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مقدمه
در اردیبهشت و خرداد 1395، محیط داخلی 
ترکیه هم چنان تحت تأثیر تداوم کشمکش 
خونین نیروهای دولتی و کردها قرار داشت. 
در حال��ی که اس��تان های ش��رقی و به طور 
مشخص ش��هرهای ماردین، سرت و جیزره 
عماًل به مناطق جنگی تبدیل ش��ده و در آن 
نبرد میان ارتش و ژاندارمری با چریک های 
وابسته به حزب کارگران کردستان در قالب 
جنگ چریکی ش��هری درآم��ده و زندگی 
روزم��ره در ای��ن مناطق را مخت��ل کرده، با 
این ح��ال دامنه نبرد هیچ گاه ب��ه این نواحی 
محدود نمانده است. انفجار خونین استانبول 

در 18 خ��رداد که خودروی نظامیان را نش��انه گرفت��ه بود، به غیر از 
نظامیان به اماکن عمومی نیز آس��یب رس��اند. متعاقباً انفجار دیگری 
مقابل یک مقر نظامی ارتش در ش��هر ترکیه نیز به شمار قربانیان این 
جنگ داخلی افزود. گروه موس��وم به »عقاب های آزادی کردستان« 
که به ظاهر گروهی منش��عب از حزب کارگران کردس��تان به شمار 
می آید، مس��ئولیت انفجار را به عهده گرفت و اعالم کرد از این پس 

ترکیه مکانی امن برای گردشگران خارجی نخواهد بود.
جدایی طلبان کرد یکی از نقاط آس��یب پذیر اقتصاد ترکیه یعنی 
صنعت پررونق گردش��گری را نشانه گرفته اند. این بخش که به دلیل 
ناامنی ه��ای مزمن داخلی و تش��دید تنش با ترکیه از س��ال گذش��ته 
دچار افت محس��وس شده بود، بار دیگر در معرض رکود بیشتر قرار 
گرفته و به گفته تحلیل گران با کاهش 5 میلیون گردش��گر در فصل 
گردش��گری بهار و تابس��تان، حدود 500 هزار نفر ش��غل خود را از 

تحوالت ترکیه و چشم انداز 
مناسبات با ایران

تحلیل
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تحوالت سیاس�ی ش�تابان جاری ترکیه در ابعاد سیاس�ت داخلی و خارجی طی ماه اخیر وارد مرحله 
تازه ای ش�ده اس�ت. کش�اکش دولت با احزاب و نیروهای مخالف به ویژه کردها به مرحله حادتری 
رسیده و برخوردهای حذفی تشدید شده اند. سیاست خارجی این کشور – که در بحران سوریه دچار 
بن بس�ت گردیده اس�ت – دش�واری های تازه ای در تعامل با متحدان پیش�ین اروپایی به ویژه آلمان 
را فراروی خود می بیند تا چالش های آن منحصر به اس�تمرار تنش با روس�یه نباش�د. اما رویداد مهم 
کمابی�ش نامنتظره، کنار رفتن احمد داوداوغلو از س�مت نخس�ت وزیری و جایگزینی آن به بن علی 
ییلدیری�م ب�ود. طبعًا این جابه جایی بی تأثیر از التهابات در محیط سیاس�ت داخلی و خارجی و ناتوانی 
حزب حاکم عدالت و توسعه در مدیریت آنها نبوده و قاعدتًا می بایست بر فرایند اخذ تصمیم پیرامون 
موضوعات اولویت دار به ویژه بحران س�وریه در خارج و مس�ئله کرده�ا در داخل اثرگذاری فوری 
داش�ته باش�د. نوش�تار حاضر برخی ابعاد این تحوالت مرتبط با جابه جایی قدرت در ترکیه را مورد 

کنکاش قرار می دهد.
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تحوالت ترکیه و چشم انداز مناسبات 
با ایران

دس��ت خواهند داد. در این ماه تحت تأثیر بی ثباتی های جاری، نرخ 
برابری لیر ترکیه با ارزهای خارجی به پایین ترین س��طح خود طی ده 
سال اخیر رسید و هر دالر آمریکا با سه لیر ترک معاوضه می گردید 
که حتی نس��بت به دو ماه قبل از آن، کاهش س��ه درصدی را نش��ان 

می دهد.

واکنش دولت اردوغان به ناآرامی های اخیر از سومین سالگرد 
تظاهرات پارک  گزی گرفته تا ناامنی ها و انفجارات در ش��هرهای 
مختلف، تشدید سیاس��ت برخورد فیزیکی با مخالفان و متهم کردن 
آنها به دریاف��ت حمایت خارجی بود. در حالی که اصرار اردوغان 
بر استمرار سیاس��ت س��رکوب پ ک ک تا محو تروریسم تفاوت 
چندانی با رویکرد گذش��ته وی نداش��ت، اقدام ح��زب حاکم در 
پارلمان مبنی بر وضع قانونی که بر اساس آن مصونیت شمار زیادی 
از نمایندگان مخالف و به ویژه اعضای فراکس��یون وابسته به حزب 
دموکراتی��ک خلق ها به اته��ام حمایت از گروه های تروریس��تی و 
تجزیه طلب را س��لب و پیگرد قضایی آن��ان را امکان پذیر می نمود، 
ناظران سیاس��ی را در بهت و حیرت فرو ب��رد. اردوغان با این اقدام 
ع��الوه بر منکوب کردن مخالف��ان از جریان های وابس��ته به فتح اهلل 
گولن و چپ های سکوالر منتسب به حزب جمهوری خلق گرفته تا 

ح��زب دموکراتیک خلق ها، عماًل می تواند 
مخالفان تغییر قانون اساس��ی و تبدیل آن از 
نظام پارلمانی به نظام ریاس��تی را از پارلمان 
بیرون رانده و به حد نصاب مورد نیاز برای 
ایج��اد تغییر س��اختاری و تمرک��ز قوا نزد 
رئیس جمهور دس��ت یابد. به نظر می رسد 
این پ��روژه اولوی��ت دار ح��زب عدالت و 
توسعه اس��ت که برای تحقق آن، عالوه بر 
یکدس��ت کردن پارلمان، نیاز به پاکس��ازی 
و تس��ویه های درون حزب��ی نی��ز به چش��م 
می خ��ورد. ای��ن گام مهم یکپارچه س��ازی 
درونی ح��زب عدالت و توس��عه با حذف 
احمد داوداوغلو از ریاس��ت حزب و سمت 
نخست وزیری و انتخاب فردی هماهنگ با 
شخص اردوغان در اوایل خردادماه )اواخر 

ماه می(، محقق گردید.

ح�ذف داوداوغل�و و نخس�ت  وزیری 
بن علی ییلدیریم

کن��ار رفت��ن نظریه پ��رداز ح��زب عدالت 
و توس��عه و س��کان دار سیاس��ت خارجی 
ترکی��ه ط��ی س��ال های اخی��ر از پس��ت 
نخس��ت  وزیری  که تنها 18 ماه از تصدی 
ای��ن س��مت می گذش��ت، ب��رای ناظران 
داخل��ی و خارج��ی نامنتظ��ره ب��ود. زیرا 
ظاه��راً داوداوغل��و ط��ی دوران تص��دی 
مناصب وزارت خارجه و نخس��ت  وزیری 
به عنوان منص��وب اردوغان و هماهنگ با 
وی عم��ل می کرد. اردوغ��ان نیز با وجود 
برخ��ی موضع گیری هایی که عمدتاً بیانگر 
تفاوت روش های این دو چهره اصلی آک 
پارتی بود، مش��ی مخالفت آمیزی از خود 
بروز نمی داد. نخس��تین مواض��ع متعارض 
آنها در اردیبهش��ت ماه جل��وه علنی یافت؛ 

اش�اره ب�ه ابع�اد مختل�ف و ضرورت گس�ترش 
روابط ب�ا ایران در جریان اع�الم برنامه دولت 
در پارلم�ان و ب�ه هن�گام اخ�ذ رأی اعتم�اد از 
سوی نخست  وزیر ترکیه اهمیت روابط با ایران 
را ب�رای ق�وای مجری�ه و مقننه ترکی�ه و اراده 
نخس�ت وزیر جدید را برای گس�ترش مناسبات 

نشان می دهد.
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ل
حلی

ت

آنگاه ک��ه داوداوغلو با اتخ��اذ رویکردی 
نرم، از امکان یافتن راه حلی مس��المت آمیز 
برای کاهش کش��مکش خونین در مناطق 
کردنشین س��خن راند و بالفاصله با موضع 

منفی و تند رئیس جمهور مواجه گردید.
بر  ع��الوه  معتقدند  سیاس��ی  آگاه��ان 
مس��ئله  راه ح��ل  م��ورد  در  اختالف نظ��ر 
کردی، دو مس��ئله دیگر نیز میان اردوغان 
و داوداوغلو جدایی انداخته بود. نخس��ت، 
تح��رک ف��راوان نخس��ت وزیر س��ابق در 
تعامل با دولت ه��ای غربی و اتحادیه اروپا 
به منظور ح��ل و فصل مس��ئله آوارگان و 
تبدیل تدریجی وی به مرد اول دیپلماس��ی 
ترکیه که به مذاق رئیس جمهور اقتدارگرا 
به  نیام��د. موض��وع بعدی  چندان خ��وش 
تغییر  نظ��ر آنه��ا در خص��وص  اخت��الف 
قانون اساس��ی و گذار از نظام پارلمانی به 
نظام ریاس��تی مربوط می ش��ود که به واقع 
پ��روژه اولوی��ت دار اردوغ��ان در ح��وزه 
سیاس��ت داخلی اس��ت. با وجود اصرار و 
تأکی��دات مکرر و پیاپ��ی اردوغان، به نظر 
می رس��ید که داوداوغلو اهتمام چندانی به 
تس��ریع در اجرای این پ��روژه در گفتار و 
معتقدند  برخی کارشناس��ان  ندارد.  کردار 
که داوداوغل��و اصرار به تس��ریع در تغییر 
قانون اساس��ی با توجه به مش��کالت دیگر 
داخلی و خارجی را جایز نمی دید و انجام 
ای��ن تغییرات س��اختاری را امری زمان مند 
اقتصادی  مش��کالت  وج��ود  می دانس��ت. 
و کاهش رش��د اقتصادی ب��ه 4 درصد نیز 
زنگ خطری بود که نش��ان از ناکارآمدی 
دولت م��ردی م��ی داد ک��ه اولوی��ت را به 
سیاس��ت خارجی داده بود و خاستگاه وی 

نیز حوزه دیپلماس��ی بود.

جایگزین داوداوغلو برخاس��ته از مدیران سیاست گذاری داخلی 
و فن س��االران دارای اش��تهار سیاسی کمتر اس��ت. بن علی ییلدیریم 
وزیر س��ابق حمل و نقل، از جمله مدیران موفق در حوزه اقتصادی و 
خدمات عمومی شناخته می شود که به جناح نخبگان اقتصادی حزب 
تعلق دارد که برخاسته از مناطق رو به توسعه آناتولی مرکزی هستند. 
هم چنین گفته می ش��ود برخالف چهره های ش��اخص آک پارتی از 
عبداله گول و داوداوغلو گرفته تا بش��یر آتاالی و علی باباجان که به 
دلیل ناهماهنگی با اردوغان به حاش��یه رانده شدند، هماهنگی زیادی 
با رئیس جمهور داش��ته و بیش از آنکه ایده پرداز باشد، تکنوکراتی 
کارآمد و هماهنگ با رؤس��ای باالدس��ت به ش��مار می آید. وی در 
قالب برنامه های خود جهت تصدی ریاست حزب عدالت و توسعه و 
نخس��ت  وزیری نیز برنامه های اعالمی رئیس جمهور مانند لزوم تغییر 
قانون اساسی و مبارزه با تروریسم را تکرار کرد. به این ترتیب می توان 
انتظار داشت رویه سنتی سیاست در ترکیه که به تعادل گرایی و منطق 
محاسبه سود و زیان و پرهیز از ایدئولوژی گرایی نزدیک بوده است، 

تا حد زیادی احیا گردد.

مناسبات با ایران در دولت جدید ترکیه
بن عل��ی ییلدیری��م رهبر ح��زب عدالت و توس��عه و نخس��ت  وزیر 
جدید ترکیه که در مورخه می 2016 به عنوان س��کان دار ش��صت 
و پنجمی��ن دولت ترکیه از مجلس مل��ی ترکیه رأی اعتماد گرفت، 
در آغ��از ب��ه کار خود اعالم کرد ک��ه دولت ترکیه ب��ه دنبال رفع 
تحریم های اقتصادی علیه ایران، روابط اقتصادی خود با این کشور 
را با توجه به ماهیت مکم��ل اقتصاد طرفین و مزیت های جغرافیایی 
ک��ه دو کش��ور در روابط متقاب��ل دارند، در همه جنبه ه��ا از جمله 
در تجارت، گردش��گری، انرژی و ارتباطات گسترش خواهد داد. 
وی همچنین اعالم کرده اس��ت که دو کش��ور همس��ایه و مسلمان 
عالوه بر روابط اقتصادی جنبه های مشترک دیگری نیز دارند و این 
مس��ئله ضرورت گسترش روابط را دو چندان می کند. این رویکرد 
با اس��تقبال مقامات کش��ورمان مواجه ش��د و بالفاصل��ه پس از این 
انتصاب آق��ای جهانگیری معاون اول رئی��س جمهور، تصدی این 
سمت را به نخس��ت  وزیر جدید ترکیه تبریک گفت. اشاره به ابعاد 
مختلف و ضرورت گس��ترش روابط با ایران در جریان اعالم برنامه 
دولت در پارلمان و به هنگام اخذ رأی اعتماد از سوی نخست  وزیر 
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ترکیه اهمیت روابط با ای��ران را برای قوای مجریه و مقننه ترکیه و 
اراده نخست وزیر جدید را برای گس��ترش مناسبات نشان می دهد. 
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که برخی رسانه های غربی 
اخیراً گفته بودند کنار رفتن داوداوغلو بر روابط ایران و ترکیه تأثیر 
منفی خواهد گذاش��ت و این تفسیرها در رسانه های خود ترکیه نیز 
بازتاب داشته اس��ت. با وجود این انعکاس سخنان بن علی ییلدیریم 
در جری��ان معرف��ی برنامه های دولت جدید در هن��گام رأی اعتماد 
مجلس به وزرای جدید کابینه س��بب شد تا این فضاسازی ها تقریباً 
بی اثر شود. به ویژه آنکه نخست  وزیر جدید ترکیه بر اهمیت روابط 
با ایران تأکید و گسترش همه جانبه روابط دو کشور را از برنامه های 
مهم دولت خود دانس��ت. در حوزه روابط اقتصادی بین دو کش��ور 
نیز گزارش های منعکس ش��ده از رفت و آمد هیئت های اقتصادی و 
برگزاری نشس��ت های تخصصی در این زمینه نش��ان از عزم جدی 
نهادهای اقتصادی دولتی و غیردولت��ی ترکیه برای برقراری روابط 
با ای��ران دارد ک��ه البته در این می��ان جای برخ��ی نهادهای ترک 
مانن��د انجم��ن تج��ار و صنعت گران ترکیه موس��وم به »توس��یاد«1 
)بزرگ ترین نهاد غیردولتی در اقتصاد ترکیه( همچنان خالی است. 
به نظر می رسد تاکنون بیشتر س��رمایه های منطقه آناتولی در روابط 
ایران و ترکیه به کار گرفته ش��ده است که متشکل از کارآفرینان و 
تجار اس��الم گرای نس��ل جدید اعضای انجمن تجار و صنعت گران 
مس��تقل موسوم به »موسیاد«2 است که عمدتاً بعد از روی کار آمدن 
ح��زب عدالت و توس��عه در ترکیه قدرت گرفته  اس��ت. از این رو 
س��رمایه فعاالن س��نتی و بخش غربی در اقتص��اد ترکیه )غول های 
اقتصادی که عمدتاً حول س��اختار »توس��یاد« جمع شده اند( هنوز به 
طور جدی وارد همکاری با ایران نش��ده  اس��ت. در خصوص ورود 
س��رمایه آناتولی ب��ه اقتصاد ایران گفتنی اس��ت ک��ه برخی از این 
شرکت ها از جمله صدها شرکت  فعال در حوزه های گسترده تحت 
پوش��ش »آسُکن«3 )شیرهای آناتولی( به س��بب ارتباط نزدیکی که 
با حزب عدالت و توسعه و ش��خص اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
دارن��د، از حمایت ه��ای الزم دولتی بهره مند ب��وده و دارای مزیت 
در روابط اقتصادی می باش��ند که می توان گف��ت خیال طرف های 
ایران��ی از بابت آینده همکاری با این ش��رکت ها ت��ا اندازه زیادی 

1. Tusiad
2. Musiad
3. Askon

می تواند راحت باشد. مشکل اساسی دیگر 
بر سر راه توسعه روابط اقتصادی دو کشور 
بوروکراس��ی و موان��ع اداری موج��ود در 
ایران اس��ت که برخی محافل در ترکیه نیز 
در حال بهره برداری س��وء از این موضوع 

هستند.

سیاست خارجی و تراکم چالش ها
خاط��ر  ب��ه  ترکی��ه  خارج��ی  سیاس��ت 
مداخله گرایی مخاطره آمیز در بحران سوریه 
همچنان در بن بس��ت باقی مانده اس��ت. در 
حالی ک��ه مداخالت محدود ارتش ترکیه و 
حمایت های نظامی و تدارکاتی از گروه های 
تروریس��تی با محوریت گروه احرارالشام و 
گردان ه��ای نظامی ترکمان��ان راه به جایی 
نبرده اند، پیشروی های جدید نیروهای حزب 
اتح��اد دموکراتی��ک)پ ی د( و یگان ه��ای 
مداف��ع خلق)ی پ گ( در اطراف ش��هر رقه 
و مرز کردستان عراق بر نگرانی های آنکارا 
افزوده  اس��ت. به ویژه ک��ه کردها عالوه بر 
دریافت س��الح و پش��تیبانی از روسیه، اخیراً 
ازحمایت تدارکاتی و مستش��اری بیش��تری 
از ناحیه آمریکا نیز برخوردار ش��ده اند که با 
واکنش تند و اعتراض مقامات ترکیه همراه 
شده اس��ت. به نظر می رسد ترکیه در بحران 
س��وریه متحدی جز عربستان سعودی و قطر 

ندارد.
در ع��راق نی��ز ترکیه هم چن��ان حفظ 
مناس��بات دوس��تانه ب��ا حکوم��ت اقلیم و 
گس��ترش حمایت از اهل سنت عراق را به 
بهب��ود روابط ب��ا دولت مرک��زی در بغداد 
ترجیح می دهد. ترکیه عالوه بر حفظ یگان 
نظامی خود در کردستان عراق، حمایت از 
عش��ایر اهل سنت موس��وم به حشدالعراقی 
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را گس��ترش داده اس��ت تا بدیلی در برابر 
نف��وذ ای��ران در عراق داش��ته باش��د. این 
مداخله گرای��ی، نه تنه��ا واکنش اعتراضی 
مقامات بغداد، بلکه دولت روس��یه را نیز به 
همراه داشته و بر مشکالت آنکارا و مسکو 
افزوده اس��ت. با این اوصاف طبیعی به نظر 
می رس��د ک��ه مصالحه جوی��ی و دلجویی 
مقامات آن��کارا از رهب��ران کرملین راه به 
جایی نبرد؛ ولو آنکه طی ماه اخیر رؤس��ای 
جمهور دو کشور سخت از تمایل به بهبود 
روابط س��خن به می��ان آوردند. آن��کارا با 
توجه ب��ه تنش ب��ه وجودآم��ده در روابط 
ب��ا اتحادی��ه اروپا و آلمان تالش داش��ته تا 
مناسبات تیره با مس��کو را بهبود بخشد که 
البته هنوز راه به جایی نبرده است. در حالی 
که تداوم چالش با روسیه و زمین گیر شدن 
در باتالق س��وریه به عارضه مزمن سیاست 
خارج��ی ترکی��ه تبدی��ل ش��ده، گرفتاری 
جدی��د این کش��ور در بن بس��ت روابط با 
اتحادی��ه اروپ��ا و از آن مهم ت��ر مواجهه با 
مصوب��ه مورخ 12 خرداد پارلمان آلمان در 
محکومیت نسل کش��ی ارامنه توسط دولت 
عثمانی در بحبوحه جنگ جهانی اول حائز 
اهمیت و دارای پیامدهای مضاعفی اس��ت. 
البته آلمان نخس��تین دولت بزرگ اروپایی 
نیست که این واقعه را نسل کشی می انگارد 
و بدین جهت فرانس��ه فضل تقدم دارد، اما 
نکته مهم این جاس��ت که فرانس��ه هیچ گاه 
به عنوان دوس��ت ترکیه در اروپا ش��ناخته 
نشده است و یکی از مخالفان اصلی الحاق 
ترکیه مس��لمان به اتحاد اروپای مس��یحی 
به ش��مار می آید. در مقاب��ل آلمان همواره 
متحد نزدی��ک ترکیه در اروپا محس��وب 
می گردید و با توجه به حضور س��ه میلیون 

مهاج��ر ترک تبار و مناس��بات اقتصادی فراوان، چنی��ن اقدامی را 
می بایست یک ش��وک بزرگ و ناکامی جدی در تحقق رهیافت 

اروپایی گرایی ترکیه دانست.

جالب آن اس��ت که طیفی از نخبگان همین جمعیت مهاجران 
موجبات تدوین و تصویب قطعنامه را فراهم آوردند. رأی موافق 
12 نماین��ده ترک تبار پارلمان آلمان که عمدتاً در حزب س��بزها 
عضوی��ت و حتی رهب��ری آن را بر عهده دارند، بر میزان خش��م 
و نارضایت��ی مقامات آن��کارا افزود و آنان را در باالترین س��طح 
از رئیس جمهور گرفته تا نخس��ت وزیر به واکنش خش��م آلود و 
تهدید به تالفی وا داش��ت. اما واقعیت این اس��ت که در ش��رایط 
کنونی امکان دست یازیدن به اقداماتی تالفی جویانه و تأثیرگذار 
متصور نیس��ت. ترکیه نه بدیل مؤثری مانند روس��یه دارد تا آن را 
جایگزین اروپا کند و نه با همس��ایگانش مناس��بات دوس��تانه ای 
دارد. ای��ن واقعیت که تنها جمه��وری آذربایجان با موضع ترکیه 
در محکومیت اق��دام پارلمان همراهی ک��رد، گونه ای از انزوای 
منطقه ای این کشور را بازنمایی می کند. در این شرایط تنها گزینه 
موجود نزدیکی تدریجی با اسرائیل و تقویت مناسبات با عربستان 

ل
حلی

ت

در حال�ی ک�ه ت�داوم چال�ش ب�ا روس�یه و 
زمین گی�ر ش�دن در باتالق س�وریه به عارضه 
مزم�ن سیاس�ت خارجی ترکیه تبدیل ش�ده، 
گرفتاری جدید این کشور در بن بست روابط 
ب�ا اتحادی�ه اروپ�ا و از آن مهم ت�ر مواجهه با 
مصوبه م�ورخ 12 خرداد پارلم�ان آلمان در 
محکومی�ت نسل کش�ی ارامنه توس�ط دولت 
عثمان�ی در بحبوحه جن�گ جهانی اول حائز 
اهمیت و دارای پیامدهای مضاعفی است. 
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س��عودی و س��ایر دولت های نه چندان پرنفوذ عربی حاشیه خلیج 
فارس خواهد بود.

نتیجه گیری
در ش��رایط تداوم و تراک��م چالش های سیاس��ی امنیتی در محیط 
سیاس��ت داخلی و خارج��ی ترکیه و امتناع ب��رای برون رفت و یا 
دس��ت کم کاهش آنها، تغییر نخس��ت  وزیر می تواند تحول مهمی 
در نحوه مواجهه حزب حاکم عدالت و توس��عه با این چالش ها را 
رقم بزند. برخی از ناظران و تحلیل گران با اس��تناد به سوابق و نوع 
روابط نخس��ت وزیر جدید با اردوغان بر این باور هستند که نوعی 
تقسیم کار میان این دو نهاد با هدایت اردوغان شکل می گیرد که 
براساس آن نخست  وزیر عمدتاً بر امور اجرایی و اقتصادی تمرکز 
یافت��ه و رئیس جمه��ور عهده دار پرونده های سیاس��ی و امنیتی در 
س��طوح داخلی و خارجی خواهد بود. بنابراین مقدمات نمی توان 
انتظ��ار تحول جدی در رویکرد این دولت در مواجهه با مس��ائلی 
مانند بحران س��وریه و عراق و یا مسئله کردها در داخل را داشت.

در مقاب��ل، دیدگاه��ی نیز وج��ود دارد که با اش��اره به رویه 
عمل گرایان��ه و تاجرپیش��ه ییلدیری��م و حتی اردوغ��ان احتمال 
رس��یدن به راه حل ه��ای جدید مبتن��ی بر مصالح��ه و نرمش در 
عرصه های داخلی و خارجی را بیش از گذشته می داند. بنابر این 
دی��دگاه کنار رفتن داوداوغلو که ب��ه رغم تصویر دیپلمات منش 
خوی��ش، مخالف سرس��خت هر ن��وع نرمش در بحران س��وریه 
بود، امکانی ب��رای مقامات آنکارا فراهم می آورد تا مش��کالت 
موج��ود را به گ��ردن او انداخته و به تدری��ج مقدمات خروج از 
بن بس��ت های فراروی خود را به  ویژه در دو حوزه به هم پیوسته 
مس��ائل کردی و بحران س��وریه و عراق تمهید نمایند. این گزینه 
چندان دور از واقعیت نیس��ت، زیرا ک��ه ترکیه همه ظرفیت های 
خ��ود در بحران های گفته ش��ده را به کار گرفت��ه و بهره چندانی 
عای��د خوی��ش نمی بیند. در ای��ن وضعیت تغییر نخس��ت وزیر به 
یافتن راه حلی بینابین و آبرومندانه برای غلبه بر مشکالت کمک 

می کند.
در این میان موضع گیری ه��ای مثبت اولیه بن علی ییلدیریم مبنی 
ب��ر ابراز تمایل ب��ه همکاری با ای��ران حائز اهمیت ویژه ای اس��ت و 
می بایست مورد اس��تقبال قرار گیرد تا مقدمات تعامالت بیشتر برای 

اجرایی ک��ردن توافقات دو جانب��ه قبلی در 
عرصه های اقتصادی و سیاسی فراهم گردد. 
در س��طح منطقه ای نیز می توان امیدوار بود 
با فعال ش��دن ان��واع کانال ه��ای دیپلماتیک 
رس��می و پنه��ان، رایزنی ها ب��رای حصول 
ب��ه توافقات اولیه، رضای��ت هر دو طرف به 
ویژه در خصوص س��وریه و عراق را تمهید 
نماید و به ابتکارات صلح منطقه ای )مش��ابه 
طرح چهار ماده ای جمهوری اس��المی ایران 
در سال 1393 در مورد بحران سوریه( منجر 

شود.


