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  5/06/1399پذیرش نهایی:  تاریخ              15/05/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
مداری که خود را پساکمالیست بخواند وجود ندارد و این تنها مفهومی  در ترکیه گفتمان رسمی و یا سیاست

مداری را که  اند. اولین سیاست های موجود در ترکیه داده گران به برخی افراد و گروه است که تحلیلنظری 
در دولت سلیمان دمیرل قدرت را  ١٣٧٥خرداد توان پساکمالیست نامید، نجم الدین اربکان است که در  می

گیری عمده  ولین زاویهبه رهبری اربکان ا ١٣٧٠به دست گرفت. به قدرت رسیدن حزب رفاه در اواسط دهه 
از کمالیسم در سیاست داخلی و خارجی بود. انتقاد از غرب و اسرائیل، اعتدال نسبت به کردها، استفاده از 

گرایی در سیاست خارجی، تالش برای ایجاد فاصله با غرب و نزدیکی  ادبیات و واژگان اسالمی، چندجانبه
بی سفر نکرد و عمده سفرهایش به کشورهای اسالمی به کشورهای اسالمی (به صورتی که به هیچ کشور غر

ساله گازی بـا ایـران و  ٢٠بود)، عدم تمکین به قانون داماتو و تداوم روابط با ایران و لیبی، امضای توافق 
  سازمانی اسالمی از جمله رویکردهای پساکمالیستی اربکان بود.  تأسیس

رسید با شکست مواجه شـد و ایـن  چه که به نظر می از آنالدین اربکان بسیار زودتر  رویکرد فراکمالیستی نجم
کلید زدند. با این  ١٣٧٦ها و نظامیان بودند که با طرح کودتای سفید زمینه برکناری او از قدرت را در سال  کمالیست

تدایی های اب وجود، همچنان پروژه پساکمالیسم در مقام یک گفتمان در قلب سیاست ترکی باقی ماند و این بار در سال
بود که در قامت حزب عدالت و توسعه، بار دیگر رهبران سیاسی پساکمالیسم مجال حضور در مدیریت  ٢٠٠٠دهه 

  هایی محکم برداشتند.  دولت ترکیه را پیدا کردند اما این بار در مسیر خود گام

  واژگان کلیدي
  ترکیه، آتاتورك، اردوغان، عثمانیسم، حزب عدالت و توسعه 

  مقدمه
برای تبیین سیاست خارجی یک کشور و حتی در سطحی خردتر برای بررسی و تامل امروزه 

                                                                                                                                         
  ایکارشناس مسائل اوراس ،یاسیکارشناس ارشد علوم س. ١

  59ـ 82؛ صفحات 1399تابستان  ،82، پیاپی 2، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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در مبانی سیاست خارجی یک حزب یا یک دولـت مسـتقر چهـار سـاله، از سـطح تحلیـل 
گفتمان به عنوان مبنایی برای سنجش سیاست خـارجی آن دولـت، یـا حتـی حـزب و رهبـر 

تـوان سیاسـت  چند سطح کالن ذیل میبندی در  نای همین تقسیمبشود. بر م سیاسی یاد می
ه قرار داد.

ّ
  خارجی ترکیه را مورد شرح و مداق

تـوان  ترین گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ترکیـه را می و ابتدایی ترین مهمبدون تردید 
گونه که از عنـوان آن مشـخص اسـت بـا نـام  . این گفتمان هماندانست »کمالیسم«گفتمان 

  شود.   گذار و رهبر سیاسی ترکیه جدید شناخته می یان، بنـ  آتاتورکـ مصطفی کمال 
خواه ترکیه  (که در پرچم حزب خلق جمهوری ١کمالیسم دارای شش اصل یا شش پیکان

و  گرایی گرایـی، سکوالریسـم، دولـت گرایـی، مردم خواهی، ملی باشد) است؛ جمهوری می
رجی انزواطلبی بـود. بـه گیری ترکیه در در دوران آتاتورک در سیاست خا گری. جهت بیانقال

در د، کر  افتادگی و پسرفت تلقی می مترادف عقبرا ای، از آنجا که اسالم  ویژه در حوزه منطقه
  ٢.تالش بود تا حد امکان ترکیه از حوزه پرمنازعه خاورمیانه و شرق دور بماند

تـا از  حات فرهنگـی، ترکیـه را واداشـتطلبانه آتاتورک، مدرنیزاسـیون و اصـال های جاه پروژه
کرد، دور بماند. پیام ترکیه بـرای منطقـه و  ها بر آن حکومت می جهان آشفته پیرامونی که برای سده

هـای امپراتـوری و  ملـت سـکوالر اسـت و گـرایش - جهان این بود که ایـن کشـور یـک دولـت
صـلح در خانـه و «طلبانه، همانند سلف خود ندارد. این مسئله در جمله معروف آتاتورک  انضمام

آشکار است. اما الزامات عینی، همچون رویکرد تهـاجمی شـوروی بـه عنـوان » ح در جهانصل
ای در سیاسـت خـارجی  گیری کرد که به هر صـورت جهـت همسایه ترکیه، این کشور را وادار می

   ٣.داشته باشد و آن نیز همکاری و همگرایی کامل با غرب بود
دو  بخـارجی کمالیسـم را در قالـ توان پروژه اصلی گفتمان سیاست با این اوصاف، می

مورد ارزیـابی و خـوانش قـرار داد. یکـی گـرایش بـه تمـدن غربـی و دیگـری  یمولفه کلید
گرایی  گفتمانی ملی ،گفتمان کمالیسم از سوی ناظران سیاسیبر این اساس گرایی ترکی.  ملی

ه هر دو اما نکته قابل توجه این است کخوانده شده است. و غرب گرایی در سیاست خارجی 

                                                                                                                                         
1. Six Arrows 

ترکیـه بـه  -گذار ترکیه از مجموعه امنیتی بالکـان جدید و نیتیهای ام پویشیی، اکوین ریدامیو س اصغر ستوده یعل. ٢
 .١١٥، ص ١٣٩٧، بهار و تابستان الملل نامه ایرانی سیاست بین پژوهش، فصلنامه خاورمیانه مجموعه امنیتی

3.  w Olson and ince Nurhan, Turkish foreign policy from 1923 -1960: Kemalism and its 
legacy, a review and a critique, Oriente Moderno, Anno 57, Nr. 5/6, 1997. P 231. 
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  تر کمالیسم قابل تجمیع و ارزیابی هستند.  راه کالن ها در قالب گفتمان یا نقشه این گفتمان

  گرایی گفتمان پساکمالیسم یا پیرامون
مداری که خود را پساکمالیست بخوانـد وجـود نـدارد و ایـن  در ترکیه گفتمان رسمی و یا سیاست
اند. اولین  فراد و گروههای موجود در ترکیه دادهگران به برخی ا تنها مفهومی نظری است که تحلیل

در  ١٣٧٥خرداد که در  ١توان پساکمالیست نامید، نجم الدین اربکان است مداری که می سیاست
 ١٣٧٠دولت سلیمان دمیرل قدرت را به دست گرفت. به قدرت رسیدن حزب رفاه در اواسط دهه 

م در سیاست داخلی و خارجی بـود. انتقـاد از گیری عمده از کمالیس به رهبری اربکان اولین زاویه
گرایی در  غرب و اسرائیل، اعتدال نسبت به کردها، استفاده از ادبیات و واژگان اسالمی، چندجانبه

سیاست خارجی، تالش برای ایجاد فاصله با غرب و نزدیکی به کشورهای اسالمی (بـه صـورتی 
کشورهای اسالمی بود)، عدم تمکـین بـه که به هیچ کشور غربی سفر نکرد و عمده سفرهایش به 

 تأسـیسسـاله گـازی بـا ایـران و  ٢٠قانون داماتو و تداوم روابط با ایـران و لیبـی، امضـای توافـق 
  ٢.سازمانی اسالمی از جمله رویکردهای پساکمالیستی اربکان بود

شکسـت رسید بـا  چه که به نظر می الدین اربکان بسیار زودتر از آن رویکرد فراکمالیستی نجم
ها و نظامیان بودند کـه بـا طـرح کودتـای سـفید زمینـه برکنـاری او از  مواجه شد و این کمالیست

کلید زدند. با ایـن وجـود، همچنـان پـروژه پساکمالیسـم در مقـام یـک  ١٣٧٦قدرت را در سال 
بـود کـه در  ٢٠٠٠های ابتـدایی دهـه  گفتمان در قلب سیاست ترکی باقی ماند و این بار در سـال

سیاسی پساکمالیسم مجال حضـور در مـدیریت  بار دیگر رهبران ٣،حزب عدالت و توسعهقامت 
  هایی محکم برداشتند.  دولت ترکیه را پیدا کردند اما این بار در مسیر خود گام

و ١٣٨١آبـان هـا انتخابـات پارلمـانی  گیری پساکمالیسـت در واقع، دومین مرحله قدرت
ها، قوه قضاییه و  ها در رسانه ن دوره نفوذ کمالیستپیروزی حزب عدالت و توسعه بود. در ای
در انحصـار قـدرت را حـزب عـدالت و توسـعه و نهادهای نظامی به حاشیه رفت. اردوغان 

 . ٤کمالیسم را در سیاست ترکیه پر کند خألدد برآمد تا صاردوغان به مرور در. ندگرفت

                                                                                                                                         
را اولـین  ١٩٩٠و اوایل  ١٩٨٠مدار و رهبر سیاسی سابق ترکیه در اواخر دهه  سیاست تورگوت اوزال لیخلها  . برخی١

 کنند.  شخصیت سیاسی پسا کمالیست قلمداد می
در  ها سـتیو پساکمال ها سـتیکمال یخارج استیس یقیتطب یبررس، یفاضل سامانو  رضاپور الیدانی، مانیسل غالمعلی .٢

 .٢٢١، ص ١٣٩٨، تابستان ٢، ش ٩، س اسالمجهان  یاسیس یها فصلنامه پژوهش ه،یترک یجمهور
3. Justice and Development Party 
4. Ahmet Kuru (2015), Turkey’s Failed Policy toward the Arab Spring: Three Levels of 

Analysis, Mediterranean Quarterly 26:3 DOI 10.1215/10474552-3145779, P 10. 
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آتاتورک بر کمالیسم نیست  هرچند تسلط اردوغان بر گفتمان پساکمالیسم به اندازه تسلط
جـای پساکمالیسـم از  را بـر آن دارد بـه نـوعی کـه برخـی بـه تـأثیراما مواضع وی بیشترین 

کنند. گرایشات شخصـی اردوغـان نشـان داده اسـت کـه وی بـا  صحبت می« اردوغانیسم»
ود نظرهای بنیادین دارد. برای مثال در حالی که آتاتورک گفتـه بـ  آتاتورک و کمالیسم اختالف

الخطی که دانستن و یاد دادن آن مشکل اسـت و  باید از تسلط چندین قرنی عالمات و رسم«
، اردوغـان ضـمن دسـتور »الص شـویمخهای سختی شده،  های ما تبدیل به قالب در ذهن

آتاتورک با حذف زبان عثمانی رگ گردن «الخط عربی بیان کرد:  آموزش زبان عثمانی و رسم
تـوانیم حتـی  شویم نمی یاری از ما وقتی سر مزار اجدادمان حاضر میترکیه را قطع کرد... بس

  ١»متن نوشته شده روی سنگ قبر آنها را بخوانیم
توان بـه سـه نکتـه کلیـدی اشـاره  در ارزیابی این گفتمان در عرصه سیاست خارجی می

کو  تأییدداشت. اول اینکه بر خالف گفتمان کمالیستی، غرب تنها مبنا و حوزه مورد  در  یدتأ
بایست مورد تحلیل و ارزیـابی  باشد و حوزه تمدنی شرق نیز می حوزه سیاست خارجی نمی

رو در  که بر میراث امپراتوری عثمانی و احیای آن بـه عنـوان اصـلی پـیش قرار بگیرد. دوم این
کیدعرصه سیاست خارجی  گرایی نه تنها به عنوان نماد  که اسالم و اسالم شود. سوم این می تأ

برای تعریف و هدایت سیاست خارجی ترکیه  یشود، بلکه به کانون اندگی شناخته نمیم عقب
  شود.  تبدیل می

  در سیاست خارجی گفتمان پساکمالیستی حزب عدالت و توسعه
مطـرح   آنچه پیرامون گفتمان پساکمالیستی یا به عبارت بهتر گفتمان پیرامون گرایی به با نظر

های  رچوب اساسی سیاست خارجی دولت ترکیـه طـی سـالتوان از آن به عنوان چا شد، می
یاد کرد. در این میان بسیاری از محققان و ناظران سیاسـی عنـاوینی همچـون  ٢٠٠٢بعد از 

  اند. را به کار برده ٣و اسالم آناتولیک ٢گرایی نئوعثمانی
تـوان بـه ایـن  در دکترین جدید حاکم بر سیاست خارجی حزب عدالت و توسـعه اساسـا می

گراسـت و هـم  وع توجه داشت که این حزب ماهیتی مبهم و چندرنگی دارد؛ یعنی هم اسالمموض
گرا؛ هم طرفدار دموکراسی است و هم بنیادگرا. ماهیـت سیاسـت خـارجی هـم بـر اسـاس  غرب

                                                                                                                                         
 .٢٢٢ی، همان، ص فاضل سامانو  رضاپور الیدانی، مانیسل . غالمعلی١

2.  Neo-Ottomanism 
3. Anatolian Islam 
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افتد. این کشور به طور عملی سیاست ثبات در تغییـر و تغییـر  همان ماهیت چندرنگی، اتفاق می
مواجهه با ته است؛ از این رو هر لحظه امکان تغییر سیاست خارجی ترکیه در گرف در ثبات را پیش 

نباید انتظـار داشـته باشـیم کـه ترکیـه در عـراق بـه یـک  کشورهای منطقه وجود دارد. برای نمونه
الملل و تغییرات نظام  متمرکز چندساله ادامه دهد. براساس تغییرات نظام بین هسیاست یا یک روی

  ١.ای، سیاست ترکیه هم تغییر پیدا خواهد کرد ها و معادالت منطقه ای و قدرت منطقه
نظریه برای خوانش گفتمان پساکمالیستی حزب عـدالت و توسـعه کـه  ترین مهمبا این اوصاف، 

ــه احمــد داوود ا گرایی معرفــی می در مقــام نئوعثمــانی ــر امــور خارجــه،  ٢،غلــووشــود، نظری وزی
راهنمـای سیاسـت خـارجی  دانست چرا کـه  لت و توسعهوزیر و از رهبران سابق حزب عدا نخست

 بوده است.او ترکیه تا چند سال گذشته نظریه 
اردوغـان بـین   غلو که ابتدا به عنـوان مشـاور ارشـد سیاسـت خـارجی دولـتواحمد داوود ا

به سمت وزیر امور خارجـه  ٢٠٠٩ می کرد؛ بعدها در ماه می خدمت ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٢ی ها سال
  ٣.است خوانده شده اخیر دو دهه معمار اصلی سیاست خارجی ترکیه در منصوب شد. او 

 گویـد میمنتشر شد؛  ٢٠٠١سال در که  ٤غلو در کتاب دکترین عمق استراتژیکوداوود ا
اش از یک عمـق اسـتراتژیک برخـوردار اسـت و  ترکیه به خاطر تاریخ و موقعیت جغرافیایی

دهد که معروف به کشـورهای مرکـزی  رار میکشور خود را در زمرۀ گروه اندکی از کشورها ق
ای خود در بالکان و یـا در خاورمیانـه  کند ترکیه نباید از نقش منطقه عنوان می اوغلوهستند. 

ای. بـه همـین  راضی باشد؛ چون این کشور یک قدرت مرکزی است نه یـک قـدرت منطقـه
نقشی که به آن یـک خاطر باید به طور همزمان در چندین منطقه نقش راهبری داشته باشد؛ 

  ٥.دهد اهمیت جهانی و استراتژیک می
ای، بالکـانی، قفقـازی، آسـیای مرکـزی،  ترکیه یک کشـور خاورمیانـه اوغلودر دیدگاه داوود 

                                                                                                                                         
، ٩٩سه ماهـه سـوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارزصادقیان، جلسه  .١

 موسسه اندیشه سازان نور. ١٥/٧/٩٩
2. Ahmad Davood Aghloo 
3. Martin Wanning, and Tuncay Kardas, "Impact of changing Islamic identity on turkeys new 

foreign policy", Turkish journal of international relations ,V. 10, N.2 - 3, summer – fall, 
2011, P 124. 

4. Strategy of strategic depth 
5. Bulent Aras,  Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy, Insight Turkey, V.11, 

N.3.Available at www.SAM.gov.tr, 2009. Pp 128-131. 

http://www.SAM.gov.tr
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تواند به طور همزمان نفـوذ خـود را  ای و متعلق به خلیج فارس و دریای سیاه است که می مدیترانه
ش جهانی و اسـتراتژیک در دنیـا شـود. بـه همـین دلیـل او دار نق در این مناطق به کار برد و داعیه

کند؛ چون بر این بـاور اسـت  مفهوم رایج از ترکیه را به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب رد می
که بر اساس این دیدگاه ترکیه ابزاری برای پیشبرد منافع استراتژیک سایر کشـورها خواهـد بـود. او 

استراتژیک و جغرافیایی پیشـتر بـا میـراث عثمـانی آن تقویـت و کند که این عمق  می خاطر نشان
  .١های قدرت نرم خود بهره ببرد بارور شده است و برای نیل به این هدف، ترکیه باید از پتانسیل

کیدبا  اوغلوداوود  های بـالقوه ترکیـه در ابعـاد جغرافیـایی، تـاریخی و هـویتی  بر پتانسـیل تأ
ن کـرد کـه در آن از ترکیـه بـه عنـوان کشـوری مرکـزی در سیاست خارجی تـدویالبته مشی  خط

  . این دیدگاه بر چند اصل اساسی استوار است:است سیاست جهانی
های قبلـی بلکـه بـه  مشی جدید نه تنها به معنای انتقاد از سیاست این خط به حداقل رساندن تنش با همسایگان: .١

  .  بود ای آیندهاندازه ای از چشم مفهوم ایجاد چارچوب مثبت و سازنده
این رویکرد بر مکمل بودن تعامالت بین مناسبات جدیـد ترکیـه و  گرایانه: سیاست خارجی چندجانبه .٢

توان به این نتیجـه  گذارد. بنابراین با این استدالل می روابط با متحدان قدیمی خود صحه می
ت اسـتراتژیک و افزون ترکیـه بـا ملـل خاورمیانـه و روسـیه بـا مناسـبا رسید که روابط رو به

  راهبردی این کشور با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در تناقض نیست.
کید .٣ بدین معنی که آنکارا ایـن تـوان را دارد کـه در  ای و جهانی: گری ترکیه در در مناقشات منطقه بر اهمیت میانجی تأ

ش نفوذ خـود افزایارتقای صلح و ثبات در مناطق مختلف جعرافیایی مبادرت به ذیل ادعای 
  نماید.
از سیاست خارجی یا به عبارت بهتر استفاده از ابزارهایی قدرت نـرم همچـون  زدایی: امنیت .٤

دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصاد و نفوذ فرهنگی: براساس رویکرد فـوق ترکیـه بـازیگری 
ط قدرت ها در تعامل و همکاری باشد. در این شرای ها و ملت تواند با همه دولت است که می

گیـرد، بلکـه از دموکراسـی و قـدرت  های نظامی ایـن کشـور نشـئت نمی ترکیه از توانمندی
  ٢.شود اقتصادی آن حادث می

توان راهنمای اصلی سیاست  را می اوغلوهر چند دکترین عمق استراتژیک، احمد داوود 

                                                                                                                                         
1. Ahmet Davutoglu,“ Turkeys Foreign policy Vision: An assessment of 2007, Insight 

Turkey, V.10, N.1, 2008, pp 12-13. 
2. Alexander Murrison, Strategic doctrine of Turkish foreign policy, Middle Eeastern 

studies,V.42, 2006. PP 54-55. 
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 به نـوعی که اردوغان  ١٣٩٥های بعد از  اما در سالدانست گذشته دو دهه خارجی ترکیه در 
معادالت داخلـی قـدرت را در حـزب عـدالت و توسـعه بـه نفـع خـود قبضـه کـرد، رویـه 

هم عبارت است از کنـار  گذار همراه بود که آنتأثیرگرایی با تغییری محدود و البته  نئوعثمانی
اردوغـان در عرصـه سیاسـت اقـدامات در سیاسـت خـارجی.  ١گذاشتن اصل منازعه صـفر

پیدا کرد که تا حـدود زیـادی مـود به بعد تغییرات محسوسی  ١٣٩٠از خارجی به طور ویژه 
  . بود غرب نیز تأیید

ای پدیـد آورد.  مورد نظر داود اوغلو تغییرات عمـدهاسالم آناتولیک اردوغان در به عبارتی، 
بـوده و  کند کـه نـاموفق سازی در چند کشور دولتدرصدد برآمده تا سال اخیر  ١١در اردوغان 

  ٢.دهد کشورها ادامه میدر برخی را هنوز این روند ، شکست خورده است

  یاست خارجی ترکیه در  یک سال اخیرس
شود که سیاست خارجی حزب عـدالت و  در مبحث حاضر از بخش دوم پژوهش تالش می

ای در یک سال گذشـته مـورد  توسعه و رجب طیب اردوغان نسبت به مسائل مختلف منطقه
  .شود میهای مرتبط با ایران تمرکز  هبررسی قرار بگیرد. بیشتر بر حوز

  سوریه الف)
قبل از قرارداد لوزان، مقداری از خاک سوریه و عراق فعلی که جزء خاک امپراتوری عثمـانی 

با این . قرار گرفت اما مصوب نشدمورد بحث  جمهوری ترکیهعنوان بخشی از قلمرو بود، به 
ین مناطق را به عنوان بخشی از قلمرو ا ،»میثاق ملی«مجلس ترکیه در طرحی با عنوان وجود 

هـا  خواسـتند چـاه نفـت در اختیـار ترک نمیکه ها  ها و فرانسوی انگلیسی .خود تعریف کرد
ها بـه خـاک  با الحاق این بخشـ  آن لوزان  و آخرین  ـ سور و مندرس  نامه باشد، با چند تفاهم

ر کردند و مرزهـای فعلـی ترکیـه های نفت منطقه دو ها را از چاه ترکترکیه موافقت نکردند و 
  شکل گرفت. 

کیـددر مجموع، با نظر به این نگاه تاریخی که بسیار مورد  حـزب عـدالت و توسـعه و  تأ
رجب طیب اردوغان نیز است، در یک سال گذشته ترکیه در چهار محـور اصـلی بـا سـوریه 

؛ چهارم، درگیر بوده است: نخست، حضور نظامی در شمال سوریه؛ دوم، آب؛ سوم، کردها

                                                                                                                                         
1. Zero Problem 

سـه ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یارجخ استیعملکرد س یابیارز. داریوش صفرنژاد، صورت جلسه ٢
 موسسه اندیشه سازان نور. ٢٩/٧/٩٩، ٩٩ماهه سوم 



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 2
یپ، 

اپ
 ی

82
، تابستان 

1399
  

   
 

 

 66  

های سوریه. در واقع، در ارتباط با  ها و اشغال مناطقی از سرزمین مایت از تروریستحتداوم 
توان به موضوع تالش حـزب عـدالت و توسـعه و  برنامه یک سال گذشته ترکیه در سوریه می

های دولت ترکیه  شخص رجب طیب اردوغان برای الحاق بخشی از خاک سوریه به سرزمین
ملت محور  -ر چند این طرح در عصر جدید و با توجه به حاکمیت نظام دولت اشاره کرد. ه

ترکیـه در مسـیر اجرایـی رهبـران کنـونی رسد اما  تا حدودی غیرمعقول و ناممکن به نظر می
لوزان به عنوان ضامن و در عین حال غیرمصوب تاریخی وگوهای  کردن مطامع خود به گفت

  . کنند استناد میخود  مورد نظر
که نقشه راه ترکیه در مسیر خلع بشار اسد از قـدرت بـا شکسـت مواجـه شـد،  از آنپس 

ها در پی اجرای نقشه راه خود مبنی بر ایجاد منطقه حائـل در شـمال سـوریه برآمدنـد.  ترک
کیلومتری شمال سوریه یا اجرای همین برنامه در شمال عراق،  ٣٠ ای در عمق اشغال منطقه

هـای شـدید اردوغـان در سـوریه، پـس از  ت. علت مقاومتاسصورت گرفته اساس این بر 
در اختیـار بگیـرد. مناطق مـورد نظـر خـود را ها نیز این است که بتواند  شکست طرح غربی

اشـاره دارد و  ٢٠٢٣بندی وجودی دارد که به سال قرارداد لوزان اردوغان مدعی است که در 
هر جا قرار دارد متعلق به اوست و هر کس گفته شده است که در این سال اولین بند براساس 

اگر تاریخ این قرارداد تمام شود و این مناطق در اختیار ترکیه باشد، به صورت اتوماتیـک  لذا
که این البته واقعیت ندارد تواند شکایتی کند.  کس دیگر نمی شود و هیچ جزء خاک ترکیه می

 قراردادی به نام قرارداد لـوز و مهم
ً
هـای پیـروز در  یب طرفبـه تصـوان تر از آن اینکه اصوال

هـا  های گذشته چه در مذاکره با روس رسیده است. مقامات ترکیه در سالنجنگ جهانی اول 
کید داشته و چه در مذاکره با آمریکایی   ١اند! ها بر این مسئله تأ

ترکیه، مانند سایر کشورهای عربـی، تحـوالت سـوریه را فرصـتی بـرای گسـترش عمـق 
کند. یکـی  ای ایران و بسط نظم اخوانی بیان می ه با نفوذ و قدرت منطقهراهبردی خود، مقابل

از دالیل مداخله ترکیه در تحوالت سوریه این است که این کشور در یک فضای جغرافیـایی 
قرار دارد. از طرف شمال با کشورهای اروپایی و همسایگانش هیچ قرابـت اقتصـادی،   بسته

شکست ای ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا تا کنون با ه فرهنگی و دیپلماتیک ندارد. تالش
مواجه شده است. از سمت غرب، با قبرس و یونان اختالفات مرزی و اختالفـات تـاریخی دارد. 

                                                                                                                                         
سـه ماهـه ، انداز آن  سال گذشـته و چشـم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. سلیمانی، صورت جلسه ١

 ، موسسه اندیشه سازان نور.١٥/٧/٩٩، ٩٩سوم 
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هـا توسـط  کشـی ارمنی قفقاز هم با کشوری مثل ارمنسـتان بـر سـر نسل هاز سمت شرق، با حوز
ی دارد. در واقع ترکیه چون مرز مشترک کمی بـا دولت امپراتوری عثمانی اختالفات تاریخی عمیق

گذار نبوده است. از طرف دیگر، با توجـه بـه تأثیرقفقاز دارد، در تحوالت این منطقه چندان  هحوز
نفوذ زیادی داشته باشد. به همین علت سـوریه یکـی از  هتواند در این منطقه حوز قدرت ایران نمی

  سازی اهداف ترکیه بوده است. های مطرح برای ایجاد نفوذ و پیاده گزینه
، سـال ١٣٩٨توان بر این موضوع صحه گذاشت که سـال  همچنین، در سطحی دیگر می

نمایش قدرت و اقتدار اردوغان بوده و باعث تثبیت وضعیت و حضور نظامی ترکیه در سوریه 
 کردنشـین هارتش ترکیه به دو منطقـ ١٣٩٨آبان شده است. نخستین اتفاق این بود که پس از 

ـ حمله کرد و آن  کیلومتر ٣٠کیلومتری به عمق  ١٠٠ هـ یک منطق رأس العین هتلعبیه تا منطق
حمله کرده دو بار به این منطقه  ١٣٩٥را به تصرف درآورد. البته پیش از این نیز ترکیه از سال 

دی در » سپر فرات«را تصرف کند. دیگری، عملیات الباب که منطقه  ٢٠١٦بود: یکی، سال 
  عفرین در غرب رودخانه فرات را به تصرف درآورد. هکه منطق ١٣٩٦ماه 

هدف ترکیه، مهـار کردهـای سـوریه  ترین مهمبر همین اساس، در یک سال گذشته همچنان 
کند؛ ولی هدف  های تروریستی متهم می ک و گروه ک بوده است. ترکیه کردها را به همکاری با پ

قالل کردهاسـت؛ چـون باعـث تقویـت کردهـای اصلی ترکیه، جلوگیری از خودمختاری و اسـت
 هشود و ممکن است این خودمختاری سرایت کنـد و بـه تبـع آن تجزیـ مناطق کردنشین ترکیه می

  سوریه باعث تجزیه ترکیه هم شود. 
تسـخیر ادلـب بـا هـدف  همنطقدر ترکیه اقدامات اتفاق دیگری که در یک سال گذشته افتاده، 

و آن سـیطره یابـد تکفیری، بر این منطقه  های د بعد از سقوط گروهاین منطقه است. ترکیه قصد دار
  ١را به تصرف درآورد.

در سطح نهایی، پیرامون ارزیابی سیاست خارجی ترکیـه پیرامـون سـوریه در یـک سـال 
توان اظهارا داشت که این کشور با سـه مشـکل بـزرگ در سـوریه مواجـه اسـت:  گذشته می

اش، یعنـی سـرنگونی دولـت اسـد نرسـید. دوم،  شـده نخست اینکه به هدف از پـیش تعیین
، نتوانسـت جغرافیـای ی زیـادهـا ژئوپلیتیک کردی تقویت شده است و ترکیه به رغـم تالش

علیرغم اشـتراک های تروریستی  گروهمهارناپذیری به هم بزند. سوم، را انسانی شمال سوریه 

                                                                                                                                         
سـه ، انداز آن  سال گذشـته و چشـم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارزه . نورالدین اکبری، صورت جلس١

 موسسه اندیشه سازان نور.، ٢٩/٧/٩٩، ٩٩ماهه سوم 
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ای ترکیـه در داخـل سـوریه است. هر سه مشکل به چالشی مهـم بـرمنافع میان آنان و ترکیه 
اند. شاید ترکیه بتواند با بقای بشار اسد در قدرت کنـار بیایـد، کـه آن هـم بـرای  تبدیل شده

رسد با دو مشـکل دیگـر بـه سـختی کنـار  اردوغان موضوعی حیثیتی است، ولی به نظر می
تواننـد از  کشورها از جمله رقبای ترکیه هم در موارد مقتضی مـی هخواهد آمد؛ به ویژه که بقی
ها استفاده کنند. برای مثال طی یک سال گذشته، همکاری عربستان  این عناصر و از این برگ

  ١.ک و کردهای سوریه به شدت افزایش یافته است ک و امارات با پ

  عراق ب)
توان در چهار  رویکرد سیاست خارجی کشور ترکیه نسبت به عراق در یک سال گذشته را می

  رار داد. محور مورد ارزیابی ق
در یک سال گذشته با توجه به تحریم شدن ترکیـه توسـط آمریکـا و کـاهش  مناسبات اقتصادی:

در برابر دالر و یورو، اکنون دولت ترکیه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعمیق آن ارزش لیر 
های اقتصادی با کشور عراق است. البته نکته قابل توجـه ایـن اسـت کـه عـراق در  همکاری

های ترکی  گذاری شرکت های سرمایه کانون ترین مهمیکی از  ٢٠٠٣های بعد از  ر سالسراس
 تـرین مهمو نیز صادارات کاالهای این کشور بوده است. کشور عراق بدون تردیـد، یکـی از 

ای که حجـم تجـارت میـان  گونه ای است؛ به های هدف برای صادارات کاالهای ترکیه محل
 ١٥درصـدی داشـته و بـه  ٢٫٨افـزایش  ٢٠١٨سبت به سـال ن ٢٠١٩ترکیه و عراق در سال 

 ١٣حـدود  ٢٠١٨میلیون دالر رسید. حجم تجارت میان دو طـرف در سـال  ٨٠٠میلیارد و 
  میلیارد دالر بود.

های  میلیارد دالر سخن گفته است. در سال ١٠٠چاوش اوغلو از رقم در این میان مولود 
میلیـارد دالر هـم  ٥٠مبادالت دو کشـور بـه سطح آینده با حضور آقای کاظمی بعید نیست 

چند معاهده تجاری آنکارا دارد. ترکیه ای با  کردستان عراق روابط گستردهبه ویژه آنکه برسد. 
و انرژی گسترده با کردها منعقد کرده است و از آنها هم برای تضعیف قدرت مرکزی عراق و 

کند، چون آنها (کردهای عـراق)  میهم برای کنترل کردهای ترکیه و کردهای سوریه استفاده 
وابسته و نیازمند هستند که انرژی خود را بفروشند و پول در بیاورند. این حجـم از مبـادالت 

                                                                                                                                         
 .٩٩آبـان  ١٩وگوی اختصاصـی،  . شعیب بهمن، ارزیابی اهداف سیاست خارجی ترکیه در یک سال گذشته، گفـت١

 موسسه اندیشه سازان نور.



 یابیارز
 س
رد
ملک
ع

ی
ت
اس

 
رج
خا

 ی
رک
ت

 هی
یدر 

 ک
شم
ه چ
شت
گذ

ال 
س

 
آن

داز 
ان

  
 

 

 69  

های عـراق  تجاری که بخش اعظم آن را صادارات ترکیـه بـه اقلـیم کردسـتان و دیگـر اسـتان
  دار است.برخور زیادی دهد، برای آنکارا و رجب طیب اردوغان از اهمیت تشکیل می
» قندیل«های  ک در شمال عراق و کوهستان ک طی چند دهه گذشته حضور پ :مسائل امنیتـی

گیـری از  نظامیـان، بـا بهره شـبهایـن به تهدید علیه امنیت ملی ترکیه تبدیل شده است؛ زیـرا 
نوارهای مرزی میان دو کشور حمالتی را علیـه پایگاههـای نظـامی در کشـور ترکیـه انجـام 

ک مجددا  ک شود، نیروهای پ ها می زمانی که نیروهای ارتش ترکیه وارد تقابل آندهند و  می
  شوند. های خود در شمال عراق می راهی پناهگاه

شـد امـا اولـین  تأسـیسبه رهبری عبداللـه اوجـاالن،  ١٣٥٧ک در سال  ک گروهک پ 
ترکیـه  های مـرزی علیه مواضع نظامی و پاسگاه ١٣٦٢اقدامات مسلحانه این حزب در سال 

سال ترکیه و عراق توافق کردند که این آغاز شد. متعاقب آغاز فعالیت نظامی این گروهک در 
کیلومتری خاک عراق تعقیب کنند. این توافق تا  ۲۰تا عمق ان را ممهاجبتواند  نیروهای ترکیه

دهه ترکیه بدون هیچ توافقی حتـی تـا چنـد صـد این ادامه داشت اما در اواسط  ١٣٧٠سال 
سـقوط صـدام های بعـد از  پرداخـت. در سـال می PKKنظامیـان  شبهومتر نیز به تعقیب کیل

ک به حضور خود در شـمال عـراق اسـتحکام بیشـتری بخشـید و  ک نیز گروهک پحسین 
و با کمک دولت اقلیم کردی عـراق همزمان دولت ترکیه نیز بدون اجازه دولت مرکزی عراق 

  زرگی ایجاد کرد.در شمال این کشور، پایگاههای نظامی ب
های نظامی ترکیه در اقلیم کردسـتان عـراق  پایگاه ١٩از وجود ها  در مقطع کنونی گزارش

ترین پایگاه نظامی ترکیه در منطقه کان ماسی از توابع دهـوک قـرار  کند که بزرگ حکایت می
 را در خود جای داده است و ینظامی و عوامل اطالعاتی با ادوات زره ۱۵۰۰دارد که حدود 

  این پایگاه باند پروازی هم دارد. 
ک در شمال عراق  ک در چند ماه گذشته دولت ترکیه دور جدید حمالت علیه حضور پ

ساز سردی مناسبات میان دو طرف شـد.  انجام داد که با مخالفت شدید بغداد مواجه و زمینه
و بـا » ابپنجه عقـ«در قالب عملیات  ١٣٩٩خرداد  ٢٦حمله ارتش ترکیه به شمال عراق از 

نیـز  ١٣٩٩خـرداد  ٢٨اعزام کماندوهای خود به منطقـه هفتـانین آغـاز شـد. همچنـین، در 
از سوی دولت ترکیه اعـالم شـد. هـر چنـد حکومـت مرکـزی و حتـی » پنجه ببر«عملیات 

ک در شـمال عـراق هسـتند امـا  ک حکومت اقلیم کردستان بـه شـدت مخـالف حضـور پ
حاکمیـت دولـت عـراق از  ضجاوزات سرزمینی و نقسیاسیون عراقی به هیچ عنوان موافق ت
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در واقع، هدف اصلی ترکیه این است ارتباط میان اقلیم کردستان عـراق  ١.سوی آنکارا نیستند
  و مناطق کردنشین در سوریه را قطع کند.

بر روی دجله و فرات را سازی  دولت ترکیه به ویژه در سه دهه گذشته سیاست سد مسـاله آب:
رار داده و همین امر نارضایتی و اعتراضات کشـورهای عـراق و سـوریه را بـه در دستور کار ق

توسعه سد ایلیسو را در دستور کار قـرار گذشته در چند سال همراه داشته است. دولت ترکیه 
تلقـی عراقـی داد که در نوع خود تهدیدی برای منابع آبی و حتی تامین آب شرب شهروندان 

  .شده است
؛ باشدفرامرزی است و باید آزاد اروند های دجله، فرات و  ودخانهاست آب رمعتقد عراق 

از ایـن رو حـق دارد آن را تنظـیم ها در ترکیه واقع شـده و  این رودخانهمدعی است آنکارا اما 
ـ آبی ترکیـه، کـه  ترین سد مخزنی و برق کند. برای مثال با آبگیری سد ایلیسو، به عنوان بزرگ

گیرد، وضعیت آب در عراق و سوریه به خطر  ترکیه سرچشمه میآب آنها از مناطق کردنشین 
  ٢.فتد ا می

اصلی سد  هاصلی سد برای دجله و چهارده شاخ هدر مجموع، در بحث آب، هشت شاخ
عراق در بخـش کشـاورزی و  هدرصد جامع ٣٠اند. با اینکه بیش از  برای فرات درست کرده

ای کـه  آقای چاوش اوغلو گفته است هر ثانیه اند. دامپروی به آب نیازمند هستند، سد را بسته
کنیم؛ یعنـی  کنیم، نزدیک یک میلیارد دالر ضرر می گیری نمی بندیم و آب جلوی سد را نمی
  ٣.باشید دیگریفکر بندیم و شما باید به  اگر بخواهیم، می

گذاری  های ترکیه با گـروه بـارزانی سـرمایه دیگر انرژی در عراق است. شرکت همسئلمساله انـرژی: 
سـیاه قلـم، کـوچ « ،های مشـهور اند. از جمله این شرکت بسیار کالنی در شمال عراق انجام داده

سـازی کردسـتان عـراق و در بخـش انـرژی نفـت و گـاز  هستند. در ساختمان» هولدینک و انکا
کنـد. ایـن شـرکت در  اند. شرکت چالیک هولدینگ هم با عراق همکاری می گذاری کرده سرمایه

کنـد.  توان گفت این شرکت بین شمال عراق با اسرائیل ارتباط برقرار می هم شعبه دارد. میاسرائیل 

                                                                                                                                         
  ، قابل دسترس در:١٣٩٩آذر  ٢٧، از موضوعات مذاکره یبار با کوله هیدر ترک یت کاظمکار سخ.  سایت الوقت، ١

http://alwaght.com/fa/News/189090 
سـه ماهـه سـوم ، انداز آن  سال گذشته و چشـم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. قائم مقامی، جلسه ٢

 موسسه اندیشه سازان نور.، ٢٩/٧/٩٩، ٩٩
، ٩٩سه ماهـه سـوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز، جلسه . صادقیان٣

 ، موسسه اندیشه سازان نور.١٥/٧/٩٩

http://alwaght.com/fa/News/189090
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 ٥انـد. همچنـین ترکیـه  هایی انجـام داده گذاری ـ یومورتالک ترکیه سـرمایه کرکوک هبرای خط لول
های ناشی از حملـه داعـش را بازسـازی و  میلیارد دالر وام به بغداد پرداخت کرده است تا ویرانی

خواهـد مسـیری  ذرگاه اوفاکوی را عالوه بر مرز خلیل الرحمان در طرف عراق باز کند. ترکیه میگ
تجاری از طریق اوفاکوی باز کند تا از این طریق هم کردستان عراق را تحت فشار قـرار دهـد و آن 

ـ  داد ـ یک مسیر مسـتقیم تـا بغـ را در کنترل خود بگیرد و هم از طریق اوفاکوی از تلعفر تا بغداد 
    ١ایجاد و تجارت خود را به مرکز و جنوب عراق گسترش دهد.

  ایرانج) 
شـده  تلقـیسیاست خارجی ترکیه نسبت به ایران در یک سال گذشته تا حدود زیادی منفی 

. حتــی برخــی از انــد هاز آن بــه ســردی مناســبات میــان دو کشــور یــاد کرداســت و نــاظران 
طی یک سال گذشته راهبرد تضـعیف حـداکثری  کارشناسان سیاسی معتقد هستند که ترکیه
خواهد ایران ضعیف شده و در مانده  چه آنکارا می ایران را در دستور کار قرار داده و اساسا آن

هـا در حـال  ترک«ای است. در همین زمینه، اسدالله اطهری معتقد اسـت:  در مسائل منطقه
د که ایران ضعیف خیلـی خـوب کنن تبدیل ایران به قدرت درجه چندم هستند. شاید فکر می

است یا ایران از نظر آنها در حال فروپاشی است یا ایران بعد از شهید سلیمانی ضعیف شده 
   ٢.است و دیگر سردار بزرگی در قامت سرار شهید قاسم سلیمانی وجود ندارد

ایـران نقـش از تضـعیف موضـوعات ای از  در پارهدر واقع، ترکیۀ حزب عدالت و توسعه 
های  کند. با این حال ترکیه برای ایران، با توجه به مشکالتی که دارد، یکی از ریه ی میپشتیبان

های جهـانی و از همـه فاکتورهـا بـرای افـزایش  امروزین از همه قـدرت  تنفسی است. ترکیه
  ای در صد سال اخیر، معطوف به سابقه نبوده است.  کند. چنین ترکیه قدرت خود استفاده می

ی، هدف ترکیه این است که نفوذ ایران را در عراق قطـع کنـد. اردوغـان ا در سطح منطقه
اسـت و کـاری   چند بار حشد الشعبی را گروه تروریستی اعالم کرد، اما اکنون سکوت کرده

گویند ایران مـانع  گوید حشد الشعبی در سوریه هم نفوذ کرده است. می دهد. می انجام نمی
الله را قبول ندارد. بکیر  است. از طرف دیگر، ترکیه حزب نفوذ ترکیه در عراق، سوریه و لبنان

است و هم وزیر و هـم نماینـده مجلـس بـوده خوانده شده بوزداغ که دست راست اردوغان 

                                                                                                                                         
 . قائم مقامی، همان.١
سه ماهه سوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. اسدالله اطهری، جلسه ٢

  موسسه اندیشه سازان نور. ،١٥/٧/٩٩، ٩٩
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 حزب
ً
الله را قبول  خواند. اردوغان حشد الشعبی و حزب» حزب الشیطان«الله را  است، علنا
اند نفوذ خود را در عراق، سوریه و لبنـان خواهد هر دو جناح تضعیف شوند تا بتو ندارد و می

ـ فلسـطین بـاز  ـ لبنان ـ سوریه ـ عراق خواهد مسیر ایران در واقع، ترکیه نمی ١.گسترش دهد
پرداخته اسـت.  ای به منافع ترکیه و اسرائیل در سوریه  سال در مقالهرباشد. مرکز تحقیقات او

  .٢محور مقاومت رقابت داردبنابراین رقابت ترکیه فقط با عراق نیست، بلکه با 

ها علیـه  کم در یکی، دو سال اخیر که آمریکا تحریم در مجموع، اگر رفتار ترکیه را دست
بینیم  ها علیه ایران وجود داشت، مقایسه کنیم، مـی پیشین که تحریم هایران را برگرداند، با دور

 تغییر کرده است. در دور
ً
هـا علیـه ایـران ذیـل منشـور  قبلی، با اینکه تحریم هاین رفتار کامال

کردند. البته منافع خـاص خـود را  قد می ها با ایران همکاری تمام سازمان ملل رفته بود، ترک
  مند شدند. ولی در این دوره کـه تحریم داشتند و از لحاظ اقتصادی هم بسیار بهره

ً
هـا کـامال

های  درتجانبه است و هیچ اجماعی روی آن نیسـت و حتـی کشـورهای اروپـایی و قـ یک
هـا علیـه ایـران  بـا تحریم ها اند، ترک هایی را نپذیرفته بزرگی مثل روسیه و چین چنین تحریم

  ٣.تواند ناخواسته باشد این اتفاقات تعمدی است و نمیدهند.  همنوایی نشان می
توان در سطح مناسبات  البته نماد بارز به سردی گرائیدن مناسبات میان ایران و ترکیه را می

کشور مورد ارزیابی قـرار داد. در همـین زمینـه، وزارت تجـارت  و اقتصادی میان دوتجاری 
ماه گذشته چهار برابر  ٩ترکیه آماری منتشر کرد که براساس آن تبادالت تجاری دو کشور در 

 ١٦میلیون دالر رسیده است. در واقع، روابطـی کـه بـیش از  ٨٠٠زیر به کاهش پیدا کرده و 
دهـد  میلیون دالر رسیده اسـت. ایـن مسـاله نشـان می ٨٠٠کنون به زیر میلیارد دالر بوده، ا

کم در یکی، دو سال گذشته، تا چه حد کاهش پیدا کرده است!. همچنین، ترکیه  روابط دست
طی یک سال گذشه در زمینه صادرات گاز ایران به ترکیه بارها کارشکنی کرده و در یک سال 

  ز ایران بسته است. گذشته آسمان خود را بر روی پروازها ا

  فلسطین و رژیم صهیونیستی د)
در یک سال گذشته، سیاست خـارجی ترکیـه در حـوزه مناسـبات بـا رژیـم صهیونیسـتی را 

                                                                                                                                         
، ٩٩سه ماهه سوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. قائم مقامی، جلسه ١

 موسسه اندیشه سازان نور.، ٢٩/٧/٩٩
 . قائم مقامی، همان.٢
، ٩٩آبـان  ١٩صاصـی، وگوی اخت ه، گفت. شعیب بهمن، ارزیابی اهداف سیاست خارجی ترکیه در یک سال گذشت٣

 موسسه اندیشه سازان نور.
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توان نوعی سیاست دو پهلو و مبهم مـورد ارزیـابی قـرار داد. از یـک سـو، آنکـارا ژسـت  می
امنیتـی خـود را بـا ایـن  های کند و از سوی دیگر، در همکاری آوبو را اتخاذ می ضدیت با تل

گرفت کـه  ها ایراد می ترکیه در جنگ سوریه، به عرب«رژیم توسعه بخشیده است. در واقع، 
اید، اما این در شرایطی است که دولت ترکیه خود این روابط  چرا با اسرائیل روابط برقرار کرده

اسرائیلی ابتدا بـه  کند. هواپیماهای را داشته است. در آذربایجان هم با اسرائیل همکاری می
  . ١کنند روند و سپس از آنجا به مقصد آذربایجان حرکت می استانبول می

اما در سطحی دیگر، برخی ناظران سیاسی معتقد هستند که هر دو سوی رویکرد ترکیه نسبت 
آبادی معتقد است آنچه کـه  به فلسطین و اسرائیل، مبنایی واقعی دارد. در همین زمینه، دکتر دولت

گوینـد واقعـی اسـت و آنچـه در مـورد  مردان ترکیه، طی یک سال گذشته درباره اسـرائیل میدولت
جانبـه بـا  ها یک همکاری خیلی عمیـق و همه گویند واقعی است. االن برای ترک فلسطین هم می

دهنده یک اصل امنیت ترکیه است. در ضمن ایـن  باغ نشان ها در موضوع آذربایجان و قره اسرائیلی
کنند و در  ها را پنهان نمی هایی دارند و آن ضدیت ها با اسرائیل ضدیت  د دارد که ترکحقیقت وجو

ها هـم ایـن موضـوع را  کند. اسـرائیلی شان می شان است و کمک حال حاضر اظهار آن هم به نفع
. دهند که این کار را بکنند. ما باید بدانیم که هر دو رفتار واقعـی اسـت دانند و به آنها اجازه می می

کنـد، همکـاری پنهـان اسـت مثـل  هـا را تـأمین می بیشترین چیزی که در حال حاضر منافع ترک
  ٢.ها داشتند ای که در مورد سوریه و داعش و عرب همکاری

یک سال گذشته، آنچه بین ترکیه و اسرائیل  رتوان اظهار داشت که د در سطحی دیگر، می
های امنیتی  اقتصادی و همکاری هحوز سیاسی است که در هدر حوزو گذرد، بیشتر لفظی  می

ترکیه و اسرائیل   های امنیتی و نظامی ی نگذاشته است. همچنین همکاریتأثیرو نظامی هیچ 
به روال قبل است و کاهش پیدا نکرده است. اردوغان تمایل دارد خود را به عنوان رهبر جهان 

در حمایت از آرمان فلسطین  اسالم نشان دهد و وانمود کند حامی آرمان فلسطین یا نفر اول
است؛ با این حال در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. هر کشـور یـا هـر رهبـری کـه چنـین 

ابعـاد بـا اسـرائیل قطـع کنـد، در  هاول، روابطش را در هم هباید در وهل ادعایی داشته باشد، 

                                                                                                                                         
، ٩٩سه ماهـه سـوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. سلیمانی، جلسه ١

 ، موسسه اندیشه سازان نور.١٥/٧/٩٩
سـه ماهـه سـوم ، آنانداز   سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. دولت آبادی، جلسه ٢

 ، موسسه اندیشه سازان نور.١٥/٧/٩٩، ٩٩
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  ١.حالی که ترکیه چنین کاری انجام نداده است
کیدتوان  در نتیجه می ی بـاختری و  ر وضعیت کنونی، در خصوص موضوع کرانهکرد د تأ

هـای  کـه مـدافع آرمان ی روابط با تشکیالت خودگردان فلسطینی، ترکیه بیش از آن نیز مساله
ی فلسطین به نفع آمال سیاسی خود در  برداری سیاسی از مساله فلسطینیان باشد، در پی بهره

ویو، تحقیر آ نمایی تهدید تل منظور بزرگ هجهان اسالم است. ترکیه از هرگونه مانور سیاسی ب
گیرد. در نتیجه، موضـوع  کشورهای عربی نزدیک به این رژیم و نفوذ در جهان عرب بهره می

شود، اما در  های اعالمی ترکیه اعالم می ها در سیاست عنوان حق فلسطینی ی باختری به کرانه
  این زمینه نداشته است. عمل ترکیه مواضع خاصی در برخورد با رژیم صهیونیستی در

  منطقه قفقاز ه)
هـا اهمیـت داشـته و هـم در ایـن منطقـه  در طول تاریخ هم جغرافیا و منابع قفقاز برای ترک

عالیق قومی داشته است. اگر قفقاز شمالی و جنوبی را یکپارچه نگاه کنیم، اقوام ترک هم در 
کردنـد  تاریخ سعی می ها در طول بخش جنوبی و هم در بخش شمالی حضور داشتند. ترک

کننـد.  از این اقوام ترک به عنوان محور نفوذ خود استفاده کنند و همچنان هم ایـن کـار را می
 جلوی این نفوذ گرفته شده  شوروی که مرزبندی هجز در دور

ً
ها به قدری سخت بود که عمال

رافیـا و بود، مسائل قومی همیشه در دستور کار ترکیـه در ایـن منطقـه بـوده و تسـلط بـر جغ
های ترکیه بوده است. اگر بخواهیم سیاست ترکیه نسـبت  ژئوپلیتیک قفقاز همواره از سیاست

به منطقه قفقاز را در یک سال اخیر بررسی کنیم، باید به امتداد تاریخی توجه کنـیم. بعـد از 
عمده تقسیم کـرد:  هتوان سیاست خارجی ترکیه در منطقه را به دو دور فروپاشی شوروی، می

  و دیگری از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه. ١٣٧٠ هی، در دهیک
کند. هم منـافع غـرب را  مشخص بود که ترکیه دارد غرب را نمایندگی می ١٣٧٠ هدر ده
کرد سیستم سیاسی خود را به عنوان یک الگو و مدل به کشورهای  برد و هم سعی می پیش می

که  کرد؛ چنان  های قومی را همچنان پیگیری می منطقه القا کند و در عین حال همان سیاست
مسائل قومی با اقوام مختلف چـه در قفقـاز جنـوبی یـا  های در حوز ارتباطات بسیار گسترده

زبان  کشورهای ترک هزبان، ایجاد اتحادی  قفقاز شمالی برقرار کرد. نمود آن بین کشورهای ترک

                                                                                                                                         
، ٩٩آبـان  ١٩وگوی اختصاصـی،  ه، گفـت. شعیب بهمن، ارزیابی اهداف سیاست خارجی ترکیه در یک سال گذشت١

 موسسه اندیشه سازان نور.
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ها از جمله  طلبان و شورشی از جدایی  یتبود. در قفقاز شمالی هم دولت ترکیه اقدام به حما
کرد اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه نگاه سنتی به منطقه  در چچن و اینگوش می

قفقـاز  هگرایی جدیـد در حـوز قفقاز تا حد زیادی تغییر کرد. ترکیه بیشتر به سمت اوراسـیایی
سـعی کـرد بـه مسـائل اقتصـادی کرد که امتداد آن تا آسیای مرکزی رفت. ترکیه  گرایش پیدا 

های اقتصادی در کشورهای  گذاری در حوزه اهمیت بیشتری بدهد؛ از این رو اقدام به سرمایه
منطقه کرد. ژئوپلیتیک خطوط لوله و منـابع انـرژی منطقـه بـرای ترکیـه بسـیار مهـم شـد و 

. در کـرد از پیوسـتگی جغرافیـایی بـه منطقـه، بیشـترین اسـتفاده را کنـد همچنان تالش می
های منطقه رفت. نمود  زدایی با کشورهای منطقه و صفر کردن تنش هایی به سمت تنش دوره

دیدار  و در این میان سازی روابط حرکت کرد عادیدر جهت آن در رابطه با ارمنستان بود که 
جمهور ارمنستان اتفاق افتاد که در کنار هم بازی فوتبال را مشاهده  آقای عبدالله گل با رئیس

هایی  گذاری های گذشته اقدام بـه سـرمایه این موارد، ترکیه در طول سال هدند. در کنار همکر
  .١در گرجستان کرد که همچنان ادامه دارد

آذربایجان، جمهوری آذربایجان را بیشتر به شکل یک متحـد قـومی و در عـین  هدر حوز
یـا یـک رقیـب ها یـک دشـمن قـومی  کند. ارمنستان برای ترک حال متحد سیاسی تلقی می

کشـی و سـایر  آیـد. ریشـه آن بـه موضـوع نسل تاریخی یا یک دشمن تاریخی به حساب می
اند و تضادهایی که بین قوم ارمنـی و  گردد که در طول تاریخ با یکدیگر داشته منازعاتی برمی

قفقاز که شاید ترکیه خیلی با آن مشـکل قـومی نـدارد،  هترک بوده است. تنها کشور در منطق
های  مسـائل اقتصـادی سیاسـت هن است. ترکیه بیشتر هم سعی کرده است در حـوزگرجستا

  خود را پیش ببرد.
شده،  های اخیر آنچه بر عناصر سنتی سیاست ترکیه در قفقاز افزوده  در مجموع، در سال

اردوغان بوده است. همچنان آن رویکردهـا و عالیـق قـومی و  هگرایان های نوعثمان طلبی جاه
هـا و  طلبی ایـن مـوارد بـا جاه هبینیم. هم ط بر جغرافیا و ژئوپلیتیک قفقاز را میتمایل به تسل
تـوانیم از آن بـه  باغ نیز کـه می های اردوغان جمع شده است. در بحران اخیر قره بلندپروازی

طلبی کردنـد و موقعیـت را خـوب  ها به خـوبی فرصـت عنوان مصداقی عینی یاد کنیم، ترک
کشـورها از  هزگر جنگ فعلی در منطقه قفقاز باشند؛ بـه ویـژه کـه بقیـشناختند تا بتوانند آغا

                                                                                                                                         
ه ماهـه سـوم سـ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. شعیب بهمن، جلسه ١

 ، موسسه اندیشه سازان نور.١٥/٧/٩٩، ٩٩
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ها عالوه بـر  های بزرگ به نوعی سرگرم مشکالت دیگر بودند. برای مثال، روس جمله قدرت
ها عالوه بر کرونـا، بـا  مشکالت کرونا، با بحران بالروس دست به گریبان هستند. آمریکایی

انتخابات، جنـگ جدیـدی  هس دوست ندارد در آستانک و هیچبودند انتخابات مواجه  همسئل
در هیچ کجای دنیا شکل بگیرد. شواهد بسیار زیادی هم وجود دارد که ترکیه آغـازگر جنـگ 

  ١بوده است؛ چون نیروهایش را وارد منطقه کرد و بعد از مانور نظامی خارج نکرد.
  بینانـه تـا وشطور خیلـی طبیعـی و خ اگر سیاست ترکیه در آذربایجـان موفـق شـود، بـه

هـا قـرار خواهـد گرفـت. ترکیـه در  سال کل نفت و گاز آذربایجـان در اختیـار ترک ١٥ -١٠
آهن و نیز انتقال گاز آذربایجان به این کشور کمک کرده است. از نظر نظـامی و  اندازی راه راه

تر اطالعاتی هم آذربایجان را پوشش داده است. در ایجاد دردسر برای ایران و روسیه هم بسـ
  ٢.بسیار مناسبی فراهم کرده است

نشاندگان خود را در آذربایجان بـه  همیشه تمایل داشتند دست  در سطحی دیگر، مقامات ترک
حکومت برسانند. با توجه به نفوذی که در حال حاضـر در آذربایجـان دارنـد، احتمـال دارد بـذر 

ت بروند و حتی به دنبـال تغییـر چنین کاری را برای آینده بکارند. ممکن است در آینده به این سم
های خود را در آذربایجان سر کار بیاورند. البته این طرحی است که  رژیم و حکومت باشند تا آدم

اف بـا توجـه بـه   مدت و درازمدت ممکـن اسـت اجرایـی شـود. در حـال حاضـر علـی در میان
ند؛ با ایـن حـال هایی که داشته است، ممکن است تا مدتی بین مردم محبوبیت کسب ک پیشروی

  ترکیه همواره چنین طرحی داشته است و احتمال دارد بخواهد آن را اجرایی کند.
گـذاری خـود را روی محـیط تأثیرخواهند  ترکیسم است و می هدف دیگر آنها، بحث پان

های بسـیار بیشـتری  های دو طـرف ارس پیوسـتگی ایران افزایش دهند؛ چون معتقدند آذری
تواند خیلـی بیشـتر  شان روی همدیگر می گذاریتأثیران و ترکیه؛ بنابراین دارند تا بین مرز ایر

هایی که پشـت   ـ با توجه به جریان تواند در آینده ابزاری باشد تا ترکیه باشد. این هدف هم می
  ٣.های خاص خود را داشته باشد گذاریتأثیرـ روی امنیت ملی ایران   این قضیه هستند

                                                                                                                                         
 . شعیب بهمن، همان.١
، ٩٩سه ماهـه سـوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. سلیمانی، جلسه ٢

 موسسه اندیشه سازان نور .١٥/٧/٩٩
 .٩٩آبـان  ١٩وگوی اختصاصـی،  ذشته، گفـت. شعیب بهمن، ارزیابی اهداف سیاست خارجی ترکیه در یک سال گ٣

 موسسه اندیشه سازان نور
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  لبنان  و) 
های مورد تمرکز سیاست خارجی حزب عدالت و توسـعه در یـک  دیگر از حوزه کشور لبنان یکی

های اخیر، حزب  . البته در این زمینه نکته قابل توجه این است که طی سالتسال گذشته بوده اس
انـد. علـت  طرابلس در شمال لبنان مدل جدید اخوان را به وجود آورده هعدالت و توسعه در منطق

گویند این است که در مرام اخوان چیـزی بـه نـام تکفیـر وجـود  می» دوغانیاخوان ار«آنکه به آن 
مقابل جریان وهابیت تکفیری بود؛ اما اردوغان ترکیبـی از ایـن دو را بـه وجـود  هندارد. اخوان نقط

اند. در سومالی، لیبی و سـوریه و در حـال حاضـر در  آورده است که امروز سربازان نیابتی او شده
 ضلع سوم سیاست خارجی ترکیه هسـتند. از باغ شاهد حض قره

ِ
ور آنها هستیم. این سربازان نیابتی

ها نوپا هسـتند  جمله رهبرانی که برای اخوان در لبنان ساخته سالم الرافعی است. چون این جریان
 در مقابل جریان حزب

ً
های دیگر در لبنان قدمت کمتری دارند؛ بنـابراین  الله و بعضی جریان  قطعا
  ١.وزن تصور کرد آنها را با هم مقایسه و هم توان نمی
به هر حال اردوغان و ترکیه برای ایجاد یک جریان جدید با محوریـت اخـوان مـد نظـر  

کنند. سرریز این موضوع در لبنان، از بازیگری ترکیه در سوریه شروع  خود در لبنان هزینه می
گذاری کردند که به مرور  ه پایهسال پیش در سوری ١٠ها  شد. شاید این مدل از اخوان را ترک

توانیم از مدل خاص اخوانی مورد حمایـت ترکیـه یـاد  ای که امروز می جهش یافت؛ به گونه
کنیم. در اغتشاشات دو سال اخیر در لبنان، یک پای اصلی قصه، جریـان اخـوان اردوغـانی 

ی اقتصـاد طرابلس، که یکی از مراکز اصل هبوده است. در اغتشاشات کف خیابانی در منطق
رونـد حضـور  هـا هـر کجـا می لبنان است، جریان اخوان اردوغـانی حضـور داشـتند. ترک

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اعتقادی را در قالب یـک بسـته و در طـول هـم تعریـف 
  ٢.دهند کنند و ارائه می می

هـا در لبنـان تمرکـزی  در سطح دیگر، در یک سال گذشته دولت ترکیه بر حضور ترکمن
کنند. ترکیه بـر مبنـای سیاسـت  ژه داشته است. در واقع، اقلیتی ترکمن در لبنان زندگی میوی

کند اقلیت تـرکمن  های نیابتی قومی و مذهبی وابسته به خود در منطقه، سعی می ایجاد گروه
گذاری کرده یا  ها سرمایه لبنان را به سمت خود بکشاند؛ چنان که در شمال عراق روی ترکمن

ها معتقدند اگر بـازیگری بخواهـد در فضـای  ین کار داخل سوریه کرده است. ترکاقدام به ا
                                                                                                                                         

سـه ماهـه ، انداز آن  سال گذشـته و چشـم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز. داریوش صفرنژاد، جلسه ١
 موسسه اندیشه سازان نور .٢٩/٧/٩٩، ٩٩سوم 

  . داریوش صفرنژاد، همان.٢
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 باید نیروی پیادهتأثیرسیاسی لبنان 
ً
نظام داشته باشد. با توجه به تعدد اقوام و  گذار باشد، حتما

مذاهب در لبنان، و وابستگی خارجی هریک از آنها، ترکیه هم ناگزیر است به سمت چنـین 
ها به  ها معتقدند شیعیان لبنان به ایران، اهل سنت به عربستان، و مسیحی سیاستی برود. ترک

کنـد  هستند. ترکیه هم برای باز کردن چای پا، تـالش می  فرانسه و کشورهای اروپایی نزدیک
  ١.بگذارد تا از این طریق در مسائل سیاسی لبنان هم نفوذ کند تأثیرها  روی ترکمن

  یمن  ز)
مهم در ارزیابی سیاست خـارجی ترکیـه طـی یـک سـال گذشـته را های  یکی دیگر از حوزه

توان در ارتباط با کشور یمن و در صدر آن انصارالله مورد ارزیابی قرار داد. بحران یمن که  می
ای،  هـای منطقـه تـا بـه امـروز بـوده، از سـوی دولت ١٣٩٠ی  حاصل تحوالت ابتدای دهه

شـود.  ی انسانی دیـده می برد فرسایشی و فاجعهعنوان یک ن ای و نیز سازمان ملل به فرامنطقه
طیف بازیگران ذینفع در این بحران نیز بسیار طوالنی است. اما با تمرکز بر رویکرد ترکیه بـه 
این بحران، باید گفت، این کشور تا به امروز نقش، دخالت یا حضور مسـتقیمی کـه مسـتند 

این جنگ هم چنـدان مـورد توجـه باشد در این نبرد و جنگ نداشته است و موضع ترکیه در 
گران قرار نگرفته است. با این حال، این موازنه بـه سـرعت در حـال تغییـر  ها و تحلیل رسانه

های اعالمی این کشـور در مـورد بحـران یمـن، بـا واقعیـت اعمـالی  است، و گویا سیاست
محـور سیاست این کشور متفاوت است. باید توجه داشت که این تغییر به مواضع فعلـی در 

ای ارتباط دارد که با ورود امارات به تـنش مسـتقیم بـا ترکیـه در کنـار  منازعات امنیتی منطقه
یونان و حضور در رزمایش نظامی یونان و فرانسه کـه نمـایش قـدرتی آشـکار علیـه ترکیـه و 

آفرینـی  سـاز نقش های مختلف بوده، زمینه دکترین گسترش عمق استراتژیک آنکارا در حوزه
شدن آن در بحران یمن، جهت تنبیه و مقابله  شدن چراغ سبزی برای فعال یه و روشنبیشتر ترک

 با امارات شده است. 
ترکیه با همکاری قطر در تالش اسـت تـا بـا جـذب نیروهـای حـزب االصـالح نزدیـک بـه 

دی منصور که به عربستان ها المسلیمن در یمن و تتمیع آنها، به انشقاق در صفوف نیروهای اخوان
ی نبرد علیه این دو کشور عربی تـدارک  ارات نزدیک است پرداخته و زمینه را برای تغییر عرصهو ام

                                                                                                                                         
 .٩٩آبـان  ١٩وگوی اختصاصـی،  خارجی ترکیه در یک سال گذشته، گفـت . شعیب بهمن، ارزیابی اهداف سیاست١

 موسسه اندیشه سازان نور
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ببیند. در این میان نیروهای اخوانی نزدیک به صالح الجبوانی مورد حمایـت کامـل تسـلیحاتی و 
 حمایـت ١.کند اند، که ترکیه به شدت از آن در خفا حمایت می آموزشی و نیز مالی قطر قرار گرفته

ای ـ  ی دیگر از پازل همکاری ترکیـه از محور اخوانی در این نبرد و جنگ فرسایشی تنها یک قطعه
  تر شده است. قطری در این زمینه است، که در حال برجسته

، حمایـت کامـل خـود را از ٢٠١٥با این وجود این دو کشور از ابتدای بحران یمـن در سـال 
اعالم کرده و نیز از ائتالف عربستان برای جنـگ  دی که مورد حمایت سازمان ملل استها دولت

از نظـر ی یمـن  ها میان عربستان و قطر اکنـون صـحنه یمن نیز حمایت کرده بودند با تشدید تنش
زدن  زدن به عربستان (به نفع قطر) و ضربه ترکیه و قطر با هدف ضربهاست. تغییراتی کرده اردوغان 

ی  سانی به نیروهـای اخـوانی هسـتند، تـا بتواننـد عرصـهر به امارات (به نفع ترکیه) در حال کمک
  نفع خود تغییر دهند. ی جنگی در این کشور را علیه امارات و عربستان، و به موازنه

  گیري نتیجه
  ٢٠٠٢سیاست خارجی ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در 

ً
بـر  عمـدتا

یر امور خارجه پیشین ترکیه، آن را تئوریزه کـرده همان مبنایی پیش رفته که احمد داود اوغلو، وز
در عرصـه سیاسـت اوغلـو  از حزب عدالت و توسعه، اردوغان مسیر اوغلوبود. با خروج داود 

اما واقعیت این اساس که اساس کار دستگاه سیاست خارجی آنکارا، را بازنویسی کرد خارجی 
یاسـت خـارجی ترکیـه در کتـاب گرایی است که به عنوان شـاهکار س همان سیاست نوعثمانی

کنیم،  های گذشـته نگـاه مـی داود اوغلو مطرح شده است. وقتـی بـه سـال» عمق استراتژیک«
کنـد، یـادآور دوران اقتـدار  ها و اهدافی که ترکیه در منطقه دنبال می بینیم اقدامات، سیاست می

  کننده میراث اسالمی است. نفوذ وسیع و تداعی هامپراتوری عثمانی با حوز
تـوان در  مساله را می ترین مهمدر ارزیابی رویکرد یک سال اخیر سیاست خارجی ترکیه 

گرایی توسط حزب عدالت و توسعه مورد ارزیابی قـرار داد. اگـر  ارتباط با رویکرد نئوعثمانی
گرایی بـه  چه در گذشته نیز در ارزیابی عملکرد سیاست خارجی این حـزب واژه نئوعثمـانی

طرح این در ما در مقطع کنونی اکنون اردوغان و دیگر مقامات دولت ترکیه شد ا کار گرفته می
  . تصریح دارندرویکرد 

در واقع، حزب عدالت و توسعه امروز همان حزب عـدالت و توسـعه دیـروز نیسـت، چـون 

                                                                                                                                         
1. Redondo, Raúl, Turkey sets its sights on Yemen, Atalayar, 22 June 2020, At: 

https://atalayar.com/en/content/turkey-sets-its-sights-yeme 

https://atalayar.com/en/content/turkey-sets-its-sights-yeme
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ایـن زمـانی طرفـدار ایـران بـود،   اند. حزب عـدالت و توسـعه ها قدرت را به دست گرفته رادیکال
در عرصه مسـایل دیگـر منطقـه نیـز  .خوش تغییراتی شده است دستعیت کنونی در وضرویکرد 

سیاست خارجی اردوغان بیش از آنکه تعاملی باشد، تهاجمی است و این خالف دکترین احمـد 
  ١.داود اوغلو است

هایی از تغییر جمهوری پارلمانی به ریاستی  توان سرنخ همچنین، در سطح داخلی نیز می
وغان مشاهده کرد. اردوغان همچنـین از آتـاتورک انتقـاد و او را بـه عنـوان را در اقدامات ارد

عثمانی را در جهان اسالم هدر داده و خیانت کرده است.  هکسی معرفی کرده است که سرمای
ایاصوفیا را بـه مسـجد تبـدیل کـرد. او  هاردوغان در چند ماه گذشته نیز در اقدامی دیگر موز

ستی را جایگزین کرده و خود به ریاست نشسته است و توجیـه همچنین در داخل، اقتدار ریا
 به دستاوردی بزرگ مثل کشورگشایی یا دسترسی  می

ً
کند که برای تثبیت این مسئله باید حتما

  ٢.به مرزهای میثاق ملی پیدا کنم
های قابل توجه در سیاست خارجی جدید ترکیـه را  کانون ترین مهمدر سطحی دیگر، یکی از 

گیری از نیروهای نیابتی مـورد توجـه قـرار داد  ارتباط با گرایش این کشور به سمت بهره توان در می
که این مساله پش از شهادت سردار سلیمانی در دستور کار رئیس سازمان اطالعات و امنیت این 

کـاری کـه سـردار سـلیمانی انجـام  ترکیه اینک درصدد اسـت تـاکشور (میت) قرار گرفته است. 
عملی کند که البته قابل تحقـق نیسـت خود فیدان، رئیس سازمان اطالعات هاکان توسط داد،  می

ای جـز  طلبانه نداشت و ترکیه اردوغان دغدغـه ای نژادپرستانه و قدرت چرا که سردار سلیمانی ایده
  ٣قدرت و نژادپرستی ندارد.

در مجموع، در مقام یک برآورد کلی از سیاست خـارجی ترکیـه در یـک سـال گذشـته، 
هـا بـا ایـران را کـاهش داده  تر شـده و همکاری توان اظهار داشت که رفتار ترکیه تهاجمی می

شـهید حـاج حضـور سـردار  از نبود و خألتوانند  کنند، می گمان میها  است. در واقع، ترک
روند معادالت را در منطقه خاورمیانه و حتـی نموده و برداری حداکثری  قاسم سلیمانی بهره

  نفع خود تغییر دهند. شمال آفریقا به 

                                                                                                                                         
 اسدالله اطهری، همان. .١
، ٩٩سه ماهـه سـوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز، جلسه سلیمانی .٢

 موسسه اندیشه سازان نور .١٥/٧/٩٩
سه ماهه سوم ، انداز آن  سال گذشته و چشم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارزاسدالله اطهری، جلسه  .٣

 رموسسه اندیشه سازان نو .١٥/٧/٩٩، ٩٩
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  منابع و مآخذ  
 منابع فارسی

، سـایت »هیـترک یخارج  استی؛ چرخش در سستین میقد هیترک ه،یترک نیا)، ۲۰۲۰ هیژوئ ۱۵( امیلیو ،آرمسترانگـ 
 https://www.bbc.com/persian/world-features-53368097سی فارسی، قابل دسترس در:  بی بی

سـال گذشـته و  کیـدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز)، صورت جلسه ١٣٩٩مهر  ١٥اطهری، اسد الله (ـ 
 .٩٩سه ماهه سوم ، انداز آن  چشم

سـال گذشـته و  کیـدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز، صورت جلسه  )،١٣٩٩مهر  ٢٩اکبری، نورالدین(ـ 
  .٩٩سه ماهه سوم ، انداز آن  چشم

، فصـلنامه مطالعـات و قفقـاز یمرکـز یایدر آسـ هیـترک یخـارج اسـتیاهداف س)، ١٣٨٠( آصف، محمد حسنـ 
  .٢٨خاورمیانه، شماره 

ای میان ایـران و ترکیـه،  های امنیتی منطقه سنجی افزایش همکاری نشست تخصصی امکان)، ٩٩تیر  ٢٤سع (آقای ـ 
   .وه اورآسیارکارگ

  سنجی افزایش همکاری امکان)، ٩٩تیر  ٣١( آقای ض یـ 
ِ
  .ای میان ایران و ترکیه، گفتگو ویژه منطقههای امنیتی

 )، ارزیابی اهداف سیاست خارجی ترکیه در یک سال گذشته، گفتگو اختصاصی.٩٩آبان  ١٩بهمن ، شعیب (ـ 
سـال گذشـته و  کیـدر  هیـترک یخـارج اسـتیعملکرد س یابیارز)، صورت جلسه ١٣٩٩مهر  ١٥بهمن، شعیب (ـ 

 .٩٩سه ماهه سوم ، انداز آن  چشم
، فصـلنامه در دوره پـس از جنـگ سـرد اهیسـ یایـدر حـوزه در هیـترک یخـارج استیس)، ١٣٩٨( هیمهدی، دریحـ 

  . ٣١ یاپیشماره پ ،١، شماره ٩دوره ، الملل نیروابط ب یها پژوهش
 یخـارج اسـتیو س ییگرا ینوعثمان ،یخیتار تیهو)، ١٣٩٢ی (شمها مسعود و قدرت ان،یاحمد ،فرهاد ا،یدانش نـ 

  .٧شماره ، جهان اسالم یاسیمطالعات سنامه ، فصلهیترک
سـال گذشـته و  کیـدر  هیـترک یخـارج اسـتیعملکـرد س یابیـارز)، صورت جلسه ١٣٩٩مهر  ١٥دولت آبادی (ـ 

  .٩٩سه ماهه سوم ، انداز آن  چشم
 :از موضوعات مذاکره، قابل دسترس در یبار با کوله هیدر ترک یکار سخت کاظم )،١٣٩٩آذر  ٢٧( الوقت تیساـ 

http://alwaght.com/fa/News/189090 
 -بالکـان یتیاز مجموعه امن هیو گذار ترک دیجد یتیامن یها شی)، پو۱۳۹۷( ریدامیس ،ییاکویاصغر و ن یستوده، علـ 

 یاپیـپ ،٢سـال ششـم، شـماره  الملل، نیب استیس یرانینامه ا پژوهشفصلنامه  انه،یخاورم یتیبه مجموعه امن هیترک
  تان.، بهار و تابس١٢

انداز   سال گذشته و چشـم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز)، صورت جلسه ١٣٩٩مهر  ١٥سلیمانی (ـ 
  .٩٩سه ماهه سوم ، آن

و  هـا سـتیکمال یخـارج اسـتیس یقیتطب یبررس)، ١٣٩٨ی (فاضل سامان و الیدان، رضاپوری، غالمعلی، مانیسلـ 
  .، سال نهم، شماره دوماسالمجهان  یاسیس یها پژوهشفصلنامه ، هیترک یجمهور در ها ستیپساکمال

انداز   سال گذشته و چشـم کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارزصورت جلسه  )،١٣٩٩مهر  ١٥صادقیان (ـ 
 .١٥/٧/٩٩، ٩٩سه ماهه سوم ، آن

سـال گذشـته و  کیدر  هیترک یخارج استیعملکرد س یابیارز)، صورت جلسه ١٣٩٩مهر  ٢٩صفرنژاد، داریوش (ـ 

https://www.bbc.com/persian/world-features-53368097
http://alwaght.com/fa/News/189090
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 .سه ماهه سوم، انداز آن  چشم
سـال گذشـته، گفتگـو  کیـدر  هیـترک یخـارج اسـتیاهـداف س یابیـارز)، ١٣٩٩مهـر  ٣٠ی (گـدلیرضـا ب یعلـ 

 ی.اختصاص
سـال گذشـته و  کیـدر  هیـترک یخـارج اسـتیعملکـرد س یابیـارزصورت جلسـه  )،١٣٩٩مهر  ٢٩قائم مقامی (ـ 

 .٩٩سه ماهه سوم ، انداز آن  چشم
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