمی در برکت حضور حزب هللا می
تشکیل جبهه ضد صهیونیست که یکی از اهداف 

ای جمهوری اسالمی ایران است، ایفا نماید منطقه
ه ). به طورکلی اهمیت سوری۱۵: ۱۳۹۵(حبیبیان، 

برای ایران عبارت است از :تنها هم پیمان (حقیقی) 
های منطقه ای ایران؛ هم سویی سیاست

ضدآمرییکایی و ضد رژیم صهیونیستی علیه این 
کشور، ژئوپلتیک خاص سوریه در منطقه خاورمیانه، 
حمایت از مقاومت فلسطین، اهمیت سوریه برای 
ایفای نقش در تحوالت لبنان؛ از جمله اینکه به 

وان حامی جریان مقاومت لبنان و عامل توازن قوا عن
و مانع جنگ داخلی در این کشور است (سلیمی و 

ایران آشکارا ). بر این اساس، ۸۰: ۱۳۹۳شریعتی، 
تمایل خود برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران 
سوریه ابراز نموده است. رئیس جمهور روحانی با 

یه، سیاستی توجه به حقایق جدید در بحران سور
مضاعف اتخاذ کرده است. از یک سو، ایران با 

هللا)، هماهنگی شرکای اصلی خود (روسیه و حزب
حضور پررنگ خود را در سوریه حفظ کرد. از سوی 

های دیپلماتیک خود را برای حل دیگر، ایران تالش
، ایران اصرار بر  ٢٠١٤بحران شدت بخشید. از سال 

ر سوریه داشته حل و فصل سیاسی جنگ داخلی د
است. برنامه حل و فصل دیپلماتیک ایران 

) اصالح قانون ٢) آتش بس فوری ، ١عبارتنداز:
) ٣اساسی به منظور حفظ اقلیت های سوریه ، 

) تشکیل ٤المللی و انتخابات آزاد و تحت نظارت بین
دولت وحدت ملی مبتنی بر نهادهای جدید قانون 

نی مشروعیت اساسی. این برنامه اگرچه به طور ضم
شناخت رژیم اسد را در دوره انتقالی به رسمیت می

اما به وضوح خواستار اصالحات اساسی در سیستم 
 ). Haji-Yousefi, 2017: 22سیاسی سوریه بود (

ترکیه از طریق بحران سوریه در تالش بود تا 
ای از شکوه امپراطوری عثمانی را باز یابد و به گونه

رود به جهان عرب پیدا کند مسیر سوریه راهی برای و
های خود را محقق و تا به این طریق منافع و خواسته

ای خود را به عنوان بازیگر مهم و تأثیرگذار منطقه
مطرح کند. ترکیه حلقه وصل و پل ارتباطی میان 

ای، دولت سوریه ای و فرامنطقهمخالفان منطقه
بوده و به عنوان عضو ناتو در تشدید اقدامات علیه 

من نقش آفرین بوده است. آنکارا با دادن انواع دش
های مختلف امتیازات و تسهیالت به جریانات و طیف

معارضه سوریه به ویژه معارضه نظامی و مسلح 
سیاست خصمانه خود در ازای دمشق آشکار نمود و 
با اتخاذ سیاست تهدید و تنش؛ به مناسبات خود با 
سوریه آسیب جدی رساند (عسگرخانی و 

گیری ترکیه در قبال ). اما جهت۳۰: ۱۳۹۵السالم، عبد
سوریه به خاطر حوادث مختلف در داخل و خارج 
تعدیل شد و دست از مخالفت با بشاراسد و حذف 
آن برداشت و  در مذاکرات آستانه و سوچی به 
همکاری با ایران و روسیه برای توقف جنگ در سوریه 

از گیری سیاست خارجی ترکیه پرداخت. لذا جهت
تهاجمی به سمت همکاری و محافظه کاری تغییر 

 یافت.

مذاكرات برگزار شده سوري در آستانه با ابتكار 
تهران، مسكو و آنكارا، ايستگاه اول مذاكره دولت 

هاي سازنده و سوريه و مخالفان مسلح بود و تالش
موثر مثلث طاليي ايران، روسيه و تركيه و تداوم 

شور براي پايان دادن هاي سازنده اين سه كهمكاري
 بودبه شش سال جنگ و بحران انساني در سوريه، 

 ).١٣٩٥(ایرنا، 

اند تا با بنابراین ایران و ترکیه تالش زیادی کرده
های صلح و ها و شرکت در اجالساستفاده از رسانه
ها، قدرت نرم خود را از طریق برگزاری کنفرانس

رکیه های تدیپلماسی عمومی افزایش دهند. رسانه
تالش دارند تا تصویری از ایران به عنوان یک کشور 
قدرت طلب، منفعت طلب، بر هم زننده نظم و 
امنیت منطقه و شکل دهنده به اختالف بین شیعه 

ها و مطبوعات ترکیه، ایران و سنی ارائه دهند. رسانه
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را به تالش برای ایجاد یک ساختار جدید در عراق و 
فات شیعه و سنی متهم سوریه و دامن زدن به اختال

کنند. تاکنون، محتوای اخبار در ترکیه و ایران در می
قبال یکدیگر در درجه اول مبتنی بر توصیف "من" 

به عنوان عامل  -به عنوان صلح طلب و "دیگری" 
بنابراین، محتویات  افزایش تنش در منطقه است.

اخبار مربوط به یکدیگر در هر دو کشور انتقادآمیزتر 
گرا ای جهتت که سیاست خارجی منطقهبوده اس

 & uzunاین کشورها را تحکیم می بخشد (
barghandan, 2016: 39 .( 

های ترکیه و ایران در گیری رسانهدر بررسی جهت
مورد حمله ترکیه به سوریه مشخص است که 
دیپلماسی عمومی ترکیه تحت تأثیر دیپلماسی 

ب به قری ،عد از آغاز عملیاترسمی آن است زیرا ب
جز حزب دمکراتیک ه تمامی احزاب سیاسی ترکیه ب

ها حمایت خود از عملیات را اعالم و برای خلق
نیروهای نظامی ترکیه در منطقه آرزوی سالمتی و 

تیتر نخست تمامی مطبوعات  .موفقیت کردند
اند روزنامه های ترکیه که در روز جاری منتشر شده

از مقاله  در ارتباط با عملیات می باشد و بسیاری
خود را به این  هاینویسان ترکیه نیز سرفصل مقاله

های مواضع رسانه .مساله اختصاص داده اند
 نوشتاری ترکیه نیز در مساله عملیات متفاوت از

های احزاب سیاسی نیست و بجز یک گیریموضع
ها و اکثریت مقاله ،هابخش بسیار کوچک از رسانه

رکیه در حمایت از های تاخبار درج شده در روزنامه
روزنامه ینی شفق برای خبر خود  .باشدعملیات می

آغاز عملیات چشمه  ۱۶تیتر " اردوغان در ساعت 
صلح را اعالم کرد، اردوغان: اکنون روز اتحاد ملی 

روزنامه " استار" برای  ت.است" را برگزیده اس
صفحه نخست خود تیتر " اردوغان به عنوان فرمانده 

صادر و عملیات چشمه صلح آغاز  کل قوا دستور را
 خبر برای حریت روزنامه . است گزیده بر راشد" 

 آغاز زمینی سپس و هوایی عملیات ابتدا"  تیتر خود
، روزنامه " صباح" تیتر مواضع تروریستی با  "شد

تیتر عملیات  "خاک یکسان شد" ، روزنامه " ملیت
(خبرگزاری چشمه صلح آغاز شد" را انتخاب کرده اند

بررسی )؛ اما ١٨/٠٧/١٣٩٨مهوری اسالمی، ج
نشان  ایرانهای ها، تارنماها و خبرگزاریروزنامه

های گسترده دهد که این عملیات با مخالفتمی
طلب مواجه های هر دو طیف اصولگرا و اصالحرسانه

های ها ضمن انعکاس نگرانیاین رسانه .شده است
ات تبعجامعه جهانی از پیامدهای حمله ترکیه، 

حمالت ترکیه به سوریه را برجسته کردند و نسبت 
(خبرگزاری  به احیای دوباره داعش هشدار دادند

 ).   ٢٢/٠٧/١٣٩٨جمهوری اسالمی، 

در نهایت در ارتباط با مقایسه دیپلماسی عمومی 
ایران و ترکیه در سوریه نگارندگان بر این باورند که 

به بعد رفته رفته سیاست  ۲۰۱۱ترکیه از سال 
تهاجمی در قبال سوریه را در دستورکار سیاست 
خارجی خود قرار داده است. ترکیه با حمایت از 

سوریه از  مخالفان اسد و حمایت از تغییر رژیم در
به کارگیری قدرت نرم خود در قبال این کشور که تا 

سر لوحه  ۲۰۱۱قبل از تحوالت سوریه و سال 
گیری سیاست خارجی این کشور بود، دست جهت

کشد و راهبرد سیاست خارجی این کشور در می
سوریه در تضاد با سیاست ایران و روسیه پیش 

مر که با اطالع از این ا ۲۰۱۶رود اما در سال می
تواند دولت بشار اسد را در سوریه ساقط کند نمی

در مذاکرات آستانه و سوچی به همکاری با ایران و 
روسیه پرداخت و به طور مقطعی از استراتژی 
تهاجمی خود در قبال سوریه دست برداشت؛ اما در 

و در حمله به شمال سوریه و بخش  ۲۰۱۸سال 
بار این کردنشین این کشور دوباره سیاست تهاجمی

در غالب حمالت نظامی در دستورکار سیاست 
خارجی این کشور قرار گرفته است. اما دیپلماسی 
عمومی ایران در تحوالت سوریه همواره حامی حفظ 

های سیاسی وضع موجود در سوریه و حمایت از راه
و استفاده از صندوق رأی برای تعیین سرنوشت 

گری ظامیسوریه بوده است. ایران مخالف هرگونه ن
و عملیات نظامی در سوریه بوده است و تجاوز ترکیه 
به خاک سوریه را محکوم کرده است. در مورد روابط 
ایران و ترکیه در بحران سوریه باید گفت که ایران و 

ای ترکیه در بحران سوریه به عنوان دو رقیب منطقه
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باشند. اند و به دنبال تأمین منافع ملی خود میبوده
که ترکیه به دنیال گسترش عمق به طوری 

کار آوردن حکومت استراتژیک خود از طریق روی
جدید در سوریه است اما ایران به دنیال حفظ 
جایگاه خود در سوریه و حفظ بشاراسد در حفظ 
موقعیت جبهه مقاومت در ضدیت با رژیم 
صهیونیستی است. لذا روابط ایران و ترکیه در بحران 

ر رقیب و نه دشمن ارزیابی سوریه به عنوان دو کشو
 شود. می

 نتیجه گیری  3
كشور سوريه از جمله كشورهاي مهم و استراتژيك 
خاورميانه است كه به دليل همسايگي با اسرائيل و 

. عراق و تركيه همواره مورد توجه بوده است لبنان،
همزمان با آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه، 

به طور فعالی  المللیای و بینهای منطقهقدرت
آفرینی در حل وفصل این بحران سعی در نقش

اند. ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقهداشته
ای ای که سعی در تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه

را دارند در بحران سوریه به رقابت باهم پرداختند. 
در این رقابت ایران و ترکیه از تمام ابزارها و 

ی تسلط بر منطقه استفاده های خود براظرفیت
اند که یکی از این ابزارها، قدرت نرم و عرصه کرده

دیپلماسی عمومی است. هر دو کشور ایران و ترکیه 
سالیان متمادی است که به دنبال افزایش نفوذ در 

باشد و هر دو از ابزار دیپلماسی عمومی سوریه می
 گرفتند تا اینکه تحوالت پس ازدر این عرصه بهره می

در سوریه راهبرد ترکیه را در مقابل سوریه به  ۲۰۱۱
شدت تغییر داد و دیپلماسی عمومی ترکیه را به 

 سیاست سخت و نظامی تبدیل کرد.

های عمیقی نسبت به نیات و ترکیه نگرانی ناایر 
کند ایران ترکیه را متهم می یکدیگر در منطقه دارند.

 که با همکاری کشورهای غربی درصدد است حکومت
بشار اسد را ساقط کند و از تحوالت منطقه برای 

برداری کند و افزایش منافع خود در منطقه بهره
در  هدف آنکارا احیای امپراطوری عثمانی است.

 مقابل، آنکارا نگران است ایران در این عرصه رقابت،
تحوالت را در جهت منافع خود و برخالف منافع ترکیه 

های خود را ستو غرب پیش ببرد، لذا تمام سیا
از قدرت بنا کرده است  براساس کنار رفتن بشار اسد

های مخالف را در خاک خود جای ای که گروهبه گونه
های لجستیکی و نظامی در اختیار داده است و کمک

ها، با هرگونه تغییر دهد. از دیدگاه ترکها قرار میآن
در حاکمیت سوریه، جایگاه استراتژیک ترکیه در 

سیار ارتقاء خواهد یافت. به دنبال تحوالت منطقه ب
در سوریه و افزایش اهمیت این کشور  ۲۰۱۱سال 

های این دو کشور رنگ برای ایران و ترکیه، سیاست
و بویی تازه به خود گرفت. ترکیه که تا پیش از این 

ای را در بسیاری از موارد با دولت روابط حسنه
برد و دمشق و حکومت بشار اسد داشت تغییر راه

استراتژی داده و در کنار مخالفان دولت اسد و 
حکومت دمشق قرار گرفت و اقدام به طرح 

های درگیرانه، کمک شورشیان، دخالت در سیاست
امور داخلی سوریه و حتی حمله نظامی به شمال 
این کشور کرد. به طورکلی ترکیه به دنبال گستراندن 

مهوری محور اخوانی در سوریه بود اما در مقابل ج
اسالمی ایران دیپلماسی و روابط مسالمت آمیز خود 
را با دمشق ادامه داده و در قبال تحوالت و بحران 

های سوریه خواستار توسل به نظر مردم و صندوق
رأی و حفظ تمامیت ارضی سوریه و دفاع و حمایت 
از غیرنظامیان، زنان و کودکان سوریه در مقابل 

 ها بوده است.تروریست
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هویت و سیاست خارجی « ،)۱۳۹۵
 ،»خاورمیانه ای ایران و ترکیه در سوریه

دوره پنجم،  فصلنامه سیاست جهانی،
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) ۱۳۹۲آجیلی،هادی،قریشی،سیده مهدیه (
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