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 2019تا  2016سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 

 1مجید محمدی

 2احسان شاکری خوئی

 3پرويز احدی

 4محمد يوسفی جويباری

 چکیده

اتصییاژ وپوتیتیییک ترکیییه و خاورمیانییه .  شییودخاورمیانه شناخته میی منطقه  ترکیه به عنوان یک بازیگر نفوذگر در  

  هییایچنین شییاخ   لذارا ندارند،     چنین قابییتای  ای و فرامنطقهان منطقهموضوع  است که هیچ یک از بازیگر

ترکیه به عنییوان تن ییا کمییور موییی ان و  .نفوذگر در فضای وپوتییتیک  خاورمیانه قرار داده است * ترکیه را بازیگر  

وقفه در مویییر رسیییدن بییه  ایگییاه دارد. آنکارا ب  ایای عضو ناتو برای آمریکا اه یت ویژهتن ا کمور خاورمیانه

هییای متفییاو  است و ن ییود آن را در گوییتری رویکییرد  ال یل در حرکت م و عرصه بینالتر در   ان اسشایوته

هییاید در . کمور ترکیه با تو ه به سیاسییت ن ودتوان مماهده    متحده م الایا  بخصوصنوبت به غرب  آنکارا  

حرکا  سیاست خار   خود را راستای دسترس  بیمترین منافع و نقد یک بازیگر م م و استراتژیک در منطقه  

نوبت بییه متحیید م ییم   2۰19تا ساژ    2۰16از ساژ    ترکیهسیاست خار      ژوهد رویکرددر این ت.  کندتنظیم م 

شناخت ب تر سیاست خار   ترکیه به عنوان یییک کمییور م ییم   گرفته است.خود یعن  آمریکا مورد بررس  قرار  

به نظییر میی  رسیید آن ییه بییر  .ای برای ایجاد یک سیاست خار   معقوژ در برابر این کمور ضروری است منطقه

نییه  دهییدآمریکییا شییکل میی ایاال  متحده خود    استراتژیکرفتار و رویکرد سیاست خار   ترکیه در قباژ متحد  

های محیط  و راهبردی بیکه برداشت  است که رهبران ترکیه بییه خصییوص شییخ  ر یی   ییی  واقعیت   صرفاً

هییای شخصیییت   نین ویژگیی ال یی  ترکیه و ه ای و بینقدر  و  ایگاه منطقه  لذا  .اردوغان از متحد خود دارد

 گردد.م   متحده آمریکا االاردوغان مو   تغییر در رفتار و رویکرد سیاست خار   ترکیه در مقابل متحد خود یعن  ای 

 ترکیه، حزب عدالت و توسعه، آمریکا، سیاست خار  کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

عات  میییان دو دولییت را فییراهم الردادهای ا آمریکا، ترکیه را تی  میان شرق و غرب دانوته و مو با  انعقاد قرا

های تید آمده در منطقه خاورمیانه استفاده کرده و توازن قوا در صرفاً از بحراناست  آورده است. آمریکا درصدد  

م ییره کییییدی   عنییوان  هبندی  دید ترکیییه بیی در این صور   که  بندی ن ایدبا شکل  دیدی صور را  خاورمیانه  

، سییع  در آمریکا در حکم هژمون مویطلذا  .  داردای در منطقه  سیدن به منافع و اهدافدر رسع     متحده  الایا

. آن ییه آمریکییا بییه عنییوان سیاسییت هییای ع ییی  در ن وده است افزاید قدر  ترکیه در قال  هژمون خاورمیانه  

گر چه آمریکییا های استراتژیک آن کمور در منطقه ه اهنگ  دارد. اضرور با دهد خاورمیانه مورد تو ه قرار م 

-ترین اولویت آن کمور در حوزه سیاسییت بیییندارای بیمترین و موثرترین ساختار نظام    ان است، اما اصی 

بییر   ،ع یگرای  آمریکا بید از آنکه ماهیییت سیاسیی  داشییته باشیید  .ع اقتصادی دانوت فتوان تامین مناال یل را م 

 و سع  دارد  طقه خواهان تض ین امنیت انروی است های اقتصادی شکل گرفته است. آمریکا در مناساس شاخ 

به عبار  دیگر، سیاست آمریکا در خاورمیانییه مبتنیی  بییر کویی   .ها قرار نگیردنفت منطقه در اختیار سایر قدر 

های  برای صدور نفت و گاز منطقه از  ریق بنابراین باید زمینه.  توان  یوگیری از دسترس  دیگران به نفت است 

بنییدی و دگرگییون  در اولویییت . گردد و از عبور خط لوله از مویر روسیه یا ایییران  یییوگیری گییرددترکیه فراهم  

های اسییتراتژیک  ، فرصت (2۰2۰تا    2۰16در دوران ترامپ)  آمریکا بخصوص در خاورمیانه  ایرویکردهای منطقه

هییای در فاصیییه سییاژ  اای آمریکیی . رویکرد منطقییهه است   منطقه فراهم کردالبرای حضور تررنگ ترکیه در معاد

تع ییدا  بیمییتری در حییل و  ای برای به ع ییده گییرفتنهای بازیگران منطقهگیری از ظرفیت ، ب ره2۰19تا    2۰16

-این روند میی   سیاست داران ترکیه معتقد بودند  .ال یی  آمریکاست های بینهای خود و کاهد هزینهفصل چالد

اییین د قدر  بازیگری و مییانور ترکیییه در منطقییه را در اختیییار های  از قبیل کاهد فمارها و افزایتواند ظرفیت 

  متحده آمریکا یک آرامد واقع  البه ریاست    وری ایا  2۰۰8در ساژ    انتخاب باراک اوباما.  قرار دهد  کمور

در اییین به روشن  نمییان داد دوران بحییران سییهری شییده اسییت.   چرا که  .توسعه بود  و  برای دولت حزب عدالت 

را حفظ کرد که موییتیزم رابطییه با آمریکا  حزب عدالت و توسعه چارچوب سیاست خار   ترکیه  دولت  دوران،  

ای عضییو نییاتو بییرای   متحده بود. ترکیه به عنوان تن ا کمور موی ان و تن ییا کمییور خاورمیانییهایاالتنگاتنگ با  

در دوران   امییانیید.  اهب  داشییت. در ت ام  دوران ترکیه و آمریکا روابط بویار خو داشته است ای  آمریکا اه یت ویژه

  متحییده آمریکییا، ترکیییه را الگذاران ایا. سیاست کردتری در سیاست خار   آمریکا تیدا االاوباما ترکیه  ایگاه ب

 .کننییدر خاورمیانه و م  ترین متحد بادوام آمریکا در منطقه خاورمیانه محووب میی التن ا کمور دموکرا  و سکو 

م  مدل  مانند ترکیییه المدژ مطیوب برای غرب و برای کمورهای اسکای  و غرب ،  های آمریاز نظر استراتژیوت 
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در زمان ریاست    وری بییاراک اوبامییا از مییدژ  ح ایت آمریکا و غرب مخصوصاً  (.47:  1395)اس اعیی ،  است 

نییگ لیبییراژ ترین مدژ به فرهدهد که نزدیکم را اراپه م الترکیه به این دلیل است که مدژ مورد نظر نوع  از اس

م  و مییدل  بییرای سییایر الاز ترکیه بییه عنییوان دموکراسیی  بییزر  اسیی   2۰11  ساژ  اوباما در اوایل.  باشدغرب  م 

بییزر  کییه بییا  فردنیز وی از اردوغان به عنوان تنج   2۰12در ساژ    . ه  نینم  در منطقه یاد کردالکمورهای اس

یییاال  ادر کارزار انتخابات  خییود تفییاو  بییزر   نیز  ترامپ  ،  2۰16در ساژ  ها ه کاری گوترده دارد نام برد.  آن

کنیم، ح ایت م   هوتندما از کردها که نیروهای بویار مفید  گونه بیان ن ود که:  اینرا  و دولت ترکیه    متحده آمریکا

یگر داشته باشیم عال  خواهد شد. با انتخاب دونالد ترامییپ بییه ریاسییت داگر بتوانیم ترکیه و کردها را در کنار یک

اولین رپیس    وری بود که به ایمان تبریک گفت. ول  با تو ییه   ر    ی  اردوغان  متحده،  ال  وری ایا 

ای ترامپ و ح ایت ت ام قد از رویم ص یونیوت  و ناامیدی ترکیه از تیوستن بییه های متزلزژ خاورمیانهبه سیاست 

شرق اروتییا و چییه در منطقییه  نییوب  ترکیییه در زمینه  دیدی را فراهم کرد تا آنکارا و موکو، در    ،اتحادیه اروتا

با تو ه به سیاست خار   ایییاال  متحییده ع ممترک  را تعریف کنند.  فعراق و سوریه به هم نزدیک شوند و منا

گییذاری سیاسیی ، نظییام  و قه چندان  به سییرمایهالع  ترامپ رسد دولت  به نظر م ،  2۰2۰تا    2۰16در بازه زمان   

  بییا التواند شریک  دیییدی بییرای حییل و فصییل ممییکداشته و از این رو اروتا ن  بالکان نحوزه  اقتصادی در  

با این حاژ ترکیه به منافع نییاتو و آمریکییا گییراید دارد، ولیی  در   .بالکان و مدیریت غیرنظام  مواپل داشته باشد

 ولیی  ع ییدتاً تابع آمریکا نیوت، بیکه در هر دو قط  غرب و شرق حضور دارد  ،به ضرور   ،ایت ام امور منطقه

غرب است. آمریکا از در ه اوژ اه یت در سیاست خار   ترکیه برخوردار اسییت و ترکیییه نیییز بییرای  ناح  در  

در زمان ریاست    وری دونالد ترامییپ، بییا تو ییه بییه   .شودآمریکا متحد استراتژیک در خاورمیانه محووب م 

های یکدیگر ع ل ف سیاست الویاری از موارد برخدر بای ترامپ، ترکیه و آمریکا  های متزلزژ خاورمیانهسیاست 

دوست ه یمییگ  . اند که دوست و دش ن واقع  و ود نداردنمان داده د. این دو کمور در این بازه زمان انکرده

ی دارد سیاست خییود را در راسییتای الای تترکیه به عنوان کمور بین منطقه .کمور است آن  کمور تن ا منافع  یک  

 ای حفظ کند. برای ترکیه داشتن رابطه با غییرب خصوصییاًبط با آمریکا و کمورهای خاورمیانهحفظ تعادژ در روا

-که با ب ره است  های از   یه فرصت  آمریکا و ه  نین عضویت در ناتو و تداوم حضور موثر آمریکا در منطقه،

کند. از زمان به قییدر  رسیییدن استفاده ال یی   ای و بینمنطقهدستیاب  به قدر   در   ت  تواند  ها م گیری از آن

نیید. حییزب عییدالت و توسییعه اههای سیاست داخی  و خار   ترکیه زیر رو شییدحزب عدالت و توسعه، محرکه

  دموکراتیک و غیرغرب  خود را به منتقدان  که بییراین باورنیید کییه التا به روشن  ت ای  ه واره سع  ن وده است 

و ود یک کمور از  کند و ه  نین غرب  ر ترکیه ک ک م الت سکو م معتدژ به فرساید هویالآمریکا با تبییغ اس

دادن حقوق فرهنگ  به کردها و باز کردن فضا   ،. از نظر منتقدیناثبا  ن اید  کندکرد موتقل در عراق ح ایت م 
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محوییوب  یییهر    ییوری ترک الم سیاس ، یک گووت خطرناک نوبت به هنجارهای ع ی  و سییکو البه روی اس

سابقه، تبدیل شدن اسییتانبوژ های حزب عدالت و توسعه، برای ترکیه از   یه رشد اقتصادی ب دستاورد  .شودم 

هییای ال یی ، روند موفق دموکراتیزاسیون در سه ر سیاست داخی ، بوم  ساختن توان نییدیبه قدر  اقتصادی بین

  ی را مص م به نقد آفرینیی های ت  در ت  انتخابات  حزب عدالت و توسعه، اردوغان و کابینه ونظام  و تیروزی

 ترکیییه،های حزبیی  در داخییل  تحکیم تایه  .ن وده است در ترسیم نظم نوین خاورمیانه بر اساس امیاژ حزب  خود  

 2۰23. ترکیه قصد دارد تا ساژ  ه است خار   را افزاید داد  انگیزه اردوغان برای ریوک تذیری زیاد در سیاست 

ترکیه، خود را تبدیل به یک بییازیگر   ییان  کنیید. از نظییر داوود   ه زمان با سالگرد تاسیس صدسالگ     وری

 .اوغیو ترکیه مبدژ به یک بازیگر تأثیرگذار در عرصه وپوتیتیک از آفریقا تا شرق دور و مییاورای آن خواهیید شیید

تیگیری این راهبرد با نتایج می وس در سیاست خار   ترکیه ه راه بوده است، به نحوی که این کمور    دوره 

تأثیرگذار مبدژ شییود. سیاسییت    قدرت  و   رف در مناسبا  خاورمیانهب   گری بوده است تا یک بازیالاخیر در ت

های روی کار آمییدن در ساژو تر یحا  شخص  اردوغان است.    امیاژبین ،  خار   کنون  ترکیه محصوژ   ان

رویکییرد چنیید  انبییه و دولت ترامییپ، ای های خاورمیانه( و با تو ه به سیاست 2۰2۰تا    2۰16ترامپ در آمریکا)

گراییی  و تییک  ای خود را بر یییک  انبییه ،های اولیه و دوران شکوفای  حزب عدالت و توسعهسیوت اتیک ساژ

در اییین   های سیاست خییار   ترکیییههای افرا   اردوغان داده است و این ب تر از هر چیزی، فراز و نمی  روی

م الاز اردوغان به عنوان نا  ، ق رمان در   ییان اسیی   ای  رفدار اردوغان،یههای ترک کند. رسانهرا تعیین م   دوران

های شوم امهریالیوم غرب ظ ور کرده، تصویر تییردازی م در برابر سیاست الم  در   ان اسالکه به یاری امت اس

وثر در برای ترکیه داشتن رابطه با غرب خصوصا آمریکا و ه  نین عضویت در ناتو و تداوم حضییور میی   .کنندم 

استفاده  ال یی بینتواند در   ت دستیاب  به قدر  ها م گیری از آن  است که با ب رهیهااز   یه فرصت   منطقه،

های  است کییه زمینییه نیز از م  ترین فرصت خاورمیانه و ش اژ آفریقا، کند. در ه ین راستا بروز بحران در منطقه 

. حییزب عییدالت و توسییعه رابطییه متفییاو  بییا آمریکییا و ده است ن و فراهم برای ترکیه را برای کو  موارد فوق  

ی دارند بیمییتر الاسراپیل دارد و این نیز تابع مقتضیا  کمور ترکیه و اصل میانه روی احزاب اخوان  است که ت

منافع مییی  ترکیییه اسییت.   ،ند که اصلداند، معتقدر ترکیه به قدر  رسیده  ی  کهگرامالع یگرا باشند. نیروهای اس

تر ظییاهر شییده و موتقل و م م  کند، به عنوان نیروی خودکفا،ی م الای خود تهای منطقهیه با تنظیم سیاست ترک 

های سیاس  آن سوی اقیانوس ا یس فاصیه بگیرد. تغییر تویای  روابط ترکیه بییا غییرب از برنامه فراتر از آن، بعضاً

را با خاورمیانییه و حییوزه دریییای   ایفعاالنهار    سیاست خ  ،با ه ه ابعاد اقتصادی، سیاس  و استراتژیک م م آن

  متحییده و اسییراپیل الیییااامل برای حفییظ اتحییاد بییا  و ع  ترینیک  از اصی سیاه رقم خواهد زد. در حاژ حاضر  

های نظام  مناس  بییرای مقابیییه بخصوص دریافت تکنولووی  وابوتگ  ترکیه در ه کاری دفاع  با این کمورها،
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-ه  نین ترکیه برای رفع مناقما  با ه وایگان عییرب بییه شییکل ا تنییابر   است.  داخی  و خابا ت دیدا   

افییزاید امنیییت بییه     ییت در حاژ  ایگزین  روابط این کمور با اسراپیل است. آنکارا دیگر ضییرورت     یناتذیر

بییا نقیید  م  تر اینکه ترکیه به شکل فزاینده ت ایل دارد که در ه کییاری ،کنداحواس ن    تالویو واسطه اتحاد با  

هییا خییود را تییرک   ،و امریکییا  نوبت بییه غییربترکیه  رغم بدبین   عی   .آفرینان محی  امنیت منطقه را مدیریت کند

  متحده را به کمورهای دوسییت ه  ییون الها به اندازه کاف  منطق  هوتند که ایاکنند. ترک ضدغرب  تیق  ن  

ک ک ترکیه خواهند بود تییر ی   ،د در هنگام ضرور آذربایجان و تاکوتان به عنوان کمورهای  که به احت اژ زیا

باشد. البتییه شییرایط و  غرافیییای آنکارا خواهان روابط دفاع  و امنیت  قوی با غرب به خصوص آمریکا م   .دهند

دیگییر راضیی  نیوییت نقیید   بییاال،ه کاری و رقابت تغییر کرده و آنکارا با اقتصاد تویا و اعت اد به نفس سیاسیی   

ترکیییه . تییر از تییید شییده اسییت موتقل الًبه ه ین دلیل سیاست خار   ترکیه ع .  بازی کندشریک زیردست را  

ای هییای منطقییه. ترکیه به لحاظ وپوتیتیک و ویژگیی ن ایدای ایفا  فراتر از مرزهای می  دولت    نقم  است   ممتاق

خود را بییه عنییوان  دارد ت ایلتوش  ن ود. ترکیه   منطقه چممدالتوان از و ود آن در معابازیگری است که ن  

قدرت ندترین کمور در منطقه معرف  ن اید. این امر  ز با ح ایییت آمریکییا مییوثر نخواهیید شیید. ترکیییه خواهییان 

 ،ایمنطقه  یاستفاده از توان و داند آمریکای  برای نوسازی ارتد، استفاده از آمریکا برای کو  امتیازا  اقتصاد

بییا . نخواهد بودبا ح ایت آمریکا موثر   زکه  است  ز موی انان بالکانمنطقه و ح ایت ا م های قو م ار کم کد

روابط ترکیه بییا متحیید اسییتراتژیک تاکنون،  2۰16تو ه به سیاست خار   ایاال  متحده امریکا در فاصیه زمان   

های ون   اری در کانالخود، یعن  آمریکا رو به سردی گراییده و روابط با فدراسیون روسیه نیز تحت تاثیر تحو 

روابییط   .شییده اسییت    هییای قابییل تییو  ، دچار فییراز و نمییی  بخصوص بحران سوریه و ادل    ایبحران منطقه

و   هفا  با آمریکا و رویم ص یونیوییت  شییدالح اس مو   ایجاد اخت  دیهی اتیک ترکیه با ایران و گروه فیوطین 

گرای  مت ایل شده اسییت و مالگذاشته و به اس   غرب  خود را کنارالترکیه ت ای این اب ام را به و ود آورد که آیا

سیاسییت  ی روابط خار   ترکیه است.یا اینکه این تن ا یک حرکت دیرهنگام س ت شرق برای کامل کردن حیقه

دو ت یو حزب عدالت و توسعه به وضوح نمان دهنده این موضوع است که ترکیه از موئیه فیوطین برای گییرفتن 

 د. ترکیه خواهان به چالد کمیدن یا به حداقل رساندن نقد آمریکا در منطقییه نیوییت،گیرامتیاز از غرب ب ره م 

امنیت  آمریکا در منطقه اشتباه است و باید بییازبین  شییود و در اییین راسییتا  -های سیاس بیکه معتقد است سیاست 

ن وده و هر زمییان  رزیاب گذشته ااز   ترترکیه قدر  خود را بیماکنون  . همتواند بویار کارساز باشدنقد ترکیه م 

بییا روی ترکیییه  خواهد شیید.تر نقمه ترکیه کم رنگ شود،به  ور موتقیم وارد منطقه   بگیردمتحده تص یم    ایاال 

 بیمتری بییوده امییا اییین م ییم که شایوته احترامبوده است  تصور    کار آمدن حزب عدالت و توسعه ه واره در این

کویی  تر از ه ییه  و م م  ال یی ای و بینمنطقه  نفوذ استراتژیک  ،حاک یت ژ کامل  البه دنباژ استقلذا  واقع نمده و  
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هییای ترکیییه در قبییاژ اعتنییای  واشیینگتن بییه سیاسییت آنکارا تس از ب است.  خود  تاریخ   و شکوه گذشته     الژ

هییای یالسوریه، تغییرات  را در رفتار سیاس  خود بو ود آورد و برای توسعه مناسبا  با ایران، روسیه و عراق ت

های چین  برای تامین نیازهای نظام  خود از  ای  غیییر ای را انجام داد و حت  اقدام به مذاکره با شرکت گوترده

از آمریکا و کمورهای عضو ناتو ن ود. آمریکا نیز از مذاکرا  ترکیه با چین برای خرید سیوتم موشک  ناخمنود 

موییاپل ه اسییت.  فییا  بیمییتری گردیییدالمنطقه دچار اخت   الو نقطه نظرا  آنکارا و واشنگتن در قباژ تحو   هشد

باعییش شییده اسییت کییه  بید از گذشته آنکارا بییه موییکو،  شدن  های اخیر در سوریه و نزدیکتی یده و م م ساژ

از یکدسییت   ترامییپ روابط دولت ترکیه با غرب به خصوص آمریکا، هم در زمان دولت اوبامییا و هییم در دولییت 

های اخیر به م  ترین در ساژ  اع از مرزهای  نوب  در مقابل خطر مبارزان کردی،گذشته فاصیه بگیرد. موضوع دف

های مو ود بییین اییین رغم تندچالد سیاست خار   دولت ترکیه با دولت آمریکا تبدیل شده است. ترکیه عی 

سایه کودتییای  کمور و آمریکا متحد بویار م    برای آمریکا باق  خواهد ماند. هرچند، روابط آمریکا و ترکیه در

این موقعیت به شد  سیاژ است و امریکا به رصد اییین موقعیییت از  گرفت امانافر ام، به شد  تحت تاثیر قرار  

باشیید، بییه   هخود بید از آنکه روابییط اروتییا را میید نظییر قییرار داد  کالناردوغان در راهبرد  .  دهدنزدیک ادامه م 

ترکیه در یک وضعیت تن ای  استراتژیک به سییر  اژ حاضر،در ح  کرده است.آمریکای ترامپ و روسیه توتین فکر  

نداشته و در دولت  دید بایدن ای ترامپ در سیاست خاورمیانه  ممخ   اینکه ترکیه  ایگاه با تو ه به    .بردم 

و دولت ترکیییه در ترکیه چه نقم  در سیاست خار   آمریکا در منطقه ایفا خواهد کرد هنوز ممخ  نیوت نیز  

های آمریکییا نوبت به سیاست و  نوبت به ه کاری راهبردی با ترکیه است    بایدنردهای  دید دولت  انتظار رویک

 لذا رویکرد سیاست خار   ترکیه نوبت به آمریکا، رویکردی تویا و دینامیک خواهد بود.  در سوریه سوظن دارد

ار برای ت امیت ارضیی  خییود ت دیدی مرگب  ،های کودکانه کردها را برای ایجاد یک دولت موتقلترکیه  اه  یب 

  شدیدی عییه کردها در منا ق ش ال  عراق و سییوریه الد و از این رو نیروهای دولت ترکیه ه واره ح ندانم 

ند. اخیراً دولت ترکیه فمارهای خود را بر مقاما  آمریکای  برای توقف تج یز نظام  بییه نیروهییای اهصور  داد

با ب  محییی  بییه درخواسییت  مرتبه آمریکا نیز هرتیمین  رامپ رپیس    ور  د تالکرده است. البته دون  تمدیدکرد  

است   هترکیه برای اردوغان راض  کننده نبودبا  . با این و ود کنار آمدن دولت ترامپ  ه است ترکیه تاسخ مثبت داد

 اردوغییان .م کردالنیروهای مبارز کردی در سوریه را اعبه تص یم خود برای یوری ه ه  انبه   2۰18و در وانویه  

  متحده کنار بیاید. ترکیه دیگییر نییه بییه عنییوان التواند با سیاست ایاترکیه دیگر ن    ن وده کهظ ار  ابه صراحت  

کنُد و این موئیه چیزی نیوت کییه آمریکییا از متحییدان به عنوان کموری موتقل ع ل م   ع الًمتحد آمریکا بیکه  

  متحده چه در زمان ریاسییت    ییوری الق دولت آمریکا، ایاول  با تو ه به سواب  .خود توقع آن را داشته باشد

در  بوده و خواهیید بییود.به دنباژ برقراری روابط نزدیک با دولت ترکیه و چه در زمان بایدن باراک اوباما و ترامپ 
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ر الهای اخیییر موسوییا  دموکراتیییک و سییکو شرایط  که ر    ی  اردوغان رپیس    ور این کمور در ساژ

کرده است اما تا زمییان  کییه سیاسییت خار ییه ترکیییه بییر   سیاس  منعصور  سیوت اتیک از کارهای  ترکیه را به  

 .توشانداردوغان م  و داخی  ایف اهداف واشنگتن ع ل نکرده باشد آمریکا چمم از اقداما  منطقهالخ

 سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا 

رویکرد سیاسییت خییار   ترکیییه نوییبت بییه آمریکییا و  ن ایم  از م  ترین موارد  ه کاری یا مقابیه در  1شکل  

 باشد. که در ادامه به تفصیل شرح داده شده است.بالعکس م 

 

: ن ایم  از م  ترین موارد  ه کاری یا مقابیه در رویکرد سیاست خار   ترکیه نوبت به آمریکا و  1شکل 
 بالعکس

 از روسیه 400خرید سامانه دفاع موشکی اس  

کییه   شک  تیمرفته و مدرن  است که توانای  ح ل و شییک سه نوع موشییک مختیییف را دارد، سامانه مو 4۰۰اس

شییبکه .  های رادار گریز را هدف قرار دهییدهای بالوتیک، کروز و  نگندهتواند اهداف متنوع  از قبیل موشکم 

ارتفییاع توشیید هدف را شناسای  کند ضیی ن اینکییه سییقف  3۰۰زمان تواند همراداری و شناسای  این سامانه م 

از روسیه نگران    4۰۰-تص یم ترکیه مبن  بر خرید سامانه دفاع موشک  اس.  کییومتر است   27هوای  این سامانه،  

کند که این سامانه روس  با سیوتم دفاع  ناتو سییازگار نیوییت و آمریکا را برانگیخته است. واشنگتن استدالژ م 

وشک  آمریکای  تاتریو  را داده است. امری که ترکیه تا کنییون در عوض به آنکارا تیمن اد فروی سامانه دفاع م
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را از روسیییه بخییرد،   4۰۰-ایاال  متحده ت دید کرده است که اگر ترکیه سییامانه س  .تاسخ گذاشته است آن را ب 

های  عییه آنکارا اع اژ خواهد کرد. امییری به این کمور را لغو کرده و تحریم  35-های افقرارداد فروی  نگنده

آمریکییا بییرای مخالفییت و نگرانیی  از  کارشناسان نظام  معتقدند، دلیییل.  های بیمتر دامن بزندتواند به تندکه م 

سامانه روسیی  قییادر بییه تمییخی   نگنییده   این است کهروس  به ترکیه    4۰۰تحویل سیوتم تدافند موشک  اس

کنیید کییه حاژ آنکه آمریکییا ادعییا میی   .آمریکا با و ود ادعای این کمور مبن  بر رادار گریز بودن آن است   35اف

در آمریکا نیز هیییچ  .سامانه تدافند موشک  روسیه با توییحا  ناتو از   یه تدافند موشک  غرب ه خوان  ندارد

دهد که منظور واشنگتن از غیره خوان  میییان توییییحا  تدافنییدی چیوییت کس به شکل قانع کننده توضی  ن  

امروز در میان کارشناسان صیینعت موشییک  و هییوای    .داننداساس م امال ب ها چنین ات ام  را ک حاژ آنکه روس

کییه ممییابه آن  3۰۰و سامانه تدافنیید هییوای  اس  4۰۰این سواژ مطرح است که چه تفاو  اساس  بین سامانه اس

ز یونان یک  از اعضای نییاتو بییید ا  .است، و ود دارد چرا که به ظاهر تفاو  چندان  میان این دو سامانه نیوت 

دارد و هی کس در ناتو در خصوص غیره خییوان  اییین سیوییتم بییا توییییحا  نییاتو   3۰۰ساژ است که اس    2۰

را حتیی  در   35هواتی اهییای آمریکییای  اف  4۰۰به تازگ  واشنگتن ادعا کییرده اسییت کییه اس  .چیزی نگفته است 

خییودی و غیرخییودی صورت  که در ارتد ترکیه باشد، شناسای  خواهد کرد و ا العا  درباره سیوتم تمخی  

را در  35یس افتنتواننیید سیوییتم اسیی میی  4۰۰ها از  ریییق اس به عبار  دیگر روس .آن را به موکو خواهد داد

نظامیییان ترکیییه  .بردآس ان ناتو و ترکیه شناسای  کنند و این مواله شانس آمریکا برای برتری هوای  را از بین م 

تیی  ببرنیید و هییر زمییان  بخواهنیید آن را   35تذیری  نگنییده اف  خواهند توانوت به آسی    4۰۰با استفاده از اس

دریافت کرد و   1398  روسیه را بیوت و یکم تیرماه  4۰۰رکیه نخوتین مح وله سامانه دفاع  اس  . تسرنگون کنند

دولییت آمریکییا در  .به دولت آنکارا تحویل داده خواهیید شیید 2۰21شود دومین مح وله نیز تا تایان ساژ گفته م 

هییای  را نیییز بییر صیینایع مختیییف و و تحریم  خارج کرده است   35های اف  این خرید، ترکیه را از برنامه  تاسخ به

های این کمور وضع ن وده که سب  افت شدید ارزی توژ می  این کمور و ایجاد رکود در اقتصییاد ترکیییه بانک

 شده است.

 تنش ترکیه در سوریه با ایاالت متحده 

کنیید. در حییال  کییه ترکیییه اییین گییروه را یییک گییروه ای مدافع خیق کرد ح ایییت م هآمریکا در سوریه از یگان

از سوی دیگر ترکیه خواهان یک منطقه عاری از شبه نظامیان کرد در  نوب خاک این کمییور   .داندتروریوت  م 
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اهد د تض ین دهد که تس از خروج از سوریه  نگجوی کردی در این ناحیه باق  نخو هخوااست و از آمریکا م 

خواهد مط ئن شود نیروهای مدافع خیق کرد که در شکوت داعد نقد داشتند ماند. در مقابل ایاال  متحده م 

آمریکا از اکییراد ک.ک.ک و ک.ی.د رسیی ا ح ایییت کییرد. بییه اعتقییاد   ،با بروز بحران سوریه  .آزاری نخواهند دید

انجام شیید. بییا  2۰14نیروهای کرد در اواخر ساژ مقاما  ترکیه در دوره اوباما اولین مح وله توییحات  آمریکا به  

آغاز ع ییا  زیتون برای تاکوازی نقاط مرزی ترکیه و سوریه از نیروهییای تروریوییت ، آمریکییا اعییالم کییرد کییه 

هزار نفر متمکل از نیروهای ک.ک.ک را در مرز ترکیه و سوریه تمکیل خواهیید داد. اییین  3۰نیروی نظام  تعداد  

در منطقه باعش شد که   های داعم کردها و تروریوت دی آنکارا شد. ح ایت آمریکا از  عوامل مو   نگران   

توسییط مرکییز  2۰17مردم منطقه بویژه ترکیه نوبت به آمریکا نگری منف  داشته باشند. یک نظرسیینج  در سییاژ 

 81نیید و تن ییا درصد از مردم ترکیه نوبت به آمریکییا دییید منفیی  دار 79دهد تحقیقات  تیو انجام شد که نمان م 

درصد از مییردم ترکیییه بییه  82دهد که ها نگری مثبت دارند. نظرسنج  دیگری از این مرکز نمان م درصد از آن

 .رپیس    ور فعی  آمریکا اعت اد ندارند

 خرید نفت و گاز ایران توسط ترکیه

خواهد که واردا  نفت و های نفت  عییه    وری اسالم ، از ترکیه م آمریکا در چارچوب برنامه اع اژ تحریم

گاز خود را از این کمور متوقف کند. این در حال  است که ترکیه به این واردا  وابوته اسییت و از ه ییین رو از 

 .آمریکا تقاضای معافیت موقت کرده است. امری که ممخ  نیوت واشنگتن با ت دید آن ه  نان موافقت کنیید

ها عییه صادرا  نفت ایران تحریم 2۰16با ایران، نوامبر  2۰15ساژ ای دولت آمریکا تس از خروج از توافق هوته

های یکجانبه آمریکا برای ادامه خرییید نفییت ایییران را آغاز کرد. اما ترکیه یک  از همت کموری بود که از تحریم

رد و تییذیهییا عییییه واردا  نفییت ایییران را ن  ترکیه اعالم کرده کییه تحریم.  معافیت شد ماهه دریافت کرده بود

 2۰17در ساژ    .ای نداردها، سودی برای ثبا  و صی  منطقههمدار داده که اقدام آمریکا در تایان دادن به معافیت 

های یکجانبه و تح یل چگونگ  روابط با کمورهای ه وایه را وزیر خار ه ترکیه اظ ار کرده است که ما تحریم

یک ت هئو، ه تای آمریکییای  خییود کییه گفتییه بییود ترکیییه وزیر خار ه ترکیه ه  نین از اظ ارا  ما  .تذیریمن  

: وادار کییردن بییه خرییید هو گفت  هتواند نفت را از عربوتان سعودی و امارا  متحده عرب  تأمین کند انتقاد کردم 

چند روز تید از اعالم تص یم آمریکییا بییرای  . مقاما  ایران ،نفت از کمورهای دیگر بجز ایران زیاده روی است 

های  ایگزین برای ادامه تجار  دو  انبییه ها، به آنکارا سفر کرده و با مقاما  ترکیه درباره مکانیزمافیت تایان مع
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اینوایت ترکیه، اقتصاد ترکیه در صور  تایان دادن بییه  زیگ ا به گفته مدیر انروی شرکت   ند.کرده بود گو  گفت و

ترین صییادرکنندگان زیرا ایران یکیی  از اصییی   .رفت واردا  نفت از ایران، از نظر اقتصادی تأثیر منف  خواهد تذی

کند و نفت ایییران قی ییت تری نوبت به رقیباند عرضه م نفت و گاز ترکیه است. ایران نفت را با شرایط مناس  

ترکیه به دنباژ استفاده از ارزهای   .تری برای برخ  از کمورها از   یه ترکیه داردک تر و شرایط ترداخت مناس  

های مرکزی ایران و ترکیه رس اً با تجار  بییا اسییتفاده بانک 2۰17ال یل است و در اکتبر ساژ ر  بینمی  در تجا

های سیاس  که تید از این در روابط دو  انبه با این حاژ آنکارا به دلیل دشواری  .از ارزهای می  موافقت کردند

آمریکییا را دور زده و بییه تجییار  بییا ایییران هییای  تواند تحریمها موا ه شده است به سخت  م با واشنگتن با آن

های تجاری  دید تایدار با ایران برای ترکیه دشوار است و ایجاد مکانیزم ت اتری بهردازد. از این رو انجام سیوتم

 .تر کندبا ایران م کن است روابط ترتند میان واشنگتن و آنکارا را وخیم

درصد از واردا  ماهانه خییود بییه ایییران   51کیه بود، برای حداکثر  که تا این اواخر تن ا تاالیمگاه نفت تر توتراس

نفت ایران را با تخفیف کوچک  خریییداری  ،وابوته بوده است و تحت قراردادهای واردا  بیندمد ، این شرکت 

و  هآغاز کییرد 2۰18آوریل  های تجاری خود را ماهکه یک تاالیمگاه دیگر ترکیه است، فعالیت  سوکار  .کرده است 

 7.11از ایییران سییاژ گذشییته بییه   توتراس واردا  نفت   .ز درباره واردا  نفت ایران آماری اعالم نکرده است هنو 

میییییون  11.493درصد در مقایوییه بییا واردا   38.1بمکه در روز( رسید که  784هزار و  142میییون تن )معادژ 

تییس  2۰18 ووپیین ،از ایران وتراست کاهد داشت. اما خرید 2۰17بمکه در روز( در ساژ   8۰5هزار و    23۰تن )

هییزار و   287های آمریکا عییه ایران، کاهد چم گیری تیدا کرد. اییین تاالیمییگاه  از اعالم بازگمت مجدد تحریم

بمییکه  978هزار و    93۰درصد در مقایوه با    69.1بمکه در روز نفت ایران را در ووپن گذشته وارد کرد که    843

 27۰هییزار و    867در ووپیه دوباره رشد کییرد و بییه   توتراس داشت. واردا کاهد    2۰18در روز در ماه مه ساژ  

متعاق  آن این شرکت حجم ک تییری   .های آمریکا آغاز شد، صفر شدبمکه در روز رسید اما در نوامبر که تحریم

عییادژ بمکه در روز رسییید کییه م 139هزار و  9۰تن ا  2۰19در وانویه  توتراس از نفت ایران را وارد کرد. واردا 

 691هییزار و    171درصد از کل واردا  نفت این شرکت بود و عراق منبع اصی  تأمین نفت ترکیییه شیید و    17.4

ه  نییین از نیجریییه،  تییوتراس.  درصد از کل واردا  نفت این کمور را تأمین کییرد  33.2بمکه در روز یا معادژ  

نیاز مبرم ترکیییه بییه نفییت و بخصییوص گییاز با تو ه به    ه است.لیب  و کی بیا و ه  نین قزاقوتان نفت وارد کرد

هییای تحری یی  در قبییاژ ایییران از ایییاال  شود که سیاست داران ترکیه درصدد دریافت معافیت بین  م ایران، تید

هییای غیرمتعییارف در   ییت دورزدن متحده برآیند و در صور  عدم دریافییت معافیییت، درصییدد اسییتفاده از راه

 واشنگتن خواهد شد. -ید تند در روابط آنکاراها برآیند که این سب  افزاتحریم
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 سیاست آمریکا در خاورمیانه

تاکنون آمریکا دو هدف تامین امنیت اسراپیل و تامین امنیت انروی را در خاورمیانه دنباژ میی  کنیید.   2۰۰2ساژ  از  

یج فارس را زیر امریکا از  نگ   ان  دوم تاکنون تالی کرده است تا نقاط وپواکونومیک خاورمیانه از   یه خی

امنیت  خوید در آورد. در نقاط وپوتییتیک نزدیک اسراپیل نیز تغییر تص یم نخبگان در کمورهای  -کنترژ سیاس 

ها با وارد ه  ون مصر و اردن و تغییر رویم در کمورهای  ه  ون عراق و سوریه را دنباژ کرده است. امریکای 

کیه به نظم امنیت  خییج فارس تالی دارند نظم امنیت  چند انبه کردن کمورهای  ه  ون انگیوتان، فرانوه و تر

را در آینده در این منطقه حاکم کنند، اما تغییر تص یم در نقاط وپوتییتیک و تغییر ساختار با اولویت فدرالیوییم در 

کییه   های  ییوالنبه رس یت شناختن حاک یت اسراپیل بر بیندی  .شودکمورهای ضعیف از سوی امریکا دنباژ م 

. تییس از اییین تصیی یم به تازگ  اتفاق افتاد، بار دیگر انتقادا  ترکیه از سیاست آمریکا در خاورمیانه را برانگیخت 

های  والن هیچ ربط  به اسراپیل نییدارد و دونالیید که بیندی  سیاس  ایاال  متحده آمریکا، ترکیه رس اً اعالم کرد

. ه  نین ح ایییت آمریکییا از عربوییتان در  ریییان کودتییا عییییه دولییت قییانون  مصییر و کندترامپ »قیدری« م 

بازداشت، زندان  و اعدام تعداد زیادی از اعضای اخوان ال وی ین مصر سب  شد تا ترکیه در این زمینه با آمریکا 

قدس به عنییوان و ه هی انان عرب آن دچار تند شود. انتقاژ سفار  آمریکا به قدس و به رس یت شناختن ش ر  

 6در تایتخت اسراپیل نیز یک  دیگر از سیاست های  بود که دولت ترکیه به شد  با آن بییه مخالفییت برخاسییت. 

ال قییدس بییه عنییوان بییه رسیی یت شییناختن بیت   ور رس  به دونالد ترامپ  رپیس    ور آمریکا ،2۰17دسامبر  

م برخالف نزدیک بییه هفییت دهییه سیاسییت خییار   این اقدا .را اعالم کرد تایتخت اسراپیل توسط ایاال  متحده

صییور   ال قییدسبیت  بییه تییل آویییو    از اسییراپیل ریزی برای  ابجییای  سییفار  اییین کمییور درآمریکا و برنامه

آویو ای تص یم برای عدم انتقاژ سفار  آمریکا از تییلنامهتس از اعالم این خبر، ترامپ با امضای معافیت  .گرفت 

با استقباژ از اییین تصیی یم آن را  وزیر اسراپیلنخوت  ،بنیامین نتانیاهو . گر ت دید کردبه قدس را برای شد ماه دی

. قییرار گرفییت  ترکیه  سیاست خار    نال یی  از   یه موئوالستاید ن ود. این اقدام مورد انتقاد اکثر رهبران بین

از موارد اختالف  و تییند آفییرین های ثانویه بر ایران نیز یک  دیگر  خروج آمریکا از توافق بر ام و اع اژ تحریم

های ظال انه و یکجانبه بر عییییه میان ترکیه و ایاال  متحده آمریکا بوده است. ترکیه معتقد است که اع اژ تحریم

 ایران، نه تن ا دارای مزیت نیوت بیکه سب   غیان بیمتر ایران و ناآرام  در منطقه خاورمیانه خواهد شد. 

 

 بحران ونزوئال
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خوان گوایدو را به عنوان رپیس    ییور ونییزوپال بییه رسیی یت شییناخت، ر یی   ییی    ،دونالد ترامپ زمان  که  

، او را تا با اعالم ح ایت از او  ت اس گرفت نیکالس مادورو    باآور« توصیف کرد و  اردوغان این تص یم را »شوکه

ونزوپال نمان داد از دولت قانون   های قیدرمآبانه آمریکا تمویق ن اید. ح ایت ترکیه  به استادگ  در برابر سیاست 

عالوه بر اینکه اتحییاد بیمییتری های آمریکا برای منزوی کردن کاراکاس  که این دو کمور به رغم فمارها و تحریم

تی انییان  کییه تی اناند شده است؛ هم، مو   تقویت روابط این کمور منطقه آمریکای التین با هماندکو  کرده

های کاخ سییفید بییه دنبییاژ شان نوبت به سیاست و حت  برای نمان دادن نارضایت   دژ خوش  از واشنگتن نداشته

از یکدیگر دور باشند، اما  ترکیه و ونزوپال م کن است کییومترها  .تر کردن گوتری روابط با ونزوپال هوتندعین 

بییه رغییم اینکییه  دیگر نزدیک کرده است.اند که دو کمور را بید از تید به ه و ه ممترک ضد آمریکای  داشته

هییای های گذشته یک شریک تجاری م م برای ترکیه بوده، اما این باعش نمده آنکارا از سیاسییت آمریکا    ساژ

ای بییر اییین وزیر خار ه ترکیه    دیدار با ه تای ونزوپالییی .  ال یی  انتقاد نکندمخرب واشنگتن در عرصه بین

تواند مانع از تع یق روابط آنکییارا و کاراکییاس بییه ط تی یده ن  که هیچ تحریم، فمار و یا شرای هموئیه تاکید کرد

میییییون دالر   15۰بییه حییدود    2۰19ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی شود. سط  تجار  دو کمور تا تایان ساژ  

. مراوداتیی  کییه بییه هیییچ و ییه خوشییایند و دو  رف به دنباژ افزاید میزان این مراوادا  تجاری هوییتند  هرسید

آمریکا نبوده و یک  دیگر از عوامل ایجاد تند و تضاد در منافع دو کمور ترکیه و آمریکا بییوده اسییت.   دولت ردان

تی انییان اییین دهد که راهکارهای آمریکا برای تحت فمار گذاشتن ونزوپال و دور کردن هممان م مواضع ترکیه ن

ترکیییه ه اننیید  .ین کمور نزدیک کرده اسییت کمور نتیجه نداده و حت  هم تی انان ونزوپال را بیمتر از گذشته به ا

هییای گذاری در آمریکای التین داشته است. آنکارا در سییاژهای اخیر نیم نگاه  به سرمایهروسیه و چین در ساژ

های  دید اقتصادی در آمریکای التین به دنباژ تقویت  ایگاه خود در این منطقه بوده است. اخیر با ا رای  رح

ای در نظییر گرفتییه شییده و آمریکییای التییین های  رح کالن انتقاژ کاالهای ترکیییهاز اولویت آمریکای التین یک   

و این یعنیی  تییا گذاشییتن ترکیییه در حیییاط خیییو   شودای م م برای صادرا  کاالهای ترکیه محووب م منطقه

های اخیر شییرایط ژدر این میان ونزوپال که در ساایاال  متحده آمریکا و ایجاد تند در روابط سیاس  دو کمور.  

اقتصادی بویار سخت  را به دلیل  نگ اقتصادی آمریکا تجربه کرده، توانوته با راهکارهییای  در برابییر فمییارهای 

تقویت روابط با هم تی انییاند از   یییه روسیییه، چییین، ایییران و   واشنگتن ایوتادگ  کند. از   یه این راهکارها

کند در روابط ونزوپال با هم تی انای اختالژ ایجاد کنیید کییه البتییه م در این میان آمریکا تالی    .ده است ترکیه بو 

های نفت  ایران تاکنون در این مویر ناکام بوده است. برای ن ونه واشنگتن تیمتر همدار داده بود از انتقاژ مح وله

یییک نیییکالس روابییط نزد  .به ونزوپال م انعت به ع ل خواهد آورد، اما نتوانوت به هدفد در این راسییتا برسیید

  .   وری ترکیه نیز دلیل محک   بر گوتری روبط ف  مابین بوده است مادورو و ر    ی  اردوغان رپیس
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 تحریم اقتصادی ترکیه و هالک بانک

از سوی ترکیه را که خود  زو اعضای ناتو است ت دیدی برای این تی ییان   4۰۰یی آمریکا خرید سامانه دفاع  اس

اما دولت   .توش  کندچمم  4۰۰یی ها از آنکارا خواسته بود که از خرید اسه ین دلیل بارکند و به  نظام  تیق  م 

بییه  4۰۰یییی روسیه تحویل سییامانه اس 1398ترکیه در ن ایت خواسته آمریکا را نادیده گرفت و اواسط تیرماه ساژ 

گییره آمریکییا بنییا دارد ترکیییه را اعالم شد که کن  1399اواخر تیرماه ساژ  . بر ه ین اساس  ترکیه را رس اً آغاز کرد

دلیل خرییید سییامانه لذا  رح تحریم ترکیه به   از روسیه تحریم کند.  4۰۰یی دلیل خرید سامانه دفاع موشک  اسبه 

خواه و یک ن اینده دموکرا  تدوین و بییرای از روسیه، با ه کاری دو ن اینده    وری  4۰۰یی دفاع موشک  اس

گردید. این  رح در اواخر مردادماه به رای گذاشته شد و ن ایندگان بییا تحییریم ره  انجام مراحل بعدی تحویل کنگ

ترکیه موافقت کردند. ه  نین مجیس ن ایندگان آمریکا و وزار  خزانه داری این کمور چندین بانک و موسوه 

سییب  ایجییاد های ایران تحریم کییرده کییه  های اقتصادی و بانک  و بدلیل دور زدن تحریمترک را بدلیل ه کاری

هییای ها شده است. ک ا اینکه ترکیه از ابتییدای تحییریماختالف در میان سیاست داران ترک و ه تایان آمریکای  آن

هییا ایران بدلیل ه کاری اقتصادی گوترده با این ه وایه شرق  خود، ه واره در صدد مخالفییت بییا اییین تحییریم

ش تند در روابط میان ترکیه و ایاال  متحده آمریکا نیز ها ه یمه باعبرآمده و به نوع  این تص ی ا  و مخالفت 

 بوده است.

 

 کودتای نافرجام در ترکیه

 

عی  بن وزیر ترکیهنخوت  تالش  بود توسط گروه  از نظامیان که در آن بنا بر گفته ترکیه  2۰16کودتای نافر ام  

تالی کردند تا حکومت را در دست   2۰16ووپیه    16  –  2۰16ووپیه    15در تاریخ   ارتد ترکیه بخم  از یییدریم

سیییطان مح یید  و بوییفر هییایتییرواز کردنیید و ارتیید تل  آنکییارا و اسییتانبوژ های  نگ  در آس انبگیرند.  ت 

تانک و سربازها مودود کرد.    این ع ییا ، بویاری از خطوط تیفیین و اینترنییت   را به وسییه استانبوژ در فات 

ای بییا بیانیییهه زمییان  .درخواسییت ک ییک کییرد تییییس بییا کودتییاگران ازقطع بودند. حکومت ترکیه برای مبییارزه 

تخیید شیید بییا اییین مضیی ون کییه ارتیید بییرای  تیویزیییون دولتیی  ترکیییه از نیروهییای موییی  ترکیییه عنییوان

در این ا العیه ارتد تأکید کییرد کییه   .است ، اداره امور را در دست گرفتهحقوق بمر در ترکیه و دموکراس  حفظ

در کمییور در اولویییت قییرار  حاک یت قییانون ا با کمورهای دیگر به قو  خود باق  است وروابط خار   آنکار

است در حییال  انجام گرفته اهلل گولنفت  برخ  منابع داخی  ادعا کردند این کودتا توسط نیروهای وابوته به.  دارد



 

1501 

 

 

ي )مقاله عل
صلنامه علم

ف
يـ 

م
ي

ل  سوم،شماره سوم)پياپ
ن، سا

ي ایرا
ي سياس

جامعهشناس
ي( 

پژوهش
11

(پایيز
1399

 

سییتاد کییل  رپیییس س  آکارهیو  ونراژ.  که وی در تیام  کودتا را محکوم کرد و گفت که کودتا کار اردوغان است 

در مکییان  امیین تحییت محافظییت  اردوغان های ترکیه گفتندرسانه  .نیز توسط کودتاچیان دستگیر شد ارتد ترکیه

است و به زودی یک نطق تیویزیون  خواهیید داشییت. دفتییر ر یی   ییی  اردوغییان از ذکییر محییل نگ ییداری او 

بییود. ضیی ن اییین  ازمیییر و آنکارا ،استانبوژ م رها حاک  از قطع خطوط تیفن در سه کالنخودداری کرد. گزاری

ه گفتیی  وزیر وقت ترکیه  نخوت   .بر فراز ستاد فرمانده  ارتد در آنکارا در حاژ ترواز بود هییکوتترهای کبری که

انیید، دهد دموکراس  را زیر سؤاژ ببرد و افرادی که دست به این اقدام غیرقانون  زدهکس ا ازه ن  به هیچ بود که

بییرای  ه بییود کییهاز هواداران خود خواسییت حزب عدالت و توسعهدر ه ان زمان    .ین  خواهند ترداخت هزینه سنگ

هییا، نیروهییای وفییادار بییه ساعات  تس از آغاز درگیری.  ها بریزندبه خیابان ر    ی  اردوغان ح ایت از دولت 

نظییام   تعییداد زیییادیو اعالم کردند که کنترژ کمور را بییه دسییت گرفتییه  حزب عدالت و توسعه دولت ترکیه و

اند. ه  نین نیروهای مردم   رفدار دولت ترکیه به س ت ستاد ممترک ارتد این کمییور کودتاگر بازداشت شده

اسییت ای مدع  شد که کودتای ارتد شکوت خورده، در بیانیهنیز   سرویس ا العات  دولت ترکیه.  حرکت کردند

وکد کردن کودتای ممییکوک و نافر ییام در ترکیییه، اردوغییان . تس از فراندای از کودتاچیان دستگیر شدهو عده

مدع  شد که این کودتا توسط روحان  معروف و مخالف دولت ترکیه یعن  فت  اهلل گییولن سییازمانده  شییده و 

باید دولت آمریکا این روحان  را به ترکیه   ت محاک ه استرداد کند اما دولت آمریکا از این کار سرباز زد و این 

 لت ردان آمریکای  با مو   از نارضایت  در میان حزب عدالت و توسعه و مردم ترکیه موا ه شد.تص یم دو

 

 هتحکیم همکاری آمریکا و ترکیانرژی اوراسیا و قفقاز و 

برای مثاژ، تالی ترکیییه . باشدمنطبق م   و ترکیه اساساً  ای()به عنوان یک قدر  فرامنطقهاورآسیا منافع آمریکادر  

بییه نفییع آمریکییا  یزیییاد تا حییدبه اروتا  شدن به چ ارراه انروی برای ح ل و نقل انروی دریای خزربرای تبدیل  

، گییاز  ی به انروی روسیییه توان نیید خواهیید سییاخت، خصوصییاًااین امر اروتا را به منظور کاهد وابوتگ .  است 

را برای ساخت خییط لولییه آمریکا ح ایت دیهی اتیک محک    .  آن را تقویت کرده است   اقدام  که آمریکا شدیداً

ح ایییت دولییت آمریکییا از کریییدور انییروی . گاز خزر فراهم آورده است انتقاژ   ی ان و ه  نین خط لوله    -باکو 

اییین  ییرح  .شده اسییت  شرق به غرب به عنوان روش  برای ح ایت از  اه  یب  سیاس  ترکیه در منطقه ارزیاب 

هژمییون  مجییدد روسیییه بییر  ن اید ه  نییین ازرا مودود م درواقع، ض ن اینکه دست یاب  ایران به انروی خزر  

رقابت وپوتییتیک  دربییاره منییابع انییروی و مویییرهای انتقییاژ آن محییور دیگییری در .  کندمنطقه نیز  یوگیری م 

خود را در   ییت مت ایییل بییه  ترکیه سیاست . باشدخصوص منافع ه اهنگ آمریکا و ترکیه در روابط دو انبه م 
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و به دنباژ آن است  ایگاه م    در ح ل و نقل نفت و گاز از  ریق ادغام خود در کریییدور کرده    غرب تعریف

ترکیییه  ، 2۰۰9ووپیییه  2۰با امضای قرارداد خط لوله نابوکو در .  شرق به غرب به رهبری آمریکا دست یابد  انروی

بع انییروی خاورمیانییه و در حاژ حاضر به کمور استراتژیک محوری برای اروتا تبدیل شده است، در حالیکییه منییا

تا سیاسییت انییروی  رفت م انتظار    اوباما و ترامپ ه انطورکه از  .  کندو اروتا متصل م   آسیای مرکزی را به بالکان

هییای ه کییاری میییان آمریکییا و ترکیییه بیمییتر قراردادهای  دید انروی زمینهبا  تری را دنباژ کند،  اوراسیای  فعاژ

ی ای است که بواسطهری یند اسهایک ن، موقعیت بری و بحری ترکیه به گونه  بر اساس نظریه  .افزاید خواهد داد

گازی( شییرق  آسیییای   -های )نفت استراتژیک بودن سرزمین  آن، مویری مناس  در   ت انتقاژ انروی از حوزه

ژ و ح ییل و نقییل باشد. لذا این کمور نقم  استراتژیک در زمینه انروی، انتقامیانه)قفقاز( و خاورمیانه به اروتا م 

 کند.آن در دو سوی عرضه و تقاضا ایفا م 

 

 و قفقاز  یدر آسیای مرکز  ایهای فرامنطقهقدرتبا   یبسترساز همکارمدل توسعه ترکیه: 

 

اقتصییادی قابییل تییو    را در  غرافیییای آسیییای  تحوال  سیاس  و  چند دهه اخیر،تردیدی نیوت که ترکیه در  

وص که روی کار آمدن حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسییعه تحییول  عی  الخص  صغیر تجربه کرده است.

در ترکیییه، زمینییه را بییرای   9۰و    8۰،  7۰های  آید. البتییه تحییوال  دهییهبزر  در تاریخ معاصر ترکیه به ش ار م 

 و  اقتصادی حییزب عییدالت   امروزه ترکیه و البته در سایه مجاهد  سیاس  و  .اینگونه تحوال ، ه وارتر کرده بود

و ییود انتخابییا  آزاد،   تحوالت  چییون: عرضییه دموکراسیی ،  در تالی است تا در سایه تحوال  سیاس ،  ،توسعه

گرای  نوین و ترویج فرهنگ توییام  نوییبت الپیتوییه ومیییرام ک الیوییم، راه  نگ با تروریوم)ک. .ک(، اسالم

را ه وار کند. لییذا در اییین زمینییه  راه رسیدن به توسعه اقتصادی  مذاکرا  مربوط به تیوستن به اتحادیه اروتای  و

کند و حت  در های قبی  برای ایجاد تحوال  سیاس  با هدف نیل به توسعه اقتصادی، باز ع ل م بیمتر از دولت 

های زندگ  الپیک نیز برنیامده است. تحوال  سیاس  ترکیه زمینه را برای رشد ک   صدد تغییر و یا اصالح بنیان

مور ترکیه خود را به عنوان یک الگییوی سییکوالر، دموکراتیییک و . ک فراهم کرده است   وکیف  اقتصادی این کمور

در راستای اراپه این الگو از  ان  ترکیه، این کمور تن ا نیوت، بیکه اتحادیییه .  کندمبتن  بر اقتصاد آزاد مطرح م 

 اش  اتحاد شوروی حدود سییاژبه  وری که در ه ان اوایل فروت. کننداروتا و آمریکا نیز از این مواله ح ایت م 

، وزیر امورخار ه  آمریکا  ی ز بیکر نیاز به این موئیه را که ترکیه باید اولین کمییوری باشیید کییه در اییین 1992

حتیی  دبیییر کییل . بیان کییرد منطقه فعالیت بکند تا انقالبیون  از نوع ایران نتوانند در آنجا فعالیت بکنند، را صراحتاً

کند که ناتو امیدی به ترکیه است تا در منطقه آسیای مرکییزی و قفقییاز اقییداما  اشاره م وقت ناتو مانفرد  ورنر  
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ترکیه قادر شیید ضیی ن خییروج از   با ظ ور آسیای مرکزی و قفقاز،.  الزم را انجام بدهد تا توازن قوا به هم نخورد

ایفییای اییین .  ی دهدروسیه گوتر  انزوای فرهنگ ، نقد محوری خود را برای غرب در امتداد  نوب حوزه نفوذ

نقد برای متحدین غرب  ترکیه بویژه آمریکا خوشایند بوده است و ح ایت از ترکیییه بییه عنییوان الگییوی توسییعه 

 ترکیه با برخورداری از ح ایت آمریکا درباره مییدژ ترکیی .  گیردکمورهای ترک زبان بر ه ین اساس صور  م 

نقد ترکیییه .  رهای ترک هم قطار خود بو ود آورده است کمو   های نوتای فرهنگ  و اقتصادی را در میاناتحادیه

نیز بویییار مییورد تو ییه قییرار ( آمریکا)در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نه تن ا در درون خود ترکیه بیکه در غرب

دلیل این تو ه ناش  از  ترس  است که اسالم رادیکاژ م کن است خالء قدرت  را که در این منطقه .  گرفته است 

هییای تییازه وروی رخ داده است تر کند، ترس  که منجر به تمویق قوی از سییوی غییرب بییه دولییت   شبا فروتاش

خصوص، در   ان تس   به.  به اتخاذ مدژ ترکیه در خصوص دموکراس  ه راه با اقتصاد لیبراژ شده است   موتقل

کننده تغییر   ت داده های اسالم  رادیکاژ مایوس سهتامبر که در آن منافع استراتژیک غرب به سوی رویم  11از  

افرا   را تقویت کند، نقد ترکیییه بییه عنییوان عامییل م ییم در   یهااست که م کن است امید موفقیت تروریوت 

ترکیه تیوندهای قوی زبان ، قوم ، فرهنگ  و تاریخ  با کمورهای تازه   قرار گرفته است که به  منطقه مورد استناد

کنند با تیروی از خط و مم  سیاست خییار   آمریکییا و سع  م رهبران ترکیه .  بخمدتاسیس آسیای مرکزی م 

های غرب و به ویییژه آمریکییا بییرای نفییوذ در آسیییای مرکییزی ها و ح ایت ترویج الگوی حکومت  خود از ک ک

از نظر آمریکا نیز، ترکیه الگییوی مطیییوب  بییرای کمییورهای آسیییای مرکییزی و قفقییاز در ابعییاد .  برخوردار باشند

ا که ترکیه کموری با گراید غرب ، عضو ناتو، معتقد به  دای  دین از سیاست و مدافع منافع گوناگون است، چر

 .است  غرب در منطقه
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 گیرینتیجه

ا افوژ گفت ان ک الیوت  و تیروزی اسالم گرایان، خط و مم  سیاست خار   ترکییه تغییرا  بنیادین  را شاهد ب

عنییوان تییل ارتبییا   شییرق و  برخالف گذشته این کمور را نییه بییه  های بیند تروازانه آنکارا یب    اه.  بوده است 

قرار داده قفقاز و آسیای مرکزی، بالکان و خاورمیانه   غرب، بیکه کموری مرکزی در میان منا ق  استراتژیک نظیر

گری حاکم بیر سیاسیت خیار   حزب عدالت و توسعه به دنباژ بوط نفوذ اییین کمییور دکترین نوعث ان   است.

. باشیید ق تیرامون  و ادغام بیا ایین  وامیع بیا هدف کو  اه یت اسییتراتژیک   ییان  بییرای ترکیییه میی در منا

ای و هیای اخییر بیا تغیییییرا  و تحیییوال  فراوانییی  در روابیییط منطقییهخیار   ترکییه در  ی  سیاژ  سیاست 

نییییز از   ه  ون روسیه و امریکا هایقدر ای موا ه بوده است که سیاسیت ایین کمیور در رابطیه بیا فرامنطقه

بییا تو ییه بییه نقیید اسییتراتژیک اییین قییدر  در   ه کاری با روسیهایین قاعده موتثن  نبوده است. به  وری که  

ای و ه  نین حوزه انروی، و ه  نین نقد ابرقدرت  آمریکا و هژمییون قالیی  بییر های منطقهخاورمیانه و بحران

بییوده  2۰19تییا  2۰16در بازه زمییان   هیای ترکییه در سیاسیت خار  ییت یکی  از اولو منطقه و نظام بین ال یل  

هییای و رویکرد اییین کمییور نوییبت بییه قییدر قفقاز  منطقه خاورمیانه و خار   ترکیه در  اهداف سیاست   .است 

امنیتیی  و   -تیوان بیه دو بخید اهیییداف سیاسیی را به  ور کیی  می حاضر)روسیه و آمریکا( در این دو صحنه  

 : اقتصادی تقویم کرد اهداف

 امنیت   -اهداف سیاس  •

ال یییل گرای  در روابط بییین، چنیید  انبهاخیریکیی  از اهییداف اصییی  سیاسییت خییار   ترکیییه در دوران 

فراوانیی  تیییدا از منیا ق  کیه در ایین زمان برای مقامییا  ترکیییه اه یییت  .باشیدو تو ه به منا ق تیرامیون  می 

د تا نفوذ خییود را در  این. ازایین رو ترکییه تیالی م باشدم آسیای مرکزی و قفقاز خاورمیانه و قه  منط  اند،کرده

امنیت  با روسیه و ایاال  متحییده   –اتحاد و ه کاری سیاس     اهدافاین منا ق افزاید دهد. برای رسیدن به این  

 -امنیتیی  -سیاسیی ممیییترک  منافع. بوده است  و منافع آن منا قبیه عنیوان کیید دست یافتن ترکیه به این   آمریکا

عامل توریع کننده و م    برای ترکیه در   ت توسیییعه نفیییوذ با روسیه و آمریکا  مییان کمور ترکیه    اقتصادی،

روسیییه و . از ه ین رو ترکیه روابط موتحک   را بییا شودم محووب  خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز  در منطقیه  

های  نیز شده اسییت امییا در مج ییوع های  از تاریخ دچار فراز و نمی  ه است اگرچه در برههدبرقیرار کیر  آمریکا

های گووت روابط، ه ییواره ه واره ترکیه سع  کرده است که منافع می  خود را در اولویت قرار دهد و در زمان

واشنگتن  -موکو و آنکارا –امیروزه روابیط آنکاراسع  در احیای روابط و ارتباط و ه کاری مجدد ن وده است.  

 .ت روابط تایدار و رو به گوترش  اس
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قفقاز هم مرز با ترکیه است و منا ق خاورمیانه با انبوه  از ذخایر انروی و ثرو  و ه  نین  از لحاظ وپوتییتیک  

یه ترکییه ای اسیت ک منطقیه  اوراسیاتواند در منیافع ترکیه تأثیر به سزای  داشته باشد. از  رفی   این هم مرزی م 

و  کند و ه  نین اییین منطقییه راه ورود ترکیییه بییه آسیییای مرکییزی اسییت متصل م و اروتا    را بیه درییای خیزر  

کنیید. ای است که ترکیه را به ذخایر عظیم انروی و بازار مصرف چند صد میییون  متصل میی خاورمیانه نیز منطقه

منییا ق و نیییاز ترکیییه بییه حفییظ امنیییت منطقییه ب نظییور امنیت  در اییین  -های سیاس لذا با تو ه به و ود بحران

های  قدرت نیید بییا شکوفای  هر چه بیمتر اقتصاد خود، ترکیه ه واره سع  ن وده است تا با اتحاد و ایجاد اپتالف

ای و هژمون قال )ایاال  متحده آمریکییا( در راسییتای دسییتیاب  بییه اییین ای)روسیه( و فرامنطقههای منطقهقدر 

 ای خود ه  ون ایران و عربوتان برآید. ه  نین امتیازگیری از سایر رقبای منطقه  اهداف خود و

 اهداف اقتصادی •

شود. ترکیه نیییز هیای اسیتراتژیک محویوب م امروزه برای کمورهای   ان تأمین میداوم انیروی  یز اولوییت 

د، نییاز روزافزون بییه انییروی و تییأمین باشی با تو ه به اینکه  زء کمورهای عالقیه منید بیه توسیعه شیتابان می 

منطقییه خاورمیانییه و تواند در تأمین انروی ترکییه نقیید فعییال  داشییته باشییید  مداوم آن دارد و از منا ق  که م 

ترکییه یکی  از کمیورهیای فقییییر از لحیییاظ انیییروی محوییوب   .قفقیاز اسیت بخصوص خییج فارس و منطقه  

در بیندمییید  و ترکیییه  ه واردا  مداوم انروی دارد. تأمین امنیت انروی کمیور  شود به ه ین دلیل نیاز مبرم بم 

تبیدیل شیدن بیه قطی  ترانزییت انروی از شرق اروتا، دو هدف راهبردی ترکیه در زمینه انروی اسییت. ایییران و 

ه وارد تقابیییل روسیه به وییژه بعید از شرایط متفاو  تحریم نفت  و بحران اوکراین در ایییین حیییوزه بیییا ترکیییی 

 .اندشده

خیار   ترکییه در قفقیاز سیاسیت خطیییوط لولیییه و انتقیییاژ انیییروی از  ریییق   یک  از م  ترین ابعاد سیاست 

هییای آزاد موقعییت وپوتییتییک و وپیو اسیتراتژیک و دسترسی  بیه آب  .باشیدخاک ترکییه بیه سیایر نقیاط می 

از  رف مقابل با تو ه . عالم، به ترکییه میوقعیت  م تیاز داده اسیت شدن در  ایگاه  میان شرق و غرب    و واقع

برای انتقاژ  ی این منطقههیای آزاد، کمورهابه محصور بودن منطقه قفقیاز در خمیک  و عیدم دسترسی  بیه آب

کننیید. در هیای آزاد دسترسی  دارنید ماننید ترکیییه و ایییران اسییتفاده  انروی مجبورند از کمیورهیای  کیه بیه آب

نتیجه یک نوع وابوتگ  و نقطه ضعف  بیرای ایین کمیورهیا بیه و یود آورده است. به لحاظ اقتصییادی؛ ترکیییه 

نزدیکترین راه خروج به س ت کمیورهیای اروتیای  اسیت و متقابالً منطقه قفقییاز و در تیی  آن آسیییای مرکییزی 

و کمورهای منطقه  نوب شرق آسیا، چین و واتن است. های تجیاری مییان ترکییه  ترین راه برای ایجاد راهکوتاه

از نظر ترکیه راه نفوذ به کیل منطقیه آسییای مرکزی، مویر قفقییاز اسییت و قفقییاز م  تییرین دروازه بیییرای ایییین 

-سیاست چ ییار راه انییروی یییا ترکیی . شودکمیور بیه منظیور مناسیبا  اقتصیادی و روابط تجاری محووب م 
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از روی کار آمدن حیزب عیدالت و توسعه در دستور کار دستگاه سیاست خییار   اییین سازی خطوط لوله تس  

متحده آمریکا از این سیاست و سیاست دیگییر  . در این بین، ح ایت غیرب به ویژه ایاال ه است حزب قرار گرفت

یه غییییر  ییوری کییه اولییین خیییط لولیی   است. بهاز روسیه  آمریکا مبن  بر عبور نکردن خطوط انروی منطقه قفقاز  

ارزروم بیه ث یییر  –تفییس– ی ان به ث ر نموت و چندی بعد نیز خط لوله باکو   –تفییس  –روسی  یعنی  بیاکو  

 .  نرسیده اسیت کامل  برداری  خط لوله ناباکو نیز در منطقه مطرح شده است ول  هنوز به ب ره. نمویت 

گراییی ، اقتصییاد اقیییع گرایییی ، منطقیییهای از وحزب عدالت و توسعه از زمان کو  حاک یت در ترکیییه، آمییییزه

کیییه بییه  ییور کییی  در منطقییه   هخار   خییود حییاکم کیییرد  سیاس  و کاربرد ابزارهای قدر  نرم را در سیاست 

  ه است:در قال  سه راهبرد کی  شکل گرفتخاورمیانه و آسیای مرکزی  

»تیییان ترکیوییم« و هیییای  ه  یییون گوییتری و فعالویییازی ع یییق اسیییتراتژیک ترکییییه در قالییی  سیاسیییت  ▪

-های منطقهبا ک ک ایجاد اتحادهای استراتژیک با قدر   های نفوذ در منطقه»نئوعث انیوم« با هدف کو  حوزه

 هاای ه  ون روسیه و آمریکا و بازی با کار  هر یک از این قدر ای و فرامنطقه

 رمیانه و اوراسیاخاوهای سیاس ، امنیت  مرتبط با منطقه ایفای نقد نیابت  از غرب در حوزه ▪

-سیازی خطیوط لولیه نفیت و گیاز و حضور فعاژ در حوزهایفای نقد چ ار راه ترانزیت کاال و انروی با ترک  •

 گذاری منطقههای بکر اقتصادی و سرمایه

در منطقییه   در گزارش  تحت عنییوان راهبییرد انیییروی آنکیییارا  2۰19وزار  امور خار ه ترکیه در ساژ  ه  نین  

 راهبرد زیر اعالم ن وده است؛   سه، هدف اصی  این کمور را تامین امنیت انروی با تیگیری قفقاز  خاورمیانه و

 های عرضه انروی به بازارهای این کموربخم  به کمورها و راه  تنوع ❖

 های موثر در دستیاب  به خودکفای  در بخد انرویبرداشتن گام ❖

 ممارکت ترکیه در تامین امنیت انروی اروتا ❖

هییای نفییوذگری ه  ییون ترکیه ه واره سع  ن وده است از  ریق ه کاری و رویکرد مثبت بییه قییدر در واقع  

روسیه و آمریکا دستیاب  به اهداف و منافع می  خود را توریع بخمد و از  ریق بازی با کار  هییر یییک از اییین 

 ای بردارد.ههای م م تاریخ ، گام  بیند در   ت تبدیل شدن به هژمون قال  منطقها در تیچقدر 

 منابع

های وپوتییتیک در قرن بیوتم، تر  ه: مح درضا حافظ نیییا و هاشییم (. اندیمه138۰وپاروید و ه کاران)  اتوتایل، [1]

 دفتر معالعا  سیاس  و بینال یی  :نصیری، ت ران

 ت ران: انتمارا  آوای نور (،م الب اسالبعد از انق)روابط خار   ایران(.  1384اکبر)ال  ،  [2]
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ت ران: سازمان   رافیای  وزار  دفییاع و تمییتیبان   (،ترکیه)رافیای کمورهای ه جوار غ (.  1376ح د)اا اعت،   [3]

 نیروهای موی 

العییا  طموضع آت  شیعیان عراق در برابر کمورهای ه وایه، ت ران: موسوه فرهنگیی  م(.  1392)، محوناح دی [4]

 و تحقیقا  ابرار معاصر

 تبریز: بینا .مختیف آن  زبان کردی و ل جه های(. 1387)احدی، مح د [5]

وپوتییتیک انتقاژ نفت از قفقاز، فصینامه مطالعا  اوراسیای مرکییزی، سییاژ اوژ، شیی اره (.  1397  م دی)،  افمردی [6]

 .یک

(. عث ان  گرای   دید در سیاست خار   ترکیه، فصییینامه روابییط خییار  ، 139۰امیدی عی  و رضای ، فا  ه) [7]

 139۰، تاییز  3، ش اره  3ساژ 

(. بررس  و تبیین وپوتییتیک  اسالم گرای  اعتدال  در سیاست خار   ترکیه 139۰ژ و متق ، افمین)افضی ، رسو  [8]

 139۰، زموتان  4، ش اره  3با رویکرد سازه انگاری، فصینامه روابط خار  ، ساژ   2۰11تا  195از ساژ 

ای تثبیت هژمون  خود در (. موقعیت وپوتییتیک ایران و تالی های آمریکا بر139۰اخباری، مح د: عبدی، عطاله) [9]

 139۰، ب ار  57  ان، تژوهد  غرافیای انوان ، ش اره  

 ت ییران: موسوییه فرهنگیی  و معالعییا  و تحقیقییا  بینییال یی   .برآورد استراتژیک ترکیه(.  1397)آشوری، محون [10]

 معاصر

 3ه .شیی ار 24فصییینامه سیاسییت خییار  . سییاژ   ،روند ه گرای  ترکیه و بیوک غییرب(.  1389)اسکندری، مجید [11]

 874-847.ص  

 ،نقد انییروی در توسییعه روابییط روسیییه و ترکیییه (.1391)، شعی  ب  ن و مح درضا عییهورهلل  ری، سیداسداا [12]

 2۰-1.ص   11.ش اره   5مطالعا  اوراسیای مرکزی. ساژ 

رشیید. تاکنون. تایان نامه کارشناسیی  ا  2۰11  سوریه بر روابط روسیه و ترکیه از  التاثیر تحو (.  1391لیال)انیو ،   [13]

 .دانمگاه آزاد اسال   ت ران مرکز

(. نقد ترکیه در تیمگیری و مدیریت بحران های منطقییه ای، فصییینامه مطالعییا  آسیییای 1377آیدین، مصطف ) [14]

 .1377، تابوتان  22مرکزی و قفقاز، ساژ هفتم، دوره سوم، ش اره  

 نگ معاصرتر  ه حون توتا، ت ران: فره .ال یلفرهنگ روابط بین(.  1991)برومی ، روى [15]

م. سییاژ الفصینامه مطالعا  راهبردی   ان اس .تاثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه  (.1395)ب  ن، شعی   [16]

 158-133.ص   2ش اره   . 17
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و تحقیقا  بینال یی    العا طباغ: آرمان ا واقعیت ا، تر  ه موسوه فرهنگ  و م  مناقمه قره(.  1387). هارتیون،تالنو  [17]

ن، معاونت تولید، ت ران: انتمارا  موسوه فرهنگ  معالعا  و تحقیقا  بینال یی  ابییرار معاصییر ابرار معاصر ت را

 ت ران

(. تحییل نقد و  ایگاه  دید اوراسیا در اسییتراتژی قییدر  1387حوین تور تویان، رضا و میرزای  تور،  اهره) [18]

 1387، زموتان  64های   ان ، فصینامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش اره 

(. تقاضای گاز اروتا، نقیید ترکیییه و فرصییت هییای ایییران، ماهنامییه ا العییا  1385ی، سید غالم حوین)حونتا [19]

 .1385، فروردین 8و 7سیاس  و اقتصادی، ساژ بیوتم، ش اره  

 .ای روسیییهفرهنگ راهبردی و سیاست خار   خاورمیانییه(.  1396)حا   یوسف ، امیرمح د و عباس ذوالفقاری [20]

 192-165.ص   2.ش اره   9ژ فصینامه روابط خار  . سا

ترکیه    وری سرگردان، تر  ه: سید حوین موسوی، ت ران: مرکز تژوهمیی ای (.  1382)ولدان ، مح د   عفری [21]

 العا  استراتژیک خاورمیانهطعی   و م

، ب ییار 35(. سوداهای ایاال  متحده در  رح خاورمیانه بزر ، فصینامه راب ییرد، شیی اره  1384 وادی فت ، سارا) [22]

1384 

 139۰، اسفند 59۰(. فصینامه فرهنگ  و ا ت اع  گفتگو، ش اره  139۰  وری ترکیه)  [23]

 9فصینامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش اره  .چالم ای قوم  در قفقاز  نوب (.  1388)حوین  ، الل  [24]

 (. ایران و ترکیه در معادال  خاورمیانه: ه گرای  منطقه ای، فصینامه ه میی ری دیهی اتیییک،1386خرازی، سعید) [25]

 1386، 7، ش اره  1ساژ 

 م ر تارسا 46روزنامه شرق،   .قبرس، استخوان گیوگیر ترکیه(. 1375)مح د  ت،خوشوق [26]

 26[ تایگییاه اینترنتیی ] خبرگزاری صدا و سییی ا.  .نگاه  ا  ال  به روابط روسیه و ترکیه .(1395)خجوته، رحیم [27]

 .95 مرداد

 1384، اسفند 4، مجیه دفاع، ش اره  21ز قرن (. تعامال  ایران و ترکیه در آغا1384ق رمانهور، رح ان) [28]

 ت ران:گیتاشناسى  .رافیاغفیوفه  (.  1389)، حوینقرب  [29]

  3مجیه سیاست خار  ، ش اره   .بررس  سیر روابط ترکیه و سوریه(.  1373)، عی قوام [30]

، 12، سییاژ 4سیاس ، شیی اره . فصینامه راهبرد لی النیب ت اسیو س  ار خ  ت اسیس  وژاص(.  1372قوام، عبدالعی ) [31]

 31۰-281ص  

مییدارس ا ت اع  ) ید دوم(. ت ران: سییازمان حییوزه هییا و    –العا  سیاس   طمبان  م(.  1385)قنبرلو، مح درضا [32]

 عی یه خارج از کمور
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، 63های قدر  در  نگ نرم. فصینامه مطالعا  راهبردی، ش اره  (. فناوری139۰دهقان  فیروزآبادی، سید  الژ) [33]

 3۰-5  ، ص17دوره 

ان ، ت ییران: طویژه مواپل امنیتیی ، تر  ییه فخرالییدین سییی  کمورهای ممترک ال نافع(.  1388)فالتزگراف،  دوپرت  [34]

 العا  و تحقیقا  بینال یی  ایران معاصرطموسوه فرهنگ  م

ت ییران: موسوییه فرهنگیی  و معالعییا  و تحقیقییا  بینییال یی    .برآورد استراتژیک ترکیه(.  1387)مرادیان، محون [35]

 معاصر

(. نقد انروی در روابط سییه  انبییه اسییراپیل، آذربایجییان و ترکیییه، متییر م، سییی ان 1387مورینوون، الکواندر) [36]

 1387، تاییز  3رضوی، فصینامه فیوطین، ش اره  

(. ترکیه، ایران و آمریکا، گزاری راهبردی مرکز تحقیقا  اسییتراتژیک، شیی اره 1388[ مالپک، مح د حوین)37] 

 1388، اردیب مت  288


