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چند روز پیש وزیرאنرژی تركیه           
אعلام كرد كه אیנ كشور وאردאت گاز אز        

وی دلیل אیנ     . אیرאנ رא متوقف كردה אست    
گاز صادرتی    “ كیفیت پاءیנ ”אقدאم رא  

وزیر نفت جمهوری        . אیرאנ عنوאנ كرد     
אسلامی، ضمנ رد אیנ אدعا، دلیل توقف     

خود “ مشكلات אقتصادی   ” وאردאت گاز رא   
ت و אفزود درصورت     تركیه אعلام دאش    

אز سوی    عدم אز سرگیری وאردאت گاز     
،אیرאנ درخوאست غرאمت خوאهد            تركیه 
 .كرد

قابل توجه אست كه אز بهرה بردאری          
אز خط لوله אنتقال گاز אیرאנ به تركیه           

אیנ، خط   . گذرد هنوز یכ سال هم نمی  
لوله، كه بعد אز مذאكرאت بسیار طولانی      

دאث   و سرمایه گذאری سنگیנ دو طرف אح    
خیر، در شهریور      اگردیدה، با دو سال ت

سال گذشته مورد بهرה بردאری قرאر        
 . گرفته بود 

دلیل یا دلایل وאقعی توقف وאردאت    
 فشارهای  اگاز אیرאנ هر چه باشد، قطع    

دولت آمریكا به تركیه در אیנ زمینه بی         
آمریكا، در چارچوب     . ثیر نبودה אست ات

سیاست אعلام شدה خود مبنی بر  
 אیرאנ و مهار جمهوری אسلامی،        محاصرה 

هیچگاה رאضی به گسترש مناسبات        
אقتصادی، و بویژה مبادلات نفتی אیرאנ       

رאیנ مورد نیز،    ددر سطح منطقه نبودה و
 אجرאی      אزمكررًא אز تركیه خوאسته بود تا      

 چشم  طرح אنتقال گاز אیرאנ به كشور     
درتعقیب هماנ سیاست    . پوشی نماید

ال نفت جمهوری       بودה كه אمریكا با אنتق   
 אً آذربایجاנ אز طریق אیرאנ هم شدید      

مخالفت كردה و به جای آנ، طرح خط        
لوله نفتی باكو ـ تفلیس ـ جهاנ   

. رא مطرح و حمایت كردה אست     ) تركیه (
אز نظر كارشناساנ    ، كه אحدאث אیנ خط 

 چند  ،هیچگونه توجیه אقتصادی ندאرد     
روز پس אز אعلام توقف وאردאت گاز       

 شهریورماה،     ٢٦كیه، در אیرאנ به تر   
 .شروع شدה אست

אلبته،   صدور گاز אیرאנ به تركیه،       
تنها یكی אز موאرد مبادلات و مناسبات       
بیנ אیנ دو كشور همسایه אست كه   

 . אكنوנ متوقف شدה אست  
لكנ همیנ نمونه بیانگر چگونگی           
روאبط میاנ دو دولت אست كه طی    

های    كש و قوس   دودهه گذشته، با 

خیزهای فرאوאנ همرאה     بسیار و אفت و 
 در حالی كه سوאبق و    . بودה אست

 
 

پیوندهای مشترכ تاریخی،      
جغرאفیایی و فرهنگی بیנ مردماנ دو       
كشوروאمكانات אقتصادی قابل ملاحظه         

توאنست زمینه     هر كدאم אز آنها، می   
بسیار مساعدی برאی توسعه مناسبات و         

ای آنها در جهت منافع     ه همكاری 
هایی كه אز   سیاست. متقابل باشد 

جانب دو رژیم در پیש گرفته و خصوصاً    
 ها، تناقضات و ماجرאجویی     سر درگمی 

های سیاست   هایی كه אز مشخصه 
خارجی جمهوری אسلامی بودה، تا به       

صرفنظر    . یנ אمر شدה אست  אحال مانع אز
های   אی توאفقات و همكاری      אز پارה 
كه عمدتاً برאی אیجاد فشار بر     (אمنیتی  

پناهجویاנ אیرאנ و یا مرزنشیناנ و یا         
) بودה אست“ كردها”در אرتباط با مسءله   

های دورה אی    تنש های دאءمی و بحرאנ  
در روאبط دو دولت، در عیנ حال،    

“ سازماנ همكاری אقتصادی    ”پیشرفت  
به علاوה  (رא هم، كه אیנ دو    ) אكو (

אند، عملاً   ودה بنیانگذאر آנ ب  ) پاكستاנ 
 .متوقف كردה אست  

سفر رءیس جمهوری تركیه به        
ماה سال جاری،     تهرאנ در אوאخر خردאد     

هایی رא دربارה بهبود      ظاهرًא אمیدوאری   
مناسبات فیمابیנ پدید آورد، هر چند       
كه אیנ سفر در پاسخ به مسافرت         

خیر زیاد   اخاتمی به آنكارא و با ت  
در אیנ سفر، كه طبق    . گرفت  صورت می  

ها    معمول گروה وسیعی אز مدیرאנ شركت         
و بازرگاناנ تركیه هم رءیس جمهوری           
آנ كشور رא همرאهی می كردند،         

ه های متعددی هم بیנ دو      متوאفقنا 
אما تدאوم   . رسید كشور به אمضا 

های میاנ دو دولت    אختلافات و رقابت  
باعث شدה كه غالب אیנ قبیل        

ها تنها بر روی صفحه كاغذ     توאفقنامه  
 .بمانند باقی 

جدא אز אختلافات אیدءولوژیכ و        
سیاسی دیریנ אیנ دو رژیم، و گذشته אز   

ها در دهه  های بیנ آנ   تشدید رقابت
ی فروپاشی אتحاد شوروی و      پدر  (گذشته 

های مستقل در قفقاز و       تشكیل دولت 
در مورد گسترש حضور و     ) آسیای میانه 

نفوذ سیاسی و אقتصادی خود در سطح    
در   ، سال אخیر  منطقه، تحولات یכ   

عرصه جهانی و بویژה در خاورمیانه         

ها و   ساز تشدید تنש ה  نیز، زمیנ   
رژیم    . אختلافات آנ دو شدה אست 

جمهوری אسلامی، در نتیجه تحولات        
אخیر، در محاصرה و אنزوאی بیشتری          

در صورتی كه رژیم      . قرאرگرفته אست    
 وאبسته تركیه، در همرאهی با سیاست      

كه نفوذ خود  های آمریكا، كوشیدה אست   
 .رא گستردה سازد  

تدאرכ تبلیغاتی، سیاسی و نظامی     
حمله به عرאق אز جانب دولت آمریكا،           
به منظور سرنگونی رژیم صدאم و          
جایگزینی آנ بوسیله حكومتی وאبسته        

مسءله حاد دیگری אست كه      ،  به آمریكا  
های    ها و موضعگیری      אختلاف سیاست 

های אیرאנ و تركیه رא به روشنی            دولت
در حالی كه حكومت    . كند  كار می  آش

جمهوری אسلامی، به دلایل آشكار،       
مخالف حمله نظامی به عرאق אست،       
رژیم تركیه، به رغم مخالفت אفكار           
عمومی و نیروهای مترقی אیנ كشور با            
آغاز جنگ و كشتار دیگری در אیנ       

زنی و معامله با      سرگرم چانه   ، منطقه 
ی های אقتصاد   آمریكا برאی دریافت كمכ    

و یا به قول برخی تحلیلگرאנ تركیه،            (
و وאگذאری   ) “رشوה אقتصادی  ”گرفتנ  

سیساتی خود به    اאمكانات نظامی و ت   
ست كه در حمله نظامی       אآمریكا  

אحتمالی אیנ كشور به خاכ عرאق אز     
אگر چه    . אهمیتی ویژה برخوردאر אست      

توאند   لشكركشی آمریكا به عرאق می      
ا حتی پیامدهای غیرقابل پیש بینی و ی    

نامطلوب برאی خود آمریكا و همدستاנ         
آנ، مانند تشكیل دولت مستقل كردها        

 و    درشمال عرאق، به دنبال دאشته باشد      
رژیم حاكم بر تركیه نیز، طبعا، אز           
چنیנ پیامدی سخت هرאساנ אست، لكנ      
אیנ رژیم كه همچناנ با بحرאנ عمیق         

 ست، عملاً   אאقتصادی و سیاسی رودررو  
مرאهی و یا همدستی   حاضر به پذیرש ه 

با دولت آمریكا در אیנ ماجرאجویی شدה       
چناנ كه بخشی אز مطبوعات،       . אست

אحزאب و مقامات אیנ كشور، یكبار دیگر،           
  אدعای אرضی قدیمی آנ بر منطقه نفت    

خیز شمال عرאق رא طرح و تبلیغ     
كنند و אرتש تركیه هم به بهانه        می 

مجددًא نیروهایی     “ .כ .כ .פ ”مقابله با 
 به دאخل خاכ عرאق گسیل كردה      رא

 .אست
تدאوم و تشدید אختلافات אیرאנ و        
تركیه، نه فقط به زیاנ مردم אیנ دو      
كشور همسایه بودה و آنها رא אز אمكانات           
گسترש مرאودאت در جهت منافع      
مشترכ محروم می سازد، بلكه אیנ       

میנ صلح و آرאمש در سطح     امسءله به ت 
 رא   منطقه نیز آسیب رساندה و زمینه 

برאی دخالت אفزونتر قدرتهای بزرگ        
 .كند جهانی فرאهم می   

 
*** 

 
 
 

 قطع و وصل در روا بط ايران و تركيه
    

  


