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 : مقدمه

  گرفته دربر   ا ی را در  نآجنوب و شتتتتتتتتتتتت ا     غرب،  . د دار   ار یرا در اخت  یممه    یهاتنگه استتتتتتتتتتتت .   ی  نظب    هیترک   یکیتیژئوپل  گاهی جا

اطور  استتتتتتتتت .    یاه  ین داراآ  ت دب    کیتیژئوپل  . استتتتتتتتت  ق    یامیر اطور   رم شر    میظثروت ع  کی   عث اب    یو امیر
 
 فرهنیک



2 
 

انهی مد  طرف به اروپا و حو ه ت دب    کی کشتتتتتتتتتتتتور که ا     نی ا  ب  ایجغراف   یموقع  بجا گذاشتتتتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتتت .   شیبرا و حو ه    ی 

و در   راب  ی و ت تدن ا رانی بته حو ه ققاتا  و بتاهخره بته ا  ا  طرق    و شتتتتتتتتتتتتتتتام،  نی اکنهر   ی   بته جنوب و ت تدن ب   ا  طرق    بتاکاتان،

 ذگ  ی  ث أامرو  ت   هیها بر فرهنگ ترک حو ه  نی ت ام ا،  ا یستآادامه با  
ا
  ار یبستمجاور خود    یهابر فرهنگ  هیترک   اشتته و متااب 

 گذار بوده اس .   ی  ث أت 

انهی مد  یهار اب   انی در جر  یمیسبب شده که ا  ناطه نظر اقل   یموقع  نی اه چنی     ا  د ی  قرار گ  یای  را    مطلوب    طی که شر

  انه یخاورم  یکشتتتورها  گر ی و ارتقاعات متعدد ستتتبب شتتتده که برخ ف د توپوگراق    . استتت   فراهم کرده  ی   ش م  نی ا  یبرا

 کشور ک ک کرده اس .   نی ا  یبه ت دن سا    یب و کشاور  آب فراوان برخوردار باشد و  آا  نع    

  بتوان   شتتاید   . نکرد   استتتقاده  کشتتور   توستتعه  برای  رف   اشتتاره  مورد   که  خود   باهی  هایظرفی   ا    ،استتتا    ا    بعد   ترکیه

 و   استتتتتتا  وق   ج هور ی رئ   ستتتتتت   و   و یر   نخستتتتتت   او ا   تورگوت  . استتتتتت   بوده  نظامیان قدرت  دهیل ا    ییک  که  گق 

ات ی  یتک  قتاکتب  در   را   نوین  ترکیته  یتک  مبنتای  ا    وی  کته  عراق  و   ایران  جنتگ  بتا   بود   ه زمتان  حتادثته  این. کرد   طرایح  استتتتتتتتتتتتتتتی 

  می   تأ را   خود   اوکیه  مایل  نیا های ا    بخشتتتتر   و   ن ود   استتتتتقاده نها آ  نیا های  می   تأ  و   جنگ  حا   در   کشتتتتور   دو   هایظرفی 

  ترکیه   . گرف   اوج  شتتتتتتتتتتتتوروی  فروپاشر  با   که  اروپا   اتحادیه گستتتتتتتتتتتتی    هایبرنامه  با   بود   ه زمان او ا   قایآ  حرک   . ن ود 

  کننده   درخواستتتتتتتتتتتت   کشتتتتتتتتتتتتورهای  بایه  که  داشتتتتتتتتتتتت  رو   پیش  مانع  دو   . داد  نشتتتتتتتتتتتتان  عضتتتتتتتتتتتتوی   برای را   خود   ع ق ندی  هم

  بطور   . کند   پر  را   عضتتتتتتتوی   برای  فصتتتتتتتل  ۳۱  بایه  مثل  باید   ییک  . داشتتتتتتت  وجود   پایشتتتتتتتان  جلوی  مانع  یک  فاط  عضتتتتتتتوی 

  بهبود   و   مطبوعتات   ادیآاعتدام،  کغو ؛  دارد   استتتتتتتتتتتتتتتتتانتداردی  یتک  اروپتا   کته  بود   بشتتتتتتتتتتتتتتتر   حاوق  بته  مربوط   فصتتتتتتتتتتتتتتتتل  یتک  مثتا 

ف   توستتتعه و   عداک   حزب  غا ینآ  هایستتتا   در   ترکیه  که   ندانیان  و  ها  ندان  وضتتتعی   اعدام  حت    و   داشتتت   هاب  پیشتتتر

   یا   . ن ود   کغو  را 
ا
ه   و    یستتتتت محیط  به  مربوط   دیگری  فصتتتتتل  یا  و   بود   ها  یرستتتتتاخ   اصتتتتت    به  مربوط   فصتتتتتل  یک  مث    غی 

 .  بود 
 
  . کند   می   تأ  با رستتتتان  نظر  استتتتا   بر  را   اتحادیه  هایخواستتتتته  یعت    ،کند   ر پ   را   فصتتتتو   این  اکی    توانستتتت   ترکیه  اتقاقا

 این  . نداشتتتتتتتند  را   مشتتتتتت ل این  متااض    کشتتتتتتورهای  بایه  که  بود   کشتتتتتتور   نآ  مستتتتتتل ان  اکی    ج عی   ترکیه  دیگر  مشتتتتتت ل اما 

 نها آ  . بودند   عضتتتتتتتوی   مخاکف هلند  و   یونان فرانستتتتتتته،  مثل  کشتتتتتتتورهاب    . انداخ   اخت ف  اتحادیه  اعضتتتتتتتای  بی     فاکتور 

 خ ف امر   این  حاکیکه  در   بیقتد   بخطر   اتحادیه  ج عیت    ترکیب  که  شتتتتتتتتتتتود یم  ستتتتتتتتتتتبب  ترکیه  عضتتتتتتتتتتتوی   که  بودند   معتاد 

ی  حاوق  معیارهای   در   توستتتتتتتتتتتعه  و   عداک   حزب  افتادن  جا  و   اتحادیه  توستتتتتتتتتتتط  ترکیه  شدوانیدن با .  بود   اروپاییان  بشتتتتتتتتتتتر

 ست  ه  ب   ترکیه  توجه  تدریتتتتجهب   و  شتد  مطر   کتاب    در   اوغلو  اح د   وق   خارجه  و یر   توستط  گرینوعث اب    تئوری  ترکیه

   . شتتتتتتتد    یاد   خاورمیانه
ا
  هایش تواناب    به  توجه با   کشتتتتتتتور   این  افتاد یم  اتقاق  اروپاب    اتحادیه  در  اگر   ترکیه  وی عضتتتتتتت  احت ال

،  بیشی    حضور   با   که  گرینوعث اب    تئوری  . داد یم  مانور   اتحادیه  درون  در   بیشی  
 
  ترکیه   اقتصادی  بوی ه و   سیاش  فرهنیک

 ا    بعد   حوادث  و   عرب    بهار  ا ام    . ن ود   تبدیل  منطاه  کشتتتتورهای  بیشتتتتی    برای  اکگوب    به را   ترکیه شتتتتد   هه را  خاورمیانه  در 

 . ن ود   پیچیده را   وضعی   نآ

 
 
  مستتائل   مردم، رواداری، و   اقتصتتادی، رفاه  توستتعه  و  رشتتد    مینه  در   خوب    هایموفای   ترکیه  عرب    بهار  ا    قبل  تا   واقعا

  و   اجت ایع
 
ان  است یم هایگرایش  به  توجه  با   ها موفای  این  اینکه  ضت ن  . بود   آورده  بدست   فرهنیک   عداک    حزب رهی 

وع با   . گشتتتت   اک ستتتتل ی   اخوان  بوی ه  منطاه  در   استتتت یم  هایگروه  بعضتتتت    تاوی   موجب  پارب   کآ   یا   توستتتتعه  و    بهار   شر

  خوب    تحرک  ا    منطاتته  هتتایاخواب    شتتتتتتتتتتتتتتتتتد   منجر   عیل  بن  شنگوب    بتته  و   داد   نتیجتته  هم  فوریتت   بتته  کتته  تون   در   عرب  

  خییل   مصت  در  اخوان  . گذاشت   کیت    و   مصت  بوی ه  و   فریاا آ  شت ا   روی را   خود   ثی  تأ  شیتتتتع  خییل  تون   . شتدند   برخوردار 

 و   مصتتتتتتت  در   ها حکوم   شنگوب    و   شتتتتتتتتاف  ها اخواب    ک ک  به  ترکیه  بحران  این  در  . داشتتتتتتتتند  امید   ترکیه  به و  شتتتتتتتد   فعا 
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 این  به را  قطر   و   ترکیه  ه چون اخوان  طرفدار   کشتتتتتورهای  مصتتتتت  در   اخوان  رستتتتتیدن قدرت  به  . داد  رخ  تون  ا    بعد   کیت  

ی   هایت   قطر  و   ترکیه  ستتتتتتتتتتوی ا    کذا   . هستتتتتتتتتتتند   منطاه  نوردیدن  در   حا   در   اخواب    احزاب  که  رستتتتتتتتتتاند   نتیجه   بیشتتتتتتتتتتی 

 رستید   ستوریه  به  که  عرب    بهار   موج  . دهد  رخ  منطاه  کشتورهای  دیگر   در   داده رخ  مصت  در   که  روندی  که  گرف   صتورت

  تحوهت  خ ف  بر   ویل . داد   خواهد  رخ  یکستتتتتتتاب    تحو   فریاا آ  شتتتتتتت ا   ه چون  هم  ستتتتتتتوریه  در   که  مد آ  پیش  تصتتتتتتتور   این

   ناش  ژئوپلیتییک  فاکتورهای  سوریه  در   بود،  سیاش  که  فریاا آ  ش ا 
 
  درمیان   هم  دیگر   هایقدرت  منافع  . کرد   پیدا   بزرگ

   و   طوهب    بحران  و   گرفتنتد   قرار   هم  ماتابتل  در  هتا قتدرت  این  دکیتل   ی   ه  بته  . بود 
 
  تثبیت    و   مختاکقی     شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتت   بته  نهتایتتا

ی واقع  در   . شتتتتتتتتتد   منجر   حکوم   و   اخوان و   مخاکقی    ا    که  هم  ترکیه و   داد   تغیی   را   بهارعرب    مستتتتتتتتتی    ستتتتتتتتتوریه  در  ها درگی 

 و   وارگتانآ  موج  . شتتتتتتتتتتتتتتتد یم  روبرو   بستتتتتتتتتتتتتتت   بن  بتا   بتتدریتتتتج  کرد یم  ح تایت   ارتش  هتایفراری  و   تنتدرو   بنیتادگراهتای  ا    ستتتتتتتتتتتتتتت  

وع  و  نآ  هایهزینه و   تستتلیحاب    هایک ک  نها،آ  هایهزینه  تا   و  عربستتتان،امارات  مثل  منطاه  کشتتورهای  با  اخت ف  شر

   دو   و   اقتصتتتتتتتادی رشتتتتتتتد   کاهش  به  منجر   روستتتتتتتیه  و  ایران  حدی
 
  قای آ  دوک   کذا   . گردید   حزب ا    خارج  و   حزب  در   دستتتتتتتتیک

  و   ستتیاش  هایتنش  با  مر ها  ا    خارج  در   هم  بود   مجبور   اناردوغ
 
ی  بعضتتا   بلکه   کند   نرم  پنجه و   دستت   نظایم  هایدرگی 

ی  در   دختتاکتت   مختتاکف  کتته  کردی  و   مختتاکف  احزاب  بتتا   نی     و   قبیل  متحتتدین  و   رقبتتا   بتتا   حزب  داختتل  در    ستتتتتتتتتتتتتتتوریتته   هتتایدرگی 

 ا    بخشتتتتتر   کودتای  با  شتتتتتد   ه زمان  تاریبا   تحوهت این  دیگر   ستتتتتوی ا    . گردید   هاب  تصتتتتتقیه  به  منجر   که  شتتتتتد   درگی    بودند 

وب    هایمخاکق  و   منف    تحوهت  این . افزود   داخیل  هایتنش  به  ویل شتتتتتد   مواجه شتتتتتکستتتتت   با   چند  هر   که  نظامیان   بی 

  کی   ار    تدریج    کاهش  و   خاریح    گذاریشمایه  اقتصتتتتتتتتتتتتادی،  رشتتتتتتتتتتتتد   بر  شتتتتتتتتتتتتد   ه راه  هم اروپا  و   ترکیه  روابط  تنش  با   که

 . گذاش   اثر   هم  ترکیه  در   رواداری بر  امر   ه ی     . شد   منجر   ترکیه

    . استتتتتتتتتت   کرده  ترستتتتتتتتتتیم  ترکیه  برای  جهاب    ژئوپلیتییک  کد   اردوغان  قایآ  میکنم  تصتتتتتتتتتتور 
 
ا اب    در  هماخی    اعضتتتتتتتتتتای   با  ستتتتتتتتتتخی 

  چنی     انتخاب  با   کذا   . شتد  خواهد   تبدیل  جهان  در   اقتصتادی  و   ستیاش  قدرب    به  ترکیه  که  داشت   بیان  حزب    هایک یته

  در   کتته  استتتتتتتتتتتتتتتت   طبییع  یتتد آدر   دور   چنتتدان  نتته  ینتتدهآ  در   جهتتان  اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتادی  قتتدرت  ده  جزو   خواهتتد یم  جتتد   بطور   کتته  کتتدی

  باید   و   باهستتتتتتتتتتت   تحرک این  شع   که  دارم  قبو   اکبته  . باشتتتتتتتتتتتد   داشتتتتتتتتتتتته  تحرک  منطاه  اقتصتتتتتتتتتتتادی و   ستتتتتتتتتتتیاش  تحوهت

  انتاا   ا    . کند یم  ستتتتتتتتتتا یظرفی   مرتب  که  استتتتتتتتتت   این  مهم  نکته  ا ام    . باشتتتتتتتتتتد   داشتتتتتتتتتتته  هم را  فعیل  اقتصتتتتتتتتتتادی  م حظات

انه  در   انرژی  جدید   منابع  استتتتخراج  و   کشتتتف  بدنبا  تا   جدید   انرژی  هایکوکه  خطوط   و   یونان  هایبآ  حو ه  در   و   مدیی 

   تا   کیت  
 
ا  هم  بر هزینه  که  ستتتتیاش  تحرکات  کنار   در   که  دارد   این بر   دهک   ه ه  ذربایجانآ  نقت   اقتصتتتتاد   در   با    دستتتت  اخی 

ات ی  در   که  دارد   هم  اقتصتتتتادی  تحرکات هستتتت   . دارد   نظر  مد   هم را   مدت درا    و  مدت  میان  یندهآ  خود   ژئوپلیتییک استتتتی 

ی  ملتأ با   باید  را  هستتتتتتتتتتتت   کشتتتتتتتتتتتتور   این  هایظرفی   ا    تر افر   دهد یم  انجام  که  را  اقداماب    ترکیه  یا آ  اینکه  در   مورد   بیشتتتتتتتتتتتتی 

 . داد  قرار   بررش

ر   به  بتدریتتتتج  که  عرب    بهار   : دکیل  چند   به؛  کرد   دور   سابق  رونق و   شکوفاب   ا   را   کشور   نآ  اقتصاد  شد   ت ام  ترکیه  ض 

 . سوریه  حدی  تا  و   کیت    مص،  ه چون  مهیم  با ارهای رفی     دس  ا   ✓

  دریتافت    و  قطر   بته  نزدییک  کته  چنتد   هر   . معتام ت  کتاهش  و  امتارات  و   عربستتتتتتتتتتتتتتتتتان  بتا   ستتتتتتتتتتتتتتتیتاش  اخت فتات افزایش ✓

ان را   ها خسارت ا    بخشر   کشور   این ا    هاب  شمایه و   ها ک ک  . کرد   جی 

 . ترامپ  هایتحریم  بخاطر  ایران با   معام ت  کاهش ✓

 . سوری  وارگانآ  بخاطر   دوک   دو   بر   هایهزینه ✓

 هاتحریم  بعض    اع ا   و  امری ا   و  اروپا   با   مش  ب    شدن  پدیدار  ✓
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وهای  شدن  درگی   ✓  . ها هزینه افزایش  و   کیت    و   سوریه  ش ا   در   نظایم  نی 

 . کشور   به گردشگر   ورود   کاهش  خسارت  شدید   تح ل  و   کرونا   گسی   ✓

ه  کته  شتتتتتتتتتتتتتتتد   بتاعت   عوامتل  این   در   تقکر   دو   . گردد   مواجته  میل  پو  ار    کتاهش  بتا   کشتتتتتتتتتتتتتتتور   و   یتابتد   کتاهش  ترکیته  ار ی  ذخی 

ی  کته  کرد یم  کیتد أ تت  ار ی  منتابع  کنی    بر   تقکر   یتک  . متد آ  بوجود   چتاکش  این  بتا   ماتابلته  برای  ترکیته   دنبتا    را   هتاب  ستتتتتتتتتتتتتتتختگی 

ستتتتتتتتد   بنظر   که  هم  یکدستتتتتتتتته  . ن ود یم   عنوان هب  را   میل  پو   کاهش  استتتتتتتت   دوم  دستتتتتتتتته  جزو   هم  اردوغان  ج هور   ی رئ   می 

،  هرچه  صتادرات  جه   فرصتت    ه ی     راستتای  در  و   کردند یم  تلف     یادتر   گردشتگران  ورود  و   خاریح    شمایه  جذب  بیشتی 

 . گذاش   کنار   مرکزی  بانک  ریاس  ا   را   خود   نزدیک  بستگان  ا    ییک حت    سیاس 

  ترکیه   یا   یاف  خواهد   ادامه  ترکیه  در   اقتصتتتتتتتتتتتتتتادی  چاکش  روند   یا آ  میاید   پیش  ستتتتتتتتتتتتتتوا   این  حاه   فوق  مطاکب  به  توجه  با 

  چاکش   پیک ا    ترکیه استتتتتت   این بر   اینجانب  تصتتتتتتور  . گرف   خواهد  قرار   اقتصتتتتتتادی  وضتتتتتتعی   بهبود  ا    جدیدی  فا   وارد 

 : برش رد   دهییل  عنوانهب   توانیم را    یر   مهم  عوامل و   اس   عبور   حا   در   اقتصادی

ان  کاهش  به  توجه با   . شتتتتتتتتتتتتتتد  خواهد   ج هوری  ریاستتتتتتتتتتتتتت   انتخاباب   مبار ات  وارد   دیگر   ستتتتتتتتتتتتتتا  ۲  حدود   ترکیه ✓  می  

 ا    اوغلو   داوود   قتایآ  ه چون  حت    ردوغتانا  قتایآ  ماتابتل  در   ستتتتتتتتتتتتتتتخت    ش   رقبتای  وجود   و   پتارب    کآ   طرفتداران

   که  حزب  سابق  اعضای
 
ا ،   غی   احزاب  سوی ا    کاندیداهاب    نی    و   رسانیده  ثب   به را   جدیدی  حزب اخی    مذهت 

ایط   خود   نقع  به  وضتتتتتعی   این ا    توانند یم رقبا   اینصتتتتتورت  غی    در   و  رود   بهبود   به رو   باید   کشتتتتتور   اقتصتتتتتادی  شر

   کتذا   . ن تاینتد   استتتتتتتتتتتتتتتتقتاده  انتختابتات  در 
 
  افزایش  و   ستتتتتتتتتتتتتتتیتاش  هتایتنش  کتاهش  شتتتتتتتتتتتتتتتتاهتد   بتایتد   بعتد   بته  این  ا    قتاعتدتتا

 . باشیم  اقتصادی  هایه  اری

 

ان  که  مصت  با   روابط  بهبود  ✓    و   ن وده  تاکید   نآ بر   کشتور   دو  رهی 
 
  در   ترکیه  تجاری و   اقتصتادی  هایفعاکی  قطعا

د یم  رونق  کشتتتتتور   دو   مبادهت  و   یابد یم  افزایش  مصتتتتت    . گی 
 
 و   استتتتت   بهبودی  به  رو   روابط  نی     عربستتتتتتان  با   ضتتتتت نا

 . شد   خواهد   برداشته  ترگ  کاههای  هایتحریم

 

 خواهد  صتتتتتتادرات افزایش و   کشتتتتتتور   نآ  با ستتتتتتا ی  برای  ترکیه  اختیار   در    یادی  هایفرصتتتتتت   کیت    در   جنگ  پایان ✓

 . ن ود   خواهد  تسهیل را  امر   این  دهر  ۷۵  باهی  به  نق  قی   افزایش  با   که  گذاش 

 

 با   مبادهت  که  شتتتد   خواهد   باع   نق   قی    افزایش  نی     و   باهستتت  نآ  احت ا   که  ایران  هایتحریم  برداشتتتی    ✓

 . گردد    یادتر   نقت    های  مد آدر  افزایش  بخاطر  عراق  و  ایران

 واکستتتتن را   کشتتتتور   ا     یادی  ج عی   شع   به  چی     ستتتتکنواک  و   فایزر   واکستتتتن  د    میلیون  ۲۲۰ واردات  با   ترکیه ✓

  کشتور   نآ  توریستم  صتنع   جاری  تابستتان  ا   قطع  بطور   کذا   . رستیده ها جوان  به  نوب   اکنون  هم  بطوریکه   ده

،  ار    کتتاهش  بختتاطر   نکتتهآ  بوی ه  گرفتت   خواهتتد   رونق  ضفتته  بتتا   ختتاریح    گردشتتتتتتتتتتتتتتتگران  برای  ترکیتته  بتته  ورود   کی 

 . بود   خواهد 

 

ی  رامشآ  کشتتتتور   دو   روابط  بایدن  و   اردوغان  قایآ  دیدار  با   رستتتتد یم  بنظر  ✓ ان  و   کند یم  تجربه را   بیشتتتتی    ترکیه  رهی 

 . اند کاسته  یکدیگر   علیه  تهدیدها  ا    نی    اروپا   و 
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اب    ا    ششتتتتتاری  مد آدر   تواند یم  هم  شتتتتتده  غا  آ  نآ  ایجاد   که  استتتتتتانبو   ستتتتتاخ   حا   در   کانا  ✓   نصتتتتتیب  را   کشتتتتتتی 

 . بیقزاید   ترکیه  ژئوپلیتییک  و ن بر   هم  و   ن اید   ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

 : ترکیه  ژئوپلیتیک  هایچالش

  در   که  استتتت   مواجه  نی     ژئوپلیتییک  هایچاکش  با   باه   ژئوپلیتییک  و ن و   جایگاه دارای  کشتتتتورهای  دیگر   ه چون  هم  ترکیه

 و   کهنه  ها چاکش این  ا    بعضتتتت    اکبته . شتتتتود   مواجه  ژئوپلیتییک  هایبحران  با   تواند یم  ها چاکش  این  مدیری   عدم  صتتتتورت

   که  مدهآ  بوجود   اخی    هایستتتتتتتتتا   در   دیگر   بعضتتتتتتتتت  
 
   . کند   می   تأ  تواند یم را   ترکیه  منافع  و  موقت    بعضتتتتتتتتتا

ا
  های چاکش  به  ذی 

 : شود یم  اشاره  کشور   نآ  ژئوپلیتییک

 

 یونان با  رسزمین   چالش الف(

اطوری  شتتتتکستتتت  ا    بعد     ترکیه و   یونان  هایبآ  بی    واقع  جزیره هزار  ستتتته  حدود   او   جهاب    جنگ  در   عث اب    امیر
 
  ع دتا

  و   ش میت    هایبآ  کهمستتتتتتتأ  کذا  . گرف   قرار   یونان  حاک ی   در 
 
  کشتتتتتتتور   دو   بی     اخت فاب    دریا   منابع  ا    استتتتتتتتقاده  چگونیک

  اتحادیه  ا    عضتوی  عنوانه  ب   یونان  ا    اروپاب    هایکشتور  که  بود   گا ی  منابع  استتخراج  بحران نآ  خرینآ  که  کند یم  برو  

 . کردند   ح ای 

س چالشب(   شمایل قتی

یت   کته  ش میت    قی  ،  ا    بریتتانیتا   خروج  ا    بعتد     نآ  در    بتان  ترک  اقلیت    و    بتان  یونتاب    اکی 
 
  بی     اخت فتاب    کردنتد یم   نتدگ

  ترک  که  را  قی    ش ایل  قس    ترکیه  نظامیان  . ن ود   ک ک  تااضای  ترکیه ا     بان  ترک اقلی  که  کرد   برو   گروه  دو  این

   نآ  در   ها  بان
 
  جنوب   قستتتتتتتتتتتتتتت   ا    جدا    بان  ترک  ج هور ی رئ   انتخابات  برگزاری با   و   مد آدر   تصتتتتتتتتتتتتتتتف  به  کردند یم   ندگ

  در   ویل  شتتده  برداشتتته  دیوار   این  اخی    هایستتا   در   هرچند   . شتتد   کشتتیده  دیوار  قی    جنوب و   شتت ا   بی     و   شتتد   انتخاب



6 
 

  ترکیه  اقدام  این  متحد  ملل  ستتتتتا مان  و  اروپا   اتحادیه  . دارند   جنوب و   شتتتتت ا   بر   ح  راب    متقاوت  ج هور ی رئ   دو   قی  

وهتتای  خروج  خواهتتان  و   ن ود   محکومرا     موانع   ا    ییک  خود   کتتهمستتتتتتتتتتتتتتتتأ  این. شتتتتتتتتتتتتتتتتد    اد آ  انتختتابتتات  انجتتام  و   ترکیتته  نظتتایم  نی 

ه  ب   شتتت ایل  قی    شتتتناخی     رستتت ی   به  حاض    وجیه هیچه  ب   اروپاب    کشتتتورهای  و   بوده اروپا   اتحادیه  در   ترکیه  عضتتتوی 

 . نیستند   شده  شناخته  رس ی   به  ترکیه  سوی  ا   فاط  که  مستال  کشوری  عنوان

 اروپای   اتحادیه در  عضویت چالشج( 

ک  با ار   تبدیل  بر   مبت    اروپاییان  تصت یم  با     که  اروپاب    اتحادیه  به  اروپاب    مشتی 
 
ات ی  با  شتد   ه زمان  تاریبا   ای توستعه استی 

  کشتتتتتتتتتتتورهای   ا    ییک  عنوانه  ب   که  ن ود   غا  آ  جدی  بطور  را   تحرکاب    ناتو   و   غرب ا    عضتتتتتتتتتتتوی  عنوانه  ب   کشتتتتتتتتتتتور   این  ترکیه،

 آ  و   اقتصتادی  توستعه  و  رشتد  . شتود   پذیرفته  عضتو 
 
  امیدواری   این  اتحادیه،  در   عضتوی  فصتو   با   خود   تطبیق  برای  مادگ

 و   شتوروی  فروپاشر   مان  ا    بوی ه  . شتود یم  پذیرفته  عضتو   یک  عنوانه  ب   کشتور   این  نهای   در   که  ورد آ  بوجود   ترکیه  در  را 

ق    اروپای  کشتتتتتتتتتتورهای  شتتتتتتتتتتدن  اد آ  فصتتتتتتتتتتو   ا    بستتتتتتتتتتیاری . افزود   خود   هایت   بر   نی     ترکیه  عضتتتتتتتتتتوی   برای  ت    و   شر

  کشتتتتتتتورهاب    پذیرفی     طرق   ا    و   ترکیه  عضتتتتتتتوی   ش   بر   اروپاب    کشتتتتتتتورهای  میان  در  شتتتتتتت اف  ویل  ن ود   می   تأ را   عضتتتتتتتوی 

  بنظر   . گردید   ستتتتتتتتتتتتبب را   اتحادیه با   ترکیه  اخت فات  بودند   ترکیه ا    تر پایی    هرجه   ا    که  روماب    و   بلغارستتتتتتتتتتتتتان  ه چون

  عضوی   ا    اط ینان کسب  صورت  در  و  خر آ موضوع عنوانه ب  را   قی    کهأمس  فصلوحل حت    ترکیه  حت   که  رسید یم

  بته   منجر   ختاورمیتانته  ستتتتتتتتتتتتتتتوی  بته  ترکیته  گرایش  و   هتا اروپتاب    تعلتل  و   حوادث  رونتد   ا امت    . دانستتتتتتتتتتتتتتتت یم   نهتاب    معتاملته  ا    قبتل

،  و   خاورمیانه  حوادث  . گردید   اخت فات افزایش نگاران،  کهمستأ  کشتور،  این  در   کودتا   بهارعرب     خی 
 
 موضتوع  گرفی     تشتد

ی ی  حاوق  مستتتائل  طر  و  اکراد   با   درگی    که   فصتتتویل  نآ ا    ترکیه  .. و   ققاا    جنگ  روستتتیه،  به  نزدییک  اروپا،  ستتتوی ا    بشتتتر

 صتتتتورت  هنو    که  مذاکراب    رغم  به  رستتتتد نیم  بنظر   کذا   . داشتتتت   گرد عاب  عبارب    به  یا  و   انداخ   عاب  بود   ن وده  می   تأ

  ستتتتتتتایه   روابط  در   چاکشتتتتتتتر   عنوانه  ب   که  چند  هر   باشتتتتتتتد   داشتتتتتتتته  وجود   عضتتتتتتتوی   مورد   در   ایامیدوارکننده  یندهآ  پذیرد یم

 . افکند یم

 

 : کردها   و  ک. ک. پ له( مسأد

  ترکیه   تشتتتتتتتتتتکیل   مان ا    که  گق   بتوان  شتتتتتتتتتتاید   . دهند یم  تشتتتتتتتتتتکیل را   ترکیه  ج عی   چهارم  یک  به  نزدیک  ترکیه  کردهای

یشت ل  به منجر   اخت فات اوج  اینکه  تا   شتدند   مشت ل  دچار   مرکزی  حکوم  با   بتدریتتتتج  تاتورکآ  توستط  نوین   حزب   گی 

وهای  با   مستتتتتتتتتتتتلحانه  مبار ه  که  شتتتتتتتتتتتتده  ک. ک. پ   حزب   حاک ی   ابتداب    هایستتتتتتتتتتتتا   در   . گرف   پیش  در  را   ترک  نظایم  نی 

  کردی   احزاب  و   حاک ی   بی     خوب    روابط  برستتتتد  قدرت  به  کردها   رای  با   توانستتتت   حزب  این  اکبته  که  توستتتتعه  و   عداک 

ه  روابط  بتدریتتتتج ویل  . شد   داده  نها آ  به  پارک ان  در   حضور  و   انتخابات  در   مشارک   برای  هاب   ادیآ  و   گردید   قرار   بر   و   تی 

 
 
ی و   محدود   نها آ  فعاکی   مجددا   در   که  ستتتتتتتتتتتتتتاکهاستتتتتتتتتتتتتت   نها آ  کاریزمای  رهی    اینکه  ضتتتتتتتتتتتتتت ن  . گرف   قرار   حب   در   نها آ  رهی 

د   بش    ندان  در   ایجزیره   کردهای   کنار   در   ک. ک. پ  حضور   و   سوریه بحران  . کند یم  نف    را   مسلحانه  مبار ه  دیگر  و   میی 

  ییک   . گردید   ن ارا آ  در   دوک   حستتاستتی   موجب  که  ورد آ  در   ک. ک. پ  برای  پناهگایه  عنوانه  ب  را   ستتوریه  شتت ا   ستتوریه،

وهای  حضتتور   دهیل ا     ه ان   منظور   که  شتتود یم  مطر   نها آ  با   ماابله و  ها تروریستت   با   مبار ه  ستتوریه  شتت ا   در   ترکیه  نی 

ی و   تنش  که  گق   توانیم . استتتتتتتتتتتتتتت   ک. ک. پ ین  مستتتتتتتتتتتتتتتل   کردهای  با   درگی   حستتتتتتتتتتتتتتتابه  ب   ترکیه  هایدوک   چاکش  بزرگی 

 . ید آیم
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ی بر   ع وه رابطه  ه ی     در     ستتتتوریه  شتتتت ا   در   درگی 
 
  که   ک. ک. پ  شکوب  برای عراق  شتتتت ا   به را   ح  ب    ترکیه  بعضتتتتا

  کردستتتتان   اقلیم و   عراق  دوک   محکومی  با   که  دهد یم  انجام دارند   حضتتتور  عراق  کردستتتتان  ا    ناایط  در   شتتتود یم گقته

 . شوند یم  مواجه

 : ارامنه چالش( ه

اطوری  که  او   جهتاب    جنتگ  پایان  در   معتاتدند   ارامنته  و   ارمنستتتتتتتتتتتتتتتتتان  و   داد یم  دستتتتتتتتتتتتتتت   ا   را   خود   هایش می     عث تاب    امیر

  اختیتار   در   را   حتاک یت    متان  نآ  در   کته  جوان  هتایترک  توستتتتتتتتتتتتتتتط  ارمت    میلیون  1/ 5  حتدود   گرفت یم  شتتتتتتتتتتتتتتت تل  امرو    ترکیته

 نها آ  و   محکوم را   ترکیه  که  خواهند یم  مستیج  کشتورهای  بوی ه و   جهانیان ا    فرصتت   هر   در  ارامنه  . شتدند   کشتته  داشتتند 

  تاکنون   . ن اید یم  ار یاب    ک ی    خییل را   شتتتتتتتتتتتتدگان  کشتتتتتتتتتتتتته  تعداد   و   کند یم رد  را  ارامنه  ادعای  این  ترکیه  . ن ایند   پاستتتتتتتتتتتتخگو  را 

  را   ترکیه  دوک   کشتتتتتتتتتتتار   این  کردن  محکوم   نضتتتتتتتتتت و   داده  مثب   پاستتتتتتتتتت  ارمنه  خواستتتتتتتتتتته  به  غرب    هایپارک ان ا    تعدادی

  را  ارامنه  کشتتتتار   اگر   ترکیه  . شتتتود یم  کشتتتورها   این با   ترکیه  روابط  شدی  به  منجر   کهمستتتأ  ه ی     . اند داده قرار   فشتتتار   تح 

  های چاکش  ا    ییک  به  کردی  کهمسأ  ه چون  ارامنه  کشتار   کهمسأ  . ن اید   پرداخ   خسارت  نها آ  با ماندگان  به  باید   بپذیرد 

 . باشد  دار ادامه  رسد یم  نظر ه  ب   و   مدهآدر   ترکیه  ژئوپلیتییک

 : اعراب با  روابط ثبایر  یی  و  اخوان( و

 این  . دارند   اخواب   گرایش  حزب  پایه  بلند   اعضتتتتتتتتتتتتتای  که  شتتتتتتتتتتتتتد   معلوم  بتدریتتتتج  توستتتتتتتتتتتتتعه  و   عداک   حزب  مدنآ  کار   روی  با 

  روابط   اکبته  که  گردید   ترکیه  به اماراتو   عربستتان  مصت،  ه چون  عرب    ممه    کشتورهای  می   آتردید   نگاه  به  منجر   کهمستأ

 نها آ  که   ماب    بوی ه  و   منطاه  هایاخواب    ا    ترکیه  علت    ح ای   و   عرب    بهار   غا  آ  با   . یاف   توستتتعه  اقتصتتتادی و   ستتتیاش

  شتتدند   متابل را    یادی  هایهزینه  . گرفتند   موضتتع  ترکیه  هایستتیاستت   ماابل  در   نی     ها عرب  رستتیدند   قدرت  به  مصتت  در 

   رقاب   کیت    در   . شتتتتتتتدند   هم موفق  و   کنند   ستتتتتتتاقط را   مصتتتتتتت و   تون   اخواب    هایدوک   که
 
  یکطرف   ا    ترکیه  بی     تنگاتنیک

  برای   عقی    خلیقه  ژنرا  ا    که  ستتتتتتتتتعودی  و   مصتتتتتتتتت  امارات،  و   کرد یم  ح ای   طرابل   در  اخواب   گرایش  با   حکوم   ا    که

  جنگ   شتتدن  خامو   و   ملل  ستتا مان  هایکوشتتش  رغم  به  که  گرف   در   کردند یم  نظایم  و   مایل  ح ای   طرابل   تصتتف

 اخوان  عرب   ممه    هایحکوم  . داراستت  را   باه  دستت   ترکیه  کیت    در  رستتد یم  ر بنظ . استت   نشتتده ایجاد   نهاب   صتتل   ویل

ناتیویآ  تواند یم  عرب  جهان  مردمان  میان  در   نقوذ  و   قدم   بخاطر   که  دانند یم استت یم  گرویه  را    های حکوم   برای  کی 

 . باشد   نها آ

 

 : قفقاز  در  رقابت و  چالش( ز

ی   ذربایجان آ  به  بیشتتتتتتتتی    چه هر   ترکیه  که  شتتتتتتتتد  ستتتتتتتتبب  ترکیه با   ارمنستتتتتتتتتان اخت فات  و  ارمنستتتتتتتتتان  و   ذربایجانآ  هایدرگی 

جنتگ    در   ترکیته  فرماندیه  و   نظتایم  ک تک  با   ذربایجتانآ  اخی    جنتگ  در   که  شتتتتتتتتتتتتتتتد   این  به منجر   نزدییک  این  . شتتتتتتتتتتتتتتتود   نزدیکی  

و   د   پ  را   خود   هایش می     ا    اعظیم  بخش و   دهشتتتت  پی    که   داد  قرار   ترکیه  اختیار   در  را   مناستتتتت    فضتتتتای  اتقاق  این  . بگی 

د   بهره  نقت    ثروت ند   کشتتتور   این امتیا ات  ا   و   کند   پیدا   قوی  حضتتتور   ذربایجانآ  در  نظر   هر  ا     های ه  اری  برو    رو    . گی 

   . استتت   برانگیخته را   روستتتیه  حستتتاستتتی   بطوریکه  یابد یم  گستتتی    نظایم
 
ا   پایگاه   ایجاد   صتتتدد   در   ترکیه  که  شتتتد   ع م  اخی 

   . داد   نخواهد   نرا آ  ایجاد   اجا ه  وجیه  یچه  به  کرد   اع م  روستتتتتتتتیه  که  استتتتتتتت   ذربایجانآ  در   نظایم
 
  که   استتتتتتتت   این  نآ  عل
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  شتتتتتتتتوروی   ستتتتتتتتابق  هایج هوری  خاک  داخل  در   ناتو   که  دهد نیم  اجا ه  روستتتتتتتتیه و   ید آیم  بحستتتتتتتتاب  ناتو  ا    عضتتتتتتتتوی  ترکیه

ی  به  منجر   ناتو   به  اوکراین و   گرجستتتتتتتتتتتتتتان  شتتتتتتتتتتتتتدن  نزدیک  هم  دکیل   ی   هبه  . باشتتتتتتتتتتتتتند  داشتتتتتتتتتتتتتته  پایگاه  شتتتتتتتتتتتتتدن  جدا   و   درگی 

  چاکشتتتتر   به  یندهآ  در   تواند یم  کشتتتتور   دو   این  بی     نزدییک  و   ترکیه با   ذربایجانآ  توافق  بنابراین  . شتتتتد   خاکشتتتتان  ا    هاب  بخش

ی بر   که  دارد   احت ا   چاکش  این  . شود   تبدیل  منطاه  در   ژئوپلیتییک گذار تأ  ذربایجانآ  و   ارمنستان  ب  آ  درگی   . باشد   ثی 

اتتأ و   ترکیه  نظایم وضعیت  : نآ  ژئوپلیتیک  ثت 

  نظایم   نظر   ناطه  ا    ترکیه  که  استتتتتتتتتت   شتتتتتتتتتتده  ستتتتتتتتتتبب  ناتو   در   کشتتتتتتتتتتور   این  وی عضتتتتتتتتتت  بوی ه و   غرب  به  ترکیه  نزدیک  روابط

ف    های ستتتتتتتتتتت    دریاف   در   ترکیه  دستتتتتتتتتتت   بودن  با   و   غرب    هایک ک  گرفی     اکبته  که  باشتتتتتتتتتتتد   داشتتتتتتتتتتتته  خوب    هایپیشتتتتتتتتتتتر

فته  نآ  بر   ع وه  . است  داشتته  توجیه  قابل  ناش  ترکیه  موفای   در   داخیل  توکیدات  برای  نظایم  هایتکنوکوژی و   پیشتر

وهتای  حضتتتتتتتتتتتتتتتور    تاویت    و   نتاتو   اعضتتتتتتتتتتتتتتتتای  دیگر   بتا   ترکیته  نزدیتک  هتایه  تاری  بته  خود   ترکیته  اینجرکیتک  پتایگتاه  در   نتاتو   نی 

 . کند یم  ک ک  ترکیه  نق   به  اعت اد 

   عرب    بهتار   ا    قبتل  تتا 
ا
وب    نظتایم  تحرکتات  مع ول   . بود   محتدود   شتتتتتتتتتتتتتتتد یم  دیتده  هم  مواردی  اگر   و   ه تاهنتگ  نتاتو   بتا   ترکیته  بی 

وهای  ورود   مثا   بطور  وهای   جماته یا   و  دارد  ادامه  هنو    حضتتتتور  این  دهه  چند   ا   پ   که  شتتتت ایل  قی    به  ترکیه  نی    نی 

  بردن   بی     ا   و   ماابله  نرا آ  دکیل  ترکیه  دوک   ستتتتتتتتتوی ا    که  نآ  ا    بعد   چه و   بعت    ح ام   مان  در   چه  عراق  شتتتتتتتتت ا   به  ترک

ات ی  تغیی   با   . شتتتتتد یم  اع م  ک. ک. پ  ه چون  تروریستتتتتت    هایگروه  هایپایگاه  و  رشتتتتتد   برای  مبت    ترکیه  ژئوپلیتییک استتتتتی 

  را   برداشت   این  ترکیه  دوکت ردان  که  دارد   وجود   تصتور   این  جهان  اقتصتادی  قدرت  ده  بی     در  گرفی     قرار   و   شیتتتتع  توستعه

  ترکیتتته   تعریف  مورد   منطاتتته  عبتتتارب    بتتته  یتتتا   . گردنتتتد   مطر   هم  ایمنطاتتته  فرا   قتتتدرت  یتتتک  عنوانه  بتتت  تواننتتتد یم  کتتته  دارنتتتد 

ی نآ  ا    تر وستتتتیع  ایمنطاه انه  ستتتتیاه،  دریای  ه چون  هاب  حو ه  . داریم  تصتتتتور   در  ما   که  استتتت   چی   ،  مدیی  ق   و   ققاا    شر

  در   ور حضتتتتت  خواهان  بیشتتتتتی    ترکیه  دوکت ردان  که  گق   بتوان  شتتتتتاید   . باکاان  و  فریاا آ  شتتتتت ا   و   خاورمیانه  مرکزی،  ستتتتتیایآ

اطوری  که  هستتتتتتتند   هاب  حو ه    عث اب    امیر
 
  در   راستتتتتتتا   ه ی     در  . استتتتتت   داشتتتتتتته  اختیار   در   خود   شتتتتتتکوفاب   دوران  در   ع دتا

وهای  دوک   بوده  ه م  که  جاهاب    نآ  ا   . استتتتتتتتتت   برده  ب ار   ترکیه  منافع و   حضتتتتتتتتتتور  این  تثبی   برای  هم را   خود   نظایم  نی 

وهای  حضتتتور   به  توانیم  ج له  اشتتتاره  انرژی  به  مربوط   قراردادهای و   اقتصتتتادی  منافع  حقظ  جه   به  کیت    در   ترکیه  نی 

  خود   ت دب    ژئوپلیتیک و   ش میت    امنی   اقتصتتتادی،  منافع  حقظ  جه   ستتتوریه  غربشتتت ا   و   شتتت ا   در   حضتتتور   . ن ود 

و  اعزام  . ن ود  دق    حو ه   گسی    و  دارد   اختیار  در   یونان  که  ش میت    هایبآ  برتری  در   تعاد  ایجاد   برای قی    به  نی 

انه  در   خود   نقوذ    مخاکقی     پاکستتتتتتتتا ی  برای  افتد یم  اتقاق  ستتتتتتتتاکه  ه ه  که  عراق  شتتتتتتتت ا   در   نظایم  گاهبهگاه  حضتتتتتتتتور   . مدیی 

  حستتتتتتتتتتاب ه  ب  عراق  شتتتتتتتتتت ا   در   کردی  حاک ی   برای  هشتتتتتتتتتتدارگونه  روشر   که  اقتصتتتتتتتتتتادی  منافع  و  ش میت    امنی   داخیل،

  عدم   و   اقتصتتتتتتتتتتتتتادی  منافع  انرژی،  انبار  ا    ایحو ه  در   ترکیه  نقوذ  گستتتتتتتتتتتتتی    راستتتتتتتتتتتتتتای  در  قطر   در   نظایم  حضتتتتتتتتتتتتتور   . ید آیم

یشتتتتتتتتتت ل   مخاکف   هایستتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتت   با   ماابله  جه   ذربایجانآ ا    ح ای   و  ققاا    در   حضتتتتتتتتتتور   خود،  علیه  اتحادعرب    گی 

   نقوذ   و   اقتصتتتتتتتتادی  منقع   منطاه،  انرژی  حوژه  به  توجه  ارمنستتتتتتتتتان،
 
   باب  هم  حو ه  به  بیشتتتتتتتتی    شتتتتتتتتدن  نزدیک و   فرهنیک

 . چی    و   مرکزی  سیایآ  به  شدن  نزدیک  منطاه،  در   نقوذ  گسی    برای افغانستان  در   حضور   باهخره  و   مرکزی  سیایآ

   ها حو ه  این  در   ترکیه  نظایم  تحرکات  اینکه  توجه  بلقا  نکته
 
ا    راستتتای  در  اکی 

 
  استت   نبوده  ناتو   هایستتیاستت   با   ه اهنیک

  اقدامات  این ا    بعضتتتتتتتتتتتتتت    حت    . استتتتتتتتتتتتتت   خود   ایمنطاه قدرت  تثبی   راستتتتتتتتتتتتتتتای  در   ترکیه  در   حاک ی   خاص  تصتتتتتتتتتتتتتت یم  و 

،  در   ققاا ،  در   قی  ،  در   نظایم  حضتتتتتتتور   ه چون    بدون  کیت 
 
   و   بوده اروپا   و   ناتو   هایستتتتتتتیاستتتتتتت  با   ه اهنیک

 
 مورد   بعضتتتتتتتا

اض وهتای  ت تام  حتاکیکته  در   افغتانستتتتتتتتتتتتتتتتتان  مورد   در   حت    . استتتتتتتتتتتتتتتت   شتتتتتتتتتتتتتتتتده واقع  هم  نهتادهتا   این  اعی   ا    متحتد   بطور   نتاتو   نی 
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  ناتو  استتتتتتت   م کن  که  چند  هر   داد  خواهد  ادامه  کابل  فرودگاه  در   خود   حضتتتتتتتور   به  ترکیه  ویل  اند شتتتتتتتده  خارج  افعانستتتتتتتتان

اض      این  به هم  اعی 
 
 . باشد   نداشته  ناه اهنیک

 ویل  کند   تح یل  کشتور   نآ بر  را   نظایم  هاب  هزینه  مناطف    در   ترکیه  نظایم  حضتور  است   م کن  چند  هر   اینکه  خر آ  نکته

وهای  نی     کنونتا   و   ن ود   خواهد   ترکیه  نصتتتتتتتتیب  اقتصتتتتتتتتادی فواید   مدت  درا   و   مدت  میان  در   که  گق   توانیم   نظایم   نی 

وهای  با   کوتاه  ریسک  چند   بجز   کشور آن   ی خطر   با   رو   نی   . اند نبوده  مواجه  جدی  ماابله  و   درگی 

 

 : ترکیه و   ایران  روابط

 ا    یعت    پهلوی  دوران  به شتتتتتتتود یم  مربوط  ماطع  یک  . دارد  قرار   اشتتتتتتتاره مورد   ماطع ستتتتتتته  در  را   ترکیه  و  ایران  بتوان  شتتتتتتتاید 

یشتت ل   مان   دو   روابط . شتتد   غا  آ  کشتتور   دو   روابط  در   جدیدی  فصتتل  که  کشتتور آن    به  رضتتاشتتاه ستتقر  و   جدید   ترکیه  گی 

  شع   ا    روابط  بهبود   دوم  پهلوی  دوره  در   . شتتتتتتتتتتد  یط  روند   ه ی     دوره  این  خر آ  تا  و   کرد یم  یط را   خوب    ستتتتتتتتتتی    کشتتتتتتتتتتور 

ی ،  مختلف  جهات  ا    ترکیه  و  ایران  و   گردید   برخوردار   بیشتتی 
 
  بوی ه   . کردند یم  ه  اری هم  با   اقتصتتادی  و   ستتیاش  فرهنیک

  را   ه  اری  این  کشتور   دو   به  ورویشتاتحادج اهی    جغرافیاب    نزدییک  و  داشتتند  قرار   ستیاش  بلوک  یک  در   کشتور   دو   نکهآ

وری   ه  تاری   با  را   ستتتتتتتتتتتتتتتنتو   ه چون  ایمنطاته  هایپی تان ایجتاد   به  که  رفتنتد   پیش  جاب    تا   ترکیته  و  ایران  . ستتتتتتتتتتتتتتتاخ یم  ض 

 بعد   . داشتتتتند   نآ  در   محوری  ناش  ایران و   ترکیه و   کردند   ایجاد   شتتتوروی  و   ک ونیستتتم  نقوذ   ماابل  در   پاکستتتتان و   انگلی 

   . پاشید  فرو   پی ان  نتیجه  در   و  شد   خارج  پی ان ا    ایران ۱۳۵۸  سا   در   و  اس یم  انا ب ا  

  ترکیتته   در   کته  گرایتاناستتتتتتتتتتتتتتت م  متدنآ  کتار   روی  ا    قبتتل  تتا   ییک:  کرد   بررش  ماطع  دو   در   توانیم  را   روابط  انا ب  ا    بعتتد   در 

 ویل  گرفتند یم  دستتت   در   را   قدرت اوقات  بیشتتتی    اجوی   بلند   و  دمی    ستتتلی ان  ه چون افرادی و  راستتت   و   چپ احزاب

  در  را   حاک ی   کام     نی     ماطیع و  داشتتتتتتتتتتند  تستتتتتتتتتلط  امور   بر   ترکیه  در   نظامیان  نکهآ  بوی ه  بود   ه راه ظنءستتتتتتتتتو   با   روابط

 دوران  در   نامطلوب    جو   بطورکیل  . کرد نیم  یط را   خوب   دوران  کشتتتتتتتور   دو   روابط  که  کرد   اشتتتتتتتاره  توانیم  که  گرفتند   اختیار 

  مدن آ کار   روی با   . بودند   انداخته  راه را   مس ویم  جو   مطبوعات و  بود   حاکم روابط بر   نظامیان و   راس  و   چپ  حاک ی 

  روابط  این  به  گ ان  و   ظن  با   نظامیان  ویل شتتتتتتد   بهی    کشتتتتتتور   دو   روابط  داشتتتتتت   اقتصتتتتتتادی  تقکر   بیشتتتتتتی    که  او ا   تورگوت

 . کردند یم  نگاه

  شتتد   نزدیک  بستتتیار   کشتتتور   دو   روابط شتتتد یم  تلف   امرو    پارب    کآ   مستتتئوکی     پدرخوانده  که  ارب ان  قایآ  مدنآ  کار   روی  با 

 ا    غرب  فشتتتتتار   با   اینکه  تا  شتتتتتد   کاستتتتتته  روابط گریم  ا    مدب    کردند   برکنار  را   وی  که  نظامیان  . داد   تشتتتتتکیل را  ۸  گروه  وی  و 

  یک   هایریشتتتتتتتتتتته  بعد   به  این ا    . مد آ  کار   ش  بر   توستتتتتتتتتتتعه  و   اعتدا   حزب  و  شتتتتتتتتتتتد   برگزار   اد آ  انتخابات و   رفتند   کنار   قدرت

  مدب    کوتاه  ایمنطاه  مستتتتتتتایل  در   بوی ه  منافع  تضتتتتتتتاد   مااطیع  در   که  چند  هر  گرف   شتتتتتتت ل  کشتتتتتتتور   دو   بی     خوب  روابط

اتتتأ   پ اک   و .ک  ک. پ  ه چ ن  کردی  جنتگ  حتا   در   هتایگروه  بتا   ماتابلته  در   کشتتتتتتتتتتتتتتتور   دو   . گتذاشتتتتتتتتتتتتتتت   روابط  بر   منف    ثی 

  باع    کشتتتتتتتتتتتتتور   دو   بی     روادید   کغو   . کردند   قرار   بر  را   خوب    اقتصتتتتتتتتتتتتتادی  هایه  اری  و   ن ودند   ه  اری  قبل ا    بهی    خییل

 ایران با   خوب    هایه  اری  ترکیه  تحریم دوران  در   . یاف   گستتتتتتتی    توریستتتتتتتت    هایه  اری و  شتتتتتتتد   گردشتتتتتتتگری  گستتتتتتتی  

ک   برای را   خوب    بسیار   منافع  ها ه  اری  این  که  چند  هر   . داش   . ورد آ  انارمغ  به  ترک  هایشر
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 گرفتند   قرار   هاب  رقاب   مستتتی    در   کشتتتور   دو   خاورمیانه  به  ترکیه  بیشتتتی    توجه و   بهارعرب    غا  آ ا    بعد  ا    که  گق   توانیم

ی  کهمستأ  میان ا    شتاید   که  ن ود   اشتاره ققاا    و   عراق  ستوریه،  تحوهت  به  توانیم  بیشتی    که   در  ایران  که  ستوریه  در   درگی 

 این  بخوب    طرف  دو  موضتتتتتوع  حستتتتتاستتتتتی   به  توجه با   اکحق  ،ن ود   اشتتتتتاره داشتتتتت  قرار   دیگر   طرف  در   ترکیه  و   طرفیک

ی اوج  در   بطوریکه  کردند   مدیری  را   جدا    بود   کشتورهاب    اوکی    ا   ایران داد   رخ  کودتاب    ترکیه  در   که  ستوریه  در  ها درگی 

 . ن ود   مخاکق   کودتاچیان  با   که

 ه  ب   اخی    هایسا   در   که  هرچند 
 
 کاسته  توجیه  قابل طر  ه  ب   کشور   دو   مبادهت  حجم ا    امری ا   سنگی     هایتحریم   عل

   وین  در  توافق  با   رود یم  انتظار  ویل  شده
 
 . برسند   مبادهت قبیل  سط   به  کشور   دو   مجددا

 

   و   دیپلمایس
 

 : پایدار   رابطه  یک  به  رسیدن  چگونک

  . برخوردارند  خوب   روابط  ا    مش  ت  بریح    رغمعیل اخی    دهه دو   ییک در   کشور   دو   گرف   قرار  اشاره  مورد   ه انطوریکه

،  های مینه  در 
 
  مستتتتتتائل   که  اند گرفته  یاد   کشتتتتتتور   دو  هر   . استتتتتت   مثب   روابط  کارکرد   امنیت    و   ستتتتتتیاش  اقتصتتتتتتادی،  فرهنیک

  تح یتتل   ایران  بر   اخی    ستتتتتتتتتتتتتتتتا   چنتتد   هتتایتحریم  اگر   . نگتتذارد   روابط  بر   جتتدی  ثی  تتتأ  کتته  کننتتد   متتدیریتت   هم  را   موردی  منف  

  باشتند    قانع  روابط  ا   حد   ه ی     به  باید   کشتور   دو   یا آ  اکذکر فوق  ن ات  به  توجه  با   ا ام    . شتد یم  تر ع یق  روابط  بود   نشتده

 . نه قطعا 

وی   کته  ایمنطاته  معیتار   در   بتاه    ج عیت    . دارنتد   بتاهب    هتایرفیت ظ  کته  هستتتتتتتتتتتتتتتتنتد   ایمنطاته  قتدرت  دو   ترکیته  و   ایران   نی 

  ه سایه   کشور   برای  کنند   خدم   کشورشان  به او   درجه در   توانند یم  انکه بر  ع وه که  دارند    یادی  متخصص انساب  

وی ا   ظرفیت    چنی     خاورمیانه  در   کشوری  ک ی    در   . باشند  مقید  هم خود    ام انات   نآ بر   ع وه . شود یم  دیده  انساب    نی 

ی  کشور   دو   صنعت     م  ل   توانند یم هم  کشور   دو   اقتصاد   که  گق   توانیم  نحوی  به  . یکدیگر   به  ک ک  برای اس   بسی 

ک  کارهای  که  دارند  را   ظرفی   این  هم و   باشتتتتتتند   یکدیگر    ظرفی    این ا    تاکنون  ستتتتتتقانهمتأ  که  دهند   انجام  فراواب    مشتتتتتتی 

 . اس   نشده  توجیه  قابل  استقاده

ی  استتتتتتتتتتتتتتتتقتاده  خود   ها ظرفیت   ا    بتواننتد   کشتتتتتتتتتتتتتتتور   دو   اینکته  برای   در  اجرا   به را   هاب  پروژه  باید   قاکب  دو   در   بن تاینتد   حداکی 

   که  ایپروژه  نی     و   چی     و  ایران  ستتتتتاکه ۲۵  توافق  پروژه  ه چون او   پروژه  . بیاورند 
 
ا   شتتتتتده   مطر   روستتتتتیه با   رابطه  در  اخی 

ک،  هایگذاریشمایه  مستتتتتتایم،  هایگذاریشمایه  تجاری،  اقتصتتتتتادی،  هایه  اری  با  رابطه  در   توانیم   انرژی،   مشتتتتتی 

  ار های  با   معامله  ب،آ  کشتتتاور ی،  گردشتتتگری،  توستتتعه
 
ک  توکیدات و   نظایم  هایه  اری  حت   و   میل  هم  ترکیه با   مشتتتی 

 . ورد آدر  اجرا   به

  پیشتتتتتادم   باید   ستتتتتنتو   ه چون  ترکیه  و  ایران  که  ایمنطاه  ه گراب    یک  قاکب  در   ه  اری  به  شتتتتتود یم  مربوط   دیگر   پروژه

د   در   را   منطاه  در   ه سو   کشورهای  و   شوند  یش ل ا    هدف و   داشتم  نآ به  ایاشاره  خزر   بح   در   که  برگی   این  نآ گی 

  کشتتتتتتتتتورهای   و   ب اهند   نی     ایمنطاه  هایرقاب  ا    نزدیک  هایه  اری  بر   ع وه  بتوانند   منطاه  کشتتتتتتتتتورهای  که  استتتتتتتتت 

  در   ثبتتات  و   برستتتتتتتتتتتتتتتتتاننتتد   حتتداقتتل  بتته  را   بیگتتانگتتان  دختتاکتت   و   ینتتد آ  فتتائق  مشتتتتتتتتتتتتتتت  ت  بر   بتواننتتد   یکتتدیگر   بتتا   نزدییک  بتتا   منطاتته

 . گردد   ایجاد   منطاه  کشورهای
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  در   کردم  مطر   که  قاکت    دو   با   رابطه  در   هاب    طر   بتوانیم  گروه  دوستتتتتتتتتتتتتتتتان  ه  اری  با   مناستتتتتتتتتتتتتتتب فرصتتتتتتتتتتتتتتت   در   امیدوارم

 . دهیم ارائه  ئیاتجز 

 


