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  چکیده

 موجود و همیشگی خصلت باید را ناپذیر پایان های جنگ و شکننده ثبات متزلزل، امنیت ،حساس ژئوپلیتیک

 به منطقه، این در ای فرامنطقه های قدرت مخرب بعضاً حضور از گذشته. نمود قلمداد خاورمیانه منطقة در

. اندبوده متعدد هایبحران بسترساز خود همواره ایمنطقه هایقدرت که داشت اذعان باید مهم مسألة این

 رهبری منادی و سکولار اسلام دارداعیه  همواره توسعه و عدالت حزب زعامت و قوام زمان از ترکیه جمهوری

-جنبش از پس مسألة این. است بوده دیگر سوی از منطقه ژاندارمی نقش ایفای و سو یک از اسلام جهان بر

 در. است یافته خود به تریوسیع بوی و رنگ بعد به 1121 هایسال اوان در اسلامی بیداری به منتهی های

 شناسی عهجام روش از استفاده نیز وژئوپلیتیکی  هایچالش نظریة از گیری بهره با نویسندگان مقاله، این

 ژئوپلیتیکی های چالش ماهیت اصولاً که ندا السؤ بدین متقن پاسخی ارائة درصدد( تحقیق روش) تاریخی

های ست که چالشفرضیة تحقیق بر این مبنا؟ است بوده دلایلی چه به( نشین شیعه) همسایگان با ترکیه

زیست محیطی، های آب و بحران ریشه در تحولات خاورمیانه، مسالة ترکیه با کشورهای شیعه نشین منطقه

 این از حاکی پژوهش هاییافتهداعش دارد.  تروریستی -و حمایت از گروه تکفیری مسائل ارضی و قومیتی

 به بهار عربی از پس هایسال خلال در توسعه و عدالت حزب پراگماتیستی های سیاست در که است مسأله

های شکاف منطقه، شدن میلیتاریزه آن بازخورد که است گردیده منتهی منطقه در بحران ضلعی چهار ایجاد

 .است بوده شیعیان با سیاسی گسست و رادیکال بنیادگرای هایگروه هایفعالیت توسعة ،قومیتی وسیع

 .بحران سوریه ،شیعیان توسعه، و عدالت حزب ژئوپلیتیک، ترکیه،: کلیدواژگان

                                                           
  نويسنده مسئول: masom1991@gmail.com 
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 مقدمه

 باعث داردانل و بسفر های تنگه و مدیترانه و سیاه یدریا چون مهمی آبی های راه با ترکیه مجاورت

 واقع در. باشد برخوردار تاریخ طول در خاصی استراتژیکی اهمیت از همواره منطقه این تا است شده

 حداقل که است شده موجب آن یژئوپلیتیکحساس  موقعیت که است کشورهایی معدود از ترکیه

 موقعیتی در ترکیه واقع در. گیرد قرار جهانی و ای همنطق های قدرت توجه مورد اخیر قرن نیم طی

 خاورمیانه، مابین کشور این قرارگیری .است ارتباط در مهمی ژئوپلیتیکی مناطق با که دارد قرار

 کندمی سهیم مناطق این جریانات در را کشور این طریقی به غیره و بالکان قفقاز، و مرکزی آسیای

سبب  کشور، چندین در قوم یک پراکندگی و ارضی آبی، مرزی، لمسائ نظیر ژئوپلیتیکی عوامل اما

 به ؛است شده -به ویژه شیعیان -همسایگانش با کشور این روابط در چالش های بعضًا عمیقی وقوع 

گونه ای که امروز ترکیه را می توان عامل مهمی در تشدید فعالیت های قومیت گرا )تحقق عثمانی 

شیعیان و  ررویستی در عراق و سوریه، گسست ازفعالیت های ت توسعةگری و چالش با اکراد(، 

 تشدید فعالیت های نظامی در منطقه قلمداد نمود.

کشورهای با  اد چالش های ژئوپلیتیکی ترکیهپیرامون شناخت ابع اصلی مسألةدر این مقاله،    

ئوریسین پس از اعمال سیاست های تنش زدایی که ت می باشد. درواقع در منطقه شیعه نشین

شاهد نوعی چالش زایی  بوده است، عملاً -سابق ترکیه وزیر امورخارجة -احمد داوود اوغلواصلی آن 

اقتدارآمیز و تا حدی جنگ طلبانه از سوی حزب عدالت و و اعمال سیاست های مداخله جویانه، 

متحده بر  ی همچون ایالاتاط این کشور با قدرت های فرامنطقه رواب وتوسعه می باشیم. از یک س

ق بشر حقو روسیه در خصوص مسألة سوریه و اتحادیة اروپا بر سر مسألةحمایت از اکراد،  سر مسألة

و از دیگر سو، چنین تنشی در مسائل منطقه عمیقی گردیده است  و عضویت در آن دچار استحالة

زایش یافته عراق و سوریه به میزان قابل توجهی اف وری اسلامی ایران،ای میان این کشور و جمه

از  ،شدبازخورد آن در منطقه چه می بااین که ماهیت این چالش ها و در نهایت . لذا تبیین است

ای و استفاده از منابعی همچون کتب، کتابخانه این مقاله به شیوةاهمیت زیادی برخوردار است. 

 ت.تحلیلی به نگارش درآمده اس -مقالات و منابع معتبر دانشگاهی و با روش توصیفی

 

 پژوهش پیشینة

 رابطه این در رسالات و کتب تحقیقات، از وسیعی طیفباید افزود که  پژوهش پیشینة خصوص در

 :شود می اشاره مورد چند به اینجا در که دارند وجود

بر آن است تا  "گونه شناسی سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه" فر در مقالةحامد یعقوبی -   

خود یعنی سوریه، عراق و ایران در چارچوب استراتژی  ه با رقبای دیرینةررسی روابط ترکیضمن ب
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ثر بر چرخش ترکیه در استراتژی پیشین های زیرین مؤمشکل صفر با همسایگان، با شناخت لایه

های اخیر خود، به تبیین گونه شناسی سیاست خارجی نوین این کشور در منطقه و در قبال خیزش

 بپردازد. خاورمیانه

 تهدیدهای و ترکیه نوین خارجی سیاست" عنوان با پژوهشی در نجفی داود و مسعودنیا حسین -   

 تئوری به توجه با را آنکارا سیاست ساختار تغییر های لفهمؤ دارند تلاش "ایران. ا. ج فراروی امنیتی

 یافته. دهند رقرا واکاوی مورد ایران. ا. ج ملی امنیت بر را آن پیامدهای و کنند  تحلیل انگاری سازه

 موضوع سه حول ترکیه و ایران روابط در ها چالش ترین عمده که است این یدمؤ پژوهش های

 موشکی دفاع سامانة استقرار و اسلامی بیداری به موسوم جریان سوریه، تحولات: است شده متمرکز

 .ترکیه خاک در ناتو

میر نیاکویی و حسین بهمنش. این ا نوشتة "ر سوریه: اهداف و رویکردهابازیگران معارض د" -   

-ترین بازیگران بینهای مهمارچوبی نظری، به واکاوی انگیزهقاله به دنبال آن است تا با ارائة چم

منافع های پژوهش حاکی از آن است که المللی که خواهان سقوط بشار اسد هستند، بپردازد. یافته

بالایی از هم پوشانی رسیده است؛ آمریکا به  مریکا، عربستان و ترکیه در سوریه، به سطحسه کشور آ

مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی است، عربستان به دنبال گسترش نقش  دنبال تضعیف جبهة

تاریخی خود را دنبال  گسترش نفوذ در خاورمیانه و اعادة گذشتة آفرینی در منطقه است و ترکیه

 کند.می

 تا میانجیگری از سوریه، بحران و ترکیه" عنوان با ای مقاله در دیگران و مسعودنیا حسین -   

 براساس سوریه، تحولات قبال در ترکیه خارجی سیاست تبیین درصدد "دولت مخالفان از حمایت

 مهم این بیانگر پژوهش های یافته. باشند می توسعه و عدالت حزب جدید گراییی عثمان دکترین

 داخلی اصلاحات انجام طریق از بحران میزآ مسالمت حل درصدد آغاز، در اگرچه ترکیه که است

 تا شد باعث ای فرامنطقه و ای منطقه عوامل برخی مدتی از پس اما بود، سوریه حکومت توسط

 و کند حمایت سوریه رژیم مخالفان از علنی صورت به میانجیگری سیاست از گرفتن فاصله با ترکیه

 .گردد کشور این در سیاسی نظام تغییر خواهان

 

 1ژئوپلیتیکی قلمروارچوب نظری؛ تئوری چ الف(

 و نفوذ حوزة در که مربوط جوامع و هاانسان ،جغرافیایی فضای :از است عبارت ژئوپلیتیکی قلمرو

 تجاری، امنیتی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، متغیر چند یا یک تأثیرگذاری

                                                           
1- Geopolitical territory 
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 جغرافیایی فضاهای و هاسرزمین کشورها،. دارد قرار قدرتمند بازیگر یا کشور ایرسانه و فناوری

. شودمی نامیده آن ژئوپلیتیکی قلمرو دارند، قرار( قطب) مرکز کشور نفوذ حوزة در که پیرامونی

 و بازیگر یا مرکز ةاراد از که است تابع ةجامع یا کشور تعدادی شامل نیز نفوذ ةحوز و قلمرو

 یاد «2نفوذ ةحوز» به آن از که ژئوپلیتیک قلمرو .(221: 2381 نیا،حافظ) متأثرند آن هایارزش

 شده شناخته رسمیتبه آن در کشور یک اقتصادی یا سیاسی برتری حق که است یقلمرو شود،می

 :2380 فرهادیان، و روشن) باشد اندک قلمرو آن بر کشور آن قدرت کاربرد مقدار هرچند باشد

 یا نقطه. است پیرامونی فضای یک و مرکزی نکانو یا نقطه یک دارای ژئوپلیتیکی قلمرو هر. (11

 قلمرو رهبری و مدیریت جایگاه در که است مرکزی قدرتمند بازیگر یا کشور همان مرکزی کانون

 در را خود نظر مورد متنوع هایارزش و کندمی تحمیل قلمرو یا فضا آن بر را خود ةاراد و دارد قرار

 نوردنددرمی را کشورها سیاسی جغرافیای مرزهای تیکی،ژئوپلی قلمروهای. دهدمی انتشار قلمرو آن

 آنها مرزهای از فراتر جغرافیایی فضاهای در کشورها، هایمزیت و هاارزش. اندفرامرزی عبارتی به و

 با. پذیردمی انجام رسمیغیر صورتبه هم و رسمی صورتبه هم نیز آنها انتشار. یابندمی انتشار

 ابزارهای و اطلاعات فناوری گسترش همچنین الملل،بین روابط و جانبههمه تعاملات گسترش

 از آنها عبارتی، به ؛گیرندمی شکل سرعتبه نفوذ هایحوزه و ژئوپلیتیکی قلمروهای جدید، ایرسانه

 سیاسی جغرافیای نقشة برخلاف جهان، ژئوپلیتیکی نقشة ترسیم بنابراین. برخوردارند زیادی پویایی

 نیا،حافظ) اندثباتبی و پویا دینامیک، ژئوپلیتیکی، مرزهای زیرا است واردش بس کاری جهان،

 واحد یک آفرینینقش و اثرگذاری میدان و ژئوپلیتیک قلمرو اینکه توجه قابل ةنکت. (220: 2381

 ممکن هاتوانایی و هاقابلیت این .(88: 2331 قوام،) است آن ملی قدرت و توان محصول سیاسی،

 هاقابلیت این ریشة است ممکن همچنین. شود منتج اقتصادی یا نظامی سیاسی، ملعا یک از است

 گسترش و ایجاد حال هر به .برگردد آنها مانند و اجتماعی دینی، اعتقادی، عامل یک به هاتوانایی و

 برای هاکشور ،جهانی نظام در رویهمین از .است ضروری امری هاکشور برای ژئوپلیتیک هایقلمرو

 را دیگر جوامع و هاکشور تا کوشندمی( مادیغیر و مادی) خود خارجی و داخلی اهداف شبردپی

 .(13: 2331 روشندل،) دهند قرار تأثیرتحت ایگونهبه

 

 توسعه و عدالت حزب خارجی سیاست ساختار ب(

 دهی شکل در ،ترکیه خارجة امور وزیر اوغلو، دداوو احمد که تأثیرگذاری و کلیدی نقش به توجه با

 برای است، داشته توسعه و عدالت حزب آمدن کار روی از پس ترکیه خارجی سیاست اجرای و

                                                           
2- Sphere of influence  
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 اندیشه از را تحلیل باید خاورمیانه، منطقة در آن اهداف و ترکیه خارجی سیاست شناخت و درک

 عمق» گفتمان دو قالب در را خود های دیدگاه ترین مهم اوغلو، دوداو. کرد شروع وی های

 عمق دکترین. است کرده عرضه «1همسایگان با ها اختلاف رسیدن صفر به» و «2راتژیکاست

 بین روابط در کشور یک ارزش :گوید می است، شده منتشر نام همین به کتابی در که استراتژیک

 ژئوپولیتیک، اساس همین بر. گیرد می نشأت آن تاریخی عمق و ژئواستراتژیک موقعیت از الملل

 برای تلاش نرم، قدرت بر تأکید مانند دیگر هایمؤلفه و دهد می تشکیل را دکترین این اصلی هستة

 دیگر خصوص در برد -برد راهبرد اتخاذ و المللی بین و ای منطقه های بحران حل و میانجیگری

 احمد دکترین، این در(. 37-33: 2311 دیگران، و حسینی) کند می تکمیل را دکترین این کشورها،

 عنوان به ترکیه :که کند می تأکید منطقه فرهنگی -جغرافیایی موقعیت به اشاره ضمن واوغل دوداو

 دست در را عمل ابتکار باید ،باشد می خصوص این در تاریخی های تجربه دارای که کشوری تنها

 اهمیت حائز ترکیه ارضی تمامیت حفظ جهت به هم و منطقه آیندة برای هم را اقدام این وی. گیرد

 مانند ژئوپولیتیک های حوزه از تعدادی میان در اینکه دلیل به ترکیه که است معتقد وی. داند می

 یک عنوان به تواند می صورتی در تنها دارد، قرار مرکزی آسیای و غرب اسلام، جهان خاورمیانه،

 ,Davoutoglu) باشد داشته خوبی روابط همسایگان همة و ها حوزه همة با که کند ظهور ای منطقه قدرت

 همسایگان با مشکلات رساندن صفر به دکترین یعنی دوم، دکترین پای که اینجاست(. 2001:132

 تبدیل منطقه رهبر به بتواند اینکه برای ترکیه شده، یاد دکترین طبق. شود می کشیده میان به

 کرده، ربرقرا دوستانه روابط خود همسایگان با باید کند، پیدا المللی بین استراتژیک اهمیت و شود

 (.Reynolds, 2012:11) بردارد میان از را فیمابین های اختلاف و مشکلات

 و بهبود برای ای زمینه نمودن فراهم اولاً : داشت دنبال به کشور این برای را پیامدهایی اهداف این   

 روابط گسترش و ای منطقه امن محیط سمت به حرکت ثانیاً  و منطقه در کشور این روابط گسترش

 . صادیاقت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Strategic Depth 

2- Zero Problems with Neighbors 



 1318پاییز و زمستان ،  6، شمارة  3........مجله سیاست و روابط بین الملل، دورة .................................................. 118

 

 

 

 های حزب عدالت و توسعهاصول اساسی سیاست -1 جدول

 (3: 2312 ایمانی،)منبع: 

 ربیع های قیام و غزه و لبنان به اسرائیل هوایی حملات :مهم رویداد دو تأثیر تحت اصول این اما   

 دستیابی برای مذاکرات تمام  زمینة طرف یک از اسرائیل حملات. شد دگرگونی و چالش دستخوش

 با دیگر طرف از و برد بین از را درگیر عربی کشورهای و ها گروه بین تنش کاهش و صلح به

 به اسرائیل دریایی ناوگان حملة با و 1111 سال در غزه کشتار علیه اردوغان تند گیریموضع

 اسرائیل و ترکیه روابط ای سابقه بی نحو به ترکیه، شهروند 1 شدن کشته و غزه حصر رفع یکشت

 ترکیه خارجی سیاست اصول نیز عرب جهان انقلابی تحولات .گردید دیپلماتیک بحران و تنش دچار

 های رژیم با دهه دو مدت به که آنکارا سو یک از. نمود چندوجهی تعارض و تلاطم دچار را

 انقلابی جنبش بین انتخاب به مجبور بود، کرده برقرار سیاسی و اقتصادی گستردة روابط یدیکتاتور

 انقلاب در ابتدا ها انقلاب از گزینشی حمایت دیگر، سوی از و بود فروپاشی معرض در های رژیم و

 را ترکیه خارجی سیاست نوین اصول هم بحرین، و سوریه های بحران در سپس و لیبی و مصر های

 با -مقاومت به ویژه جبهة- همسایه کشورهای با را آن روابط هم و نمود مواجه جدی ؤالاتس با

 .کرد روبرو جدی های تنش

 

 همسایگان با ترکیهژئوپلیتیکی  های چالش ج(

 ایران .1

 دو گذشتة در کوتاه سیری. است نیاز تاریخی اندازچشم یک به ترکیه و ایران روابط بررسی برای

 ثبات و استمرار ایران، در انقلاب وقوع با. است کشور دو مناسبات در طولانی ای بقهسا گویای ،کشور

 تبیین اصول ردیف

 تحکیم دموکراسی در داخل 2

ایفاااای نقاااش محاااوری در منطقاااه و همچناااین ایجااااد الگاااویی بااارای کشاااورهای عااارب  1

 و مسلمان منطقه

 چندجانبه گرایی و توجه به کشورهای عربی و مسلمان 3

 کلات با همسایگانسیاست صفر کردن مش 1

 ای و جهانیبازی نقش میانجی در مسائل مختلف منطقه 0

 مریکااروپا و آ ای )خاورمیانه(،های منطقهتلاش برای ایجاد تعادل در سیاست 7
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 با ایران اسلامی جمهوری. شد مواجه چالش با دلایلی به ترکیه و ایران کشور دو روابط در

 نگرانی منابع از یکی به مناطق، سایر به انقلاب های ارزش صدور به تمایل و جدید رویکردهای

 (. Migdaovitz, 2010:47) شتگ بدل ترکیه

 به گرایاناسلام رسیدن قدرت به از پس 1111 سال از ترکیه با ایران اسلامی جمهوری روابط   

 یاد کشور دو روابط بهار عنوان به آن از که شد جدید ای مرحله وارد توسعه و عدالت حزب رهبری

 طور به ترکیه و ایران سیسیا مناسبات دوره این در(. 12: 2313 نقاش، و عباسی) شود می

. گرفت فزونی آنکارا و تهران میان بالا سطح در سیاسی آمدهای و رفت و یافت افزایش چشمگیری

 این. است ترکیه و ایران خارجی سیاست در تحول از متأثر زیادی حدود تا کشور دو روابط گسترش

 ای هسته فعالیت از دوغانار دولت حمایت .است مشهودتر ترکیه خارجی سیاست در ویژهبه مسأله

 های برنامه قبال در غرب دوگانة رفتار از مکرر انتقاد نیز و آن بودن آمیز صلح بر تأکید و ایران

 صدور در مؤثر مشارکت ایران، ای هسته مذاکرات دور چندین میزبانی خاورمیانه، در ای هسته

 شورای تحریم قطعنامة با مخالفت ،برزیل یعنی جهان نوظهور قدرت با همراهی پرتو در تهران بیانیة

 برای اروپا و مریکاآ جانبةیک های تحریم از تبعیت عدم نیز و 1111 نوامبر در ایران علیه امنیت

 دیگر از(. Barkey, 2011:12) است بوده دوجانبه روابط تقویت در مهم موضوعات از ،ایران بر فشار

 ؛است بوده اسرائیل – ترکیه روابط در تحول هگذشت سال چند در ترکیه و ایران روابط بهبود علل

 اسلامی جمهوری انتقاد و نگرانی مورد همواره که آویو تل – آنکارا امنیتی و نظامی راهبردی روابط

 و لبنان جنوب به هوایی نظامی تهاجم از پس ویژهبه توسعه و عدالت حزب آمدن کار روی با بوده،

 دو سیاسی روابط سطح کاهش. شد دگرگونی تخوشدس آزادی کشتی به اسرائیل حمله و غزه

 برای مهمی بسیار  زمینة ترکیه، توسط نظامی های رزمایش و قراردادها از مهمی بخش لغو و کشور

 (. 231: 2312 هاشمی، بنی) گردید ترکیه – ایران روابط گسترش و اعتماد افزایش

 گذشتة همانند آنکارا و تهران ابطرو ،توسعه و عدالت حزب دوران در شده گفته مسائل علیرغم   

 است دیگری عوامل از متأثر کشور دو روابط و است نبوده درگیری و تنش از فارغ کشور، دو روابط

. است دهگردی دوجانبه سیاسی روابط بیشتر هرچه گسست موجب شده، پررنگ زمان هر که

 ترکیه و ایرانصورت که  نبدی  ، رقابت های اقتصادی دو کشور است؛در این رابطه نخستین مسأله

 شکل آشکارترین اقتصادی رقابت. هستند قفقاز و مرکزی آسیای منطقة در یکدیگر جدی رقیب دو

 مبادلات گاز، و نفت انتقال خطوط زمینة در رقابت. است داده تشکیل منطقه در را کشور دو تقابل

 جنوبی قفقاز در آنکارا -تهران اقتصادی رقابت اصلی های حوزه مصرف بازار و گذاری سرمایه تجاری،

 و مرکزی آسیای در ایران اقتصادی منافع :گفت توان می بنابراین(. 281: 2383 صدیق،) باشد می

 رقابت آینده در بازیگر دو تا گردد می باعث منطقه همین در اقتصادی منافع بر ها ترک بیشتر تأکید
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 وجود نیز منطقه این در سیاسی های بترقا به آن تسری امکان که باشند داشته بیشتری اقتصادی

 اخیر هایسال در خاورمیانه تحولاتتحولات منتهی به بیداری اسلامی است.  موضوع دوم . دارد

 شده ایجاد خلأ از استفاده با تا کرد فراهم ترکیه و ایران جمله از ای منطقه بازیگران برای را فضایی

 این که دهند ترویج را خود مطلوب سیاسی نظام یالگوها عربی، کشورهای داخلی اقتدار نبود در

 راستای در ترکیه(. 3: 2311 روانا، و مرادی) شد کشور دو ای منطقه اختلافات افزایش موجب امر

 و ای منطقه های قدرت با تعامل طریق از تا نمود تلاش خود غرب و شرق به همزمان نگاه سیاست

 ای، منطقه هژمونی به دستیابی هدف با ترکیه. نماید پر را آمده وجود به قدرت خلأ ای فرامنطقه

 را خود طلبانة توسعه های سیاست خاورمیانه بازارهای تصاحب و خاورمیانه انرژی منابع به دستیابی

 دنبال به منطقه عمومی افکار میان در نفوذ و عمومی دیپلماسی طریق از ترکیه نینچهم. کرد آغاز

 قدرت عنوان به ترکیه آن در که خود مطلوب نظم ایجاد و قهمنط در موجود نظم کشیدن چالش به

 (.Dince and Yetin, 2012:68) است بوده نماید، نقش ایفای هژمون

 برخوردی عرب جهان اخیر تحولات به نسبت ابتدا در ایران اسلامی جمهوری ترکیه، برخلاف   

 حکومت با ارتباط برقراری ایبر هایی تلاش ایرانی مقامات چند هر. داد نشان خود از محتاطانه

 داد نشان جدی واکنش منطقه تحولات به زمانی ایران. دادند انجام مصر در المسلمین اخوان جدید

 ,Mohammad) نمود می تهدید را درمنطقه ایران حیاتی منافع ترکیه طلبانة توسعه های سیاست که

2012: 65-75.) 

 ترکیه؛ کرد مشاهده بحرین بحران در توانی م را راآنکا -تهران میان منافع تعارض دیگر نمونة   

 از ترکیه رسمی موضع راستا این در. کرد بحرین بحران مهار برای میانجیگری نقش ایفای در سعی

 تمامیت و حاکمیت به احترام فارس، خلیج ثبات و امنیت حفظ: بود شده تشکیل اصلی عنصر سه

 و بحران این ادامة در(. Cook,2011:4) سیاسی اتاصلاح انجام برای بحرین تشویق و بحرین ارضی

. شد آشکارتر آنکارا -تهران های دیدگاه تعارض بحرین، در عربستان سپر نیروهای استقرار با

 از لفظی انتقاد به تنها ترکیه اماکرد  می تلقی نظامی مداخلة را اقدام این ایران اسلامی جمهوری

 حوزة .کند انتقاد ترکیه دوگانة سیاست از ایران شدکه عثبا مسأله همین. نمود اکتفا بحرین دولت

 تلاش در آنکارا(. Blome, 2009:25) شود می مربوط فلسطین و لبنان مسائل به اختلافات دیگر

 به حال این با. است لبنان مختلف احزاب با روابط ایجاد طریق از لبنان در ایران نفوذ کاهش برای

 نفوذ همچنان و نبوده آمیز موفقیت چندان لبنان سیاسی عرصة در ترکیه حضور رسدمی نظر

 حضور برای ترکیه موفقیت عدم برخلاف. کشورهاست سایر از بیش کشور این در اسلامی جمهوری

 نفوذ. است مشهود فلسطین سیاسی عرصة در کشور این نفوذ افزایش لبنان، سیاسی عرصة در فعال

 به توجه با ترتیب بدین. شد آشکارتر غزه نوار به ئیلاسرا حملة از پس ویژهبه فلسطین در ترکیه
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 دوره در کشور دو بین روابط بر را خود سایة موضوع این رود می انتظار فلسطین، در ترکیه نفوذ

 (.Bakir, 2011:5) گذارد باقی آتی های

 سوریه انبحر ماهیت به کشور دو دیدگاه اختلاف به ایران و ترکیه روابط افول املوع یکی دیگر از   

 برای غربی هایدولت توطئة» بلکه داخلی نه را سوریه در سیاسی بحران ریشة ایران. گرددبرمی

 خارجی و داخلی مزدور تروریست نیز را بحران بازیگران و «صهیونیستی ضد مقاومت جبهة نابودی

 به یمن و لیبی ،مصر تحولات همچون را سوریه در سیاسی بحران ماهیت ترکیه دولت اما داندمی

 برای مبارزه را بشار دولت مسلح و سیاسی مخالفان قیام و داندمی انقلابی جنبش یک مثابه

 در کشور دو رویکرد و مواضع مبنا این بر. کندمی تلقی دموکراتیک و مردمی حکومت به دستیابی

 (.281: 2312 هاشمی، بنی) دارد قرار هم مقابل نقطة

 در و وی تضعیف هدف با اسد بشار بر فشار افزایش دنبال به خود کلان سیاست تأثیر تحت ترکیه   

به اشتباه (. 238: 2312 ترابی،) بود غرب و خود منافع مسیر در تحولات هدایت و فروپاشی نهایت

 رژیم و شده منطقه در ایران حکومت تأثیرگذاری کاهش به منجر اسد بشار سقوط کردندتصور می

 ،سوریه بحران در ترکیه مداخلة دیگر هدف. آمد خواهد کار روی به ترکیه دوست و غرب طرفدار

 -عربستان -قطر لولة خطوط طریق از اروپا به فارس خلیج گاز منابع انتقال زمینة نمودن فراهم

 ضمن ترکیه استراتژی این واقع در. است بوده ترکیه -عراق -عربستان -قطر نیز و ترکیه -سوریه

-می تهدید را ایران اقتصادی و ملی منافع ایران، ترانزیتی و ومیکیژئواکون موقعیت و اهمیت کاهش

-بین سطح در ایران مشارکت بدون اروپا به فارس خلیج و خزر دریای انرژی منابع انتقال. نماید

 همراه به ایران اقتصادی رشد و توسعه روند برای ناپذیری جبران هایآسیب ایمنطقه و المللی

 (.281: 2310 ران،دیگ و موسوی) است داشته

 تهدیدی باشد،می ایران فرهنگی و سیاسی نفوذ حوزة که سوریه در ترکیه نفوذ ایران نظر از   

 ایران استراتژیک متحد سوریه که چرا رود؛می شمار به کشور این ملی امنیت و منافع برای مستقیم

 حزب جمله از کشور آن در شیعی هایگروه و لبنان به دسترسی با رابطه در ایران اصلی ستون و

 از ایگسترده هایحمایت ایران دولت مناطق، آن در ایران ملی منافع حفظ برای طبیعتاً. است الله

 (.231: 2313 زاده،حسن و قاسمی) نمایدمی اسد بشار رژیم

 و ایران کشور دو فراروی مهمی و جدی هایچالش سوریه وضعیت شودمی مشاهده که چنان   

 برابر در قومی مذهبی هایاقلیت از حمایت و عراق امور در آنکارا مداخلة. داد قرار طقهمن در ترکیه

 مواضع نسبی تغییر سکولار، هایدولت و خاص سیاسی اسلام ترویج برای تلاش عراق، مرکزی دولت

 قوم هایفعالیت برخی از ضمنی حمایت جانبه،یک هایتحریم در مشارکت و ایهسته مسألة در

و  ایران از بانکی هایمحدودیت و نفت واردات کاهش ترکیه، خاک در ایران هایآذربایجانی ةگرایان
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 سوریه بحران از پس که هستند مسائلی ترکیه، خاک در ناتو موشکی دفاع سپر به ویژه استقرار

 اب همزمان و 1122 سال در (.Banihashemi, 2012:115) اندداده قرار تأثیر تحت را کشور دو روابط

 مانةاساستقرار  کرد،می حمایت کشور آن مسلح مخالفان از ترکیه که حالی در و سوریه بحران

 را مذکور سامانة ایران(.211: 2311 حسینی، و عیوضی) شد انجامموشکی در خاک این کشور 

 صبری، و شفیعی) کردمی قلمداد منافعش علیه تهدیدی و خود علیه فشار افزایش برای عاملی

 نام حذف برای ترکیه شرط و سامانه این بودن دفاعی بر مبنی ترکیه توضیحات رغم به(. 31: 2312

 تهدیدی ایران دید از سامانه این استقرار ایران، نگرانی به توجه با هدف کشورهای فهرست از ایران

 هرچه حضور گسترش موجب موضوع این زیرا داند؛می امنیتی را مسأله این و است ملی امنیت علیه

 منطقه امنیتی و سیاسی معادلات در ایفرامنطقه هایقدرت دخالت و منطقه در ناتو نیروهای بیشتر

 .شد خواهد

 محیطی زیست هایبحران و آب مسألة ،های تعارض منافع میان دو کشوریکی دیگر از نمونه   

 از پس رود دو این و دارد قرار ترکیه خاک در فرات و دجله رودخانة دو مصب آب ژئوپولیتیکاست.

 در(. عراق به دجله و سوریه به فرات) شوندمی وارد عراق و سوریه هایسرزمین به مسافتی طی

( اروندرود) عراق و ایران آبی مرز کیلومتر 81 و پیوندندمی یکدیگر به رود دو این دوباره عراق خاک

 این امتداد و مصب از یهترک جانبةیک هایبرداریبهره علت به 2111 سال در. دهندمی تشکیل را

 ترکیه در آب کنترل هایطرح. آمد وجود به همسایگانش و ترکیه بین تضاد شدیدترین رودخانه، دو

 کف در مانده برجای ریزگردهای و گشته عراق در واقع هایدریاچه و هاتالاب شدن خشک موجب

 گرددمی حمل ایران غربی جنوب و غرب مناطق سوی به باد توسط هادریاچه و هاتالاب این

 و اقتصاد زیست، محیط به جدی هایآسیب ایجاد سبب درازمدت در و( 211: 2313 عراقچی،)

 در و شودمی ایران جمله از فرات و دجله دست پایین کشورهای کشاورزی هایزمین کاربری تغییر

 . شد خواهد ترکیه و ایران کشور دو بین درگیری و تنش افزایش سبب نزدیک ایآینده

 

 عراق .2

 در عراق به مریکاآ حملةهای بسیاری بوده است. ترکیه از ابتدا دارای فراز و نشیب -مناسبات عراق

 و عدالت حزب آمدن کار روی با است شده همزمان دوره این که حسین صدام سقوط و 1113 سال

 از که زیادی فشارهای دلیل به عراق و کرد تغییر وضعیت صدام سقوط از بعد. ترکیه در توسعه

 نشود منزوی آنکه برای شدمی وارد سعودی عربستان و اردن جمله از عربی کشورهای سوی

 و نبودند عراق در جدید دولت پذیرش به حاضر عربی کشورهای. داد گسترش ترکیه با را روابطش

 در. آوردندمی فشار عراق به بمب انفجار و انتحاری هایعملیات و تکفیری نیروهای فرستادن با
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 تحت که هم عراق و داشت را همسایگانش با روابط گسترش و بهبود در سعی ترکیه زمان همین

 به ترکیه ورود دروازه به شد تبدیل عملاً عراق حتی و کرد برقرار را خوبی روابط ترکیه با ،بود فشار

 .عرب جهان

 و گرفت شدت بغداد در زدایی بعثی عملیات ،1122 دسامبر در عراق از آمریکایی نیروهای خروج با

 ید خلع ،داشتند ترکیه به نزدیکی مواضع که «العیسوی رفیع» و «المطلق صالح» چون کسانی

 اهل و طالبانی جمهور رئیس معاون ،«الهاشمی طارق» بغداد، مرکزی دولت میان این در. شدند

 اقدامات رد داشتن دست و گذاری بمب اتهام به را( دارد ترکی اصالتی شودمی گفته)  سنت

 این(. Yegin and Ozertem, 2013:2) شد ترکیه پناهندة نیز وی و داد قرار تعقیب تحت تروریستی

 قبیل از متعدد مسائل سر بر ترکیه زود خیلیو  گیرد شدت کشور دو بین تنش تا شد باعث موضوع

 روابط لذا و شد اختلاف دچار ،عراق وزیرنخست ،مالکی نوری با شخصی و مذهبی سیاسی، مسائل

 .گرایید سردی به کشور دو

 تشکیل زمان ازاست. کردستان اقلیم با ترکیه روابطتنش و تعارض بین بغداد و آنکارا، اولین نمونة   

 ترکیه سیاسی مقامات امنیتی دغدغة تریناصلی عنوان به کردها موضوع تاکنون ترکیه جمهوری

 برای و کرده پافشاری آن بر تاکنون دیرباز از که ترکیه کردهای خواست ترینمهم. است بوده مطرح

 دو اندکرده اقدام بار خشونت هایفعالیت طریق از هم و آمیز مسالمت هایراه هم آن به دستیابی

 به کردی زبان شناختن رسمیت به دوم، و ترکیه کردهای خودمختاری نخست: است بوده موضوع

 به زیرا است عراق کشور در کردها حضور شده، هترکی نگرانی موجب چه آن. ترکیه دوم زبان عنوان

 تأثیرگذار ترکیه کردهای مواضع و نگرش بر عراق کردهای اقدامات و گیریموضع طبیعی طور

 (. 17: 2313 دیگران، و اسلامی) بود خواهد

 و عراق شمال خودگردانی تکامل و هاناآرامی گرفتن بالا نیز و اردوغان دولت آمدن کار روی با   

 درمورد اروپا اتحادیة نظرات تأمین راستای در نیز و هاخواست طرح برای کردها بین اقتدار زایشاف

 به توانمی هاآن جملة از که زد تعدیلی اقدامات و اصلاحات سلسله به دست ترکیه دولت کردها،

 جنوب رد کردی تلویزیون و رادیو کار به آغاز و کردنشین مناطق در نظامی حکومت به دادن پایان

 برای 1122 سال در اردوغان(. 12: 2381 قاسمی،) کرد اشاره کردی زبان کاربرد و ترکیه شرق

 عراق کردستان اقلیم گرفت تصمیم ترکیه و کرد سفر کردستان اقلیم در اربیل شهر به بار نخستین

 01 اردادقر امضای با و شد محقق زیادی حد تا هدف این. کند وابسته خود به اقتصادی لحاظ از را

-پیچیده و ترمستحکم رابطه این ،1121 سال در بغداد مجوز بدون ترکیه به اقلیم نفت فروش سالة

 به جیحان بندر طریق از را اقلیم نفت بغداد، و واشنگتن مکرر اعتراضات با ترکیه همچنین. شد تر

 منابع تنها نه یم،اقل طریق از ترکیه که است آن در مسأله این اهمیت. فرستدمی جهانی بازارهای
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 بازارهای به نفت ترانزیت با بلکه کند،می تأمین پایین قیمتی با را خود موردنیاز فسیلی سوخت

 نیز موضوع این به باید و ماجراست از بعد یک فقط این البته. آوردمی دست به کلانی درآمد ،جهانی

 است آمده وجود به همیم امنیتی-سیاسی روابط کردستان اقلیم و ترکیه بین که داشت توجه

 نفتی قراردادهای انعقاد و اقتصادی و سیاسی روابط گسترش واقع در(. 231: 2310 دستمالی،)

 مقامات مجوز و هماهنگی بدون سفرهای و کردستان اقلیم حکومت با بغداد مجوز و رضایت بدون

 .داشت همراه به را بغداد مرکزی دولت با روابط تیرگی و شدید نارضایتی اربیل به ترکیه

 عامل ترینمهم کردها، مسألة از پس توانمی را فرات و دجله هایرودخانه آب تقسیم مسألة   

 گفت باید عراق کشور با ارتباط در(. 212: 2388 اکبری،) نمود عنوان کشور دو روابط دهندة شکل

-حوضه از کشور این کشاورزی زمین هکتار میلیون 3/2 حدود مصرفی آب از درصد 31 حدود که

 آب جریان از درصد 11 از بیش. شودمی کشور این خاک وارد همسایه کشورهای آبریز های

 هایسرشاخه از بخشی چنینهم و سازدمی مشروب را عراق و سوریه کشورهای که فرات رودخانة

 سد احداث. گیردمی سرچشمه ترکیه کشور از ،است عراق در آب اصلی منبع که دجله رودخانه

 منطقه، این در آب منابع توسعة هایطرح سایر و سوریه توسط الثوره سد و ترکیه توسط رکآتاتو

 از بخشی صورت به که آنجا تا است آورده فراهم هارودخانه دست پایین بردارانبهره برای مشکلاتی

 (.211: 2310صادقی،) است درآمده عراق ملی امنیت مسألة

 برسد، خود پایانی مراحل به جنگل طرح که هنگامی دهدمی نشان موضوع این درباره هاپژوهش   

 زندگی و یابد کاهش شدت به بالا، تحولات تبع به عراق خاک در فرات و دجله هایرودخانه آب

 سازدمی  مواجه جدی بحران با را کشور این ساکنان از نفر هامیلیون کشاورزی و محیطی زیست

(Bisas,Jellali,Stont, 1993:341-345.) رودخانه که است این عراق هاینگرانی تریناصلی از یکی-

 زیادی حدود تا ساخت خواهد قادر را ترکیه ژئواستراتژیک، نقش داشتن با فرات و دجله های

 را توان این حتی ترکیه کارشناسان، از برخی باور به. کند تحمیل مزبور کشور به را خود هایدیدگاه

 کند مجانی نفت تقاضای عراق از آب، شبکة دو این کردن رها مقابل در آینده در که دارد نیز

 ترکیه نباشد، موجود عراق در قدرتمند و یکپارچه دولت یک که زمانی تا و (87-81: 2332عزتی،)

 .داد خواهد ادامه خود یکجانبة آبی هایطرح به

 شمال بر ترکیه ارضی ادعای و هاترکمن از حمایتتوان دیگر تنش بین دو کشور را می نمونة   

 اقلیت مسألة عراق، بعث رژیم سرنگونی و 1113 سال در مریکاآ توسط عراق اشغال بادانست.  عراق

 رود،می شمار به عراق جامعة اساسی عناصر از و مهم هایاقلیت از یکی عنوان به که عراق ترکمن

 آن از. گردید حسوبم نوین عراق نظام با ترکیه خارجی سیاست در توجه مورد و مهم مسائل ءجز

 دوره این در. دانست عراق در اقلیت این سرنوشت و حقوق حامی و مدافع را خود ترکیه بعد به
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 و سیاسی حمایت با و ترکمن هایگروه و احزاب از خود حمایت و تأیید با نمود سعی ترکیه

 که را ناطقیم عراق، شمال در قدرت توازن و عراق ترکمن گرایملی جبهة از دریغبی پشتیبانی

 واقع در(. 33: 2313 الغبان، و زحمتکش) کند حفظ هاآن نفع به داشتند، سکونت آن در هاترکمن

 ویژهبه عراق، در خود نفوذ اعمال برای کارتی عنوان به هاآن از هاترکمن از حمایت با توانست ترکیه

 و نصری) دارند وککرک به تاریخی چشمداشت هاترک که چرا کند؛ برداریبهره ،کرکوک در

 را هاییسرزمین هستیم تلاش در ما: داشت اظهار راستا این در اوغلو دوداو(. 211: 2311 دیگران،

 تواندنمی حرف این البته و آوریم دست به دوباره ایم،داده دست از 2113 تا 2122 هایسال بین که

 به متعلق هایسرزمین در ترکیه نفوذ و گسترش همان منظور بلکه باشد جاآن سرزمین اشغال

 تا 2011 استقرار عراق، شمال در ترکیه حضور نماد بارزترین اقدام، این کنار در. است عثمانی

 از بعد (.International Crisis Group, 2005:11) بود عراق شمال در ویژه نیروهای از سرباز 3111

 استان در هاترکمن حضور مسألة از تا کرد تلاش ترکیه دیگر بار داعش  ظهور و عراق جدید تحولات

 هاترکمن وجود موضوع از گیریبهره مسأله، اولین: کند برداریبهره اساسی موضوع دو برای موصل

 دومین. است موصل شهر شمال در ترکیه ارتش ماندن باقی برای ایبهانه عنوان به موصل استان در

 سوی از شهر این کنترل با مخالفت یبرا تلعفر شهر بودن ترکمن هویت از گیریبهره مسأله،

 از کثیری تعداد هاترک که است شده تبدیل اهرمی به مسأله این همچنین. باشدمی عراقی نیروهای

 سبب اقدامات این مجموع. نمایند مستقر ترکیه با عراق میان مرزهای در را خود ارتش نیروهای

 .شد عراق داخلی امور در ترکیه مداخلة علت به عراق و ترکیه روابط شدن تیره

 اوج به داعش گروه هایتروریست دست به موصل سقوط از پس همسایه دو این روابط در تنش   

 آن از آشکارتر داعش از ترکیه اطلاعاتی و ایرسانه لجستیکی، اقتصادی، حمایت و تعاملات. رسید

 گیری گروگان با یا و اندبم پنهان ایمنطقه تحولات ناظران سایر و بغداد مقامات چشم از که بود

 حق) نهاد سرپوش آن بر بتوان داعش توسط موصل در ترکیه گریکنسول هایدیپلمات صوری

 (.77: 2310 پناه،

 شامل دشمنانش با ترکیه خارجی سیاست گیری جهت به توانمی داعش از ترکیه حمایت علل از   

ترکیه . کرد اشاره ایران و اسد بشار مانپیهم و عراق شیعی نظام ،سوریه در کردها ،اسد بشار نظام

نسبت به تحرکات و تبادلات مرزی، جذب « دشمن دشمن من، دوست من است» براساس قاعدة

داد. عکس العمل جدی نشان نمی ترکیهمسیر نیرو و امکانات و دریافت کمک مالی این گروه از 

ای و گیری کمپین رسانهلویژه پس از سرنگونی هواپیمای روسی، باعث شکبه« انفعال»همین 

 انتقادی شدید علیه ترکیه و شخص اردوغان شد.
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 ،ای بوده استترکیه در قبال داعش استراتژی کوته بینانه« صبر و انتظار»و « انفعال»سیاست    

ترکیه را  . وجهة1 ؛مذهبی را تشدید کرد-های قومی.بحران را به داخل ترکیه کشاند و اختلاف2زیرا 

تر را در نظر نگرفت هزینههای استراتژیک بهتر و کم.ترکیه گزینه3 ؛جهان مخدوش کرددر منطقه و 

 ، ناکامی توأم با هزینةکافیبارتر را انتخاب کرد و این عدم انعطاف تر و زیانهای خطرناکو گزینه

 (.221: 2310 ست )قاسمی،بالا

 

 سوریه. 3

 غرب بلوک به ترکیه تمایل و شرق بلوک به سوریه نزدیکی دوره، آن اقتضائات و سرد جنگ آغاز با

 اندیشة دو ظهور(. 1: 2312 عمیدی،) گردید کشور دو بیشتر چه هر جدایی و اختلاف موجبات

 روابط فکری، اختلاف از غیر. شد هم از کشور دو بیشتر گرفتن فاصله باعث متضاد و متفاوت سیاسی

 میزان سر بر مناقشه اسکندرون، یا هاتای ةمنطق بر حاکمیت و ارضی اختلافات تأثیر تحت کشور دو

 اوجلان عبدالله به دادن پناه و ترکیه در کرد طلبان جدایی از دمشق حمایت فرات، و دجله آب

 (. 211: 2312 رجبی،) داشتند اختلاف نکات این روی شدت به و داشت قرار ک.ک.پ رهبر

 وجود به ترکیه خارجی سیاست در همم تحولی ترکیه، در توسعه و عدالت حزب آمدن کار روی با   

 سیاست از شد، ترکیه در قدرت بازی وارد رسماً که 1111 سال همان از توسعه و عدالت حزب. دآم

 سوریه با هم هاترک اساس، همین بر. کرد تبعیت همسایگان با هاچالش و مشکلات رساندن صفر به

 به. دادند افزایش را خود اقتصادی و سیاسی هایهمکاری میزان عربی کشورهای دیگر با هم و

را  بهبودی به رو و صعودی روند 1113 سال ابتدای همان از آنکارا و دمشق میان رابطة که نحوی

 به ورود دروازة ترک دولتمردان برای کشور این واقع در(. 271-231: 2311بیات،) کرد آغاز

 نفوذ احیای هایزمینه تواندمی آن با روابط گسترش و شودمی محسوب خاورمیانه عربی کشورهای

 در رواین از. آورد فراهم ترکیه برای را هاآن اقتصادی بزرگ بازار به دسترسی و سیاسی فرهنگی،

 Aras) شد مطرح بالقوه دوست و متحد یک عنوان به سوریه ترکیه، ایمنطقه جدید رویکرد این

and Polat, 2010:18.) 

 آغاز را یکدیگر هایپایتخت به مسافرت کشور دو رهبران و یافت بهبود تدریج به کشور دو روابط   

 دیداری نخستین این کرد، دیدار ترکیه از 1111 ژانویة در ،سوریه جمهور رئیس اسد، بشار. کردند

 افتاد اتفاق 2117 سال در سوریه استقلال زمان از ترکیه از سوریه جمهور رئیس توسط که بود

 اردوغان طیب رجب 1111 دسامبر اواخر در سفر این به پاسخ در. (101: 2311 رضایی، و امیدی)

 دوجانبه روابط آیندة اندازچشم داشت، سوریه از که رسمی دیدار در نیز -ترکیه وقت وزیرنخست-

 در(. 1: 1111 آرشاکیان، و بقازازیان) داد قرار ارزیابی مورد بینانه خوش نگرش با را کشور دو میان
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 به معروف ترکیه ملی امنیت سند در حتی که شد نزدیک هم به قدر آن کشور دو روابط دوره این

 امنیت کنندة تهدید کشورهای فهرست از سوریه نام شد، منتشر 1111 سال در که «قرمز کتاب»

 اقتصادی روابط ،کشور دو امنیتی و سیاسی روابط گسترش موازات به همچنین. شد حذف ترکیه

 در داخلی هایناآرامی وقوع با اما (00: 2313 هاشمی، و نیادانش) کرد پیدا گسترش نیز هاآن

از جمله اختلاف  و دوباره اختلافات دیرینه رفت بین از زداییتنش دهه یک دستاوردهای سوریه،

 قرار مدیترانه دریای سواحل در ترکیه جنوب در هاتای استانهاتای سر برآورد. ارضی بر سر منطقة

 ولی است،  اسکندرون شهر این قدیمی نام. است همجوار سوریه با شرقی جنوب و شرق از و دارد

 شودمی نامیده اسکندرون ،سوریه در شهر این حال این با. اندنهاده آن بر را هاتای نام هاترک

 این رسماً دوم، جهانی جنگ شروع با ،2131 سال در فرانسه دولت(. 711: 2338 ولدانی، جعفری)

 و مسعودنیا) شود جنگ در آلمان از آنکارا حمایت از مانع تا داد قرار کیهتر اختیار در را شهر

 ژئوپولیتیکی اهمیت از مدیترانه دریای کنار در شدن واقع خاطر به هاتای (.11: 2312 دیگران،

 دریای در خود سواحل از نیمی کشور این تا شد باعث سوریه از آن جدایی و است برخوردار ایویژه

 بزرگ هایکشتی و دارد مناسبی موقعیت طبیعی نظر از اسکندرون بندر. بدهد دست زا را مدیترانه

 هایسال در عراق نفت لولة خطوط و نفتی هایپایانه ایجاد. بگیرند پهلو آن در توانندمی راحتی به

 هسوری به استان این واگذاری مخالف ناتو و است افزوده آن ژئوپولیتیکی اهمیت بر بندر این در اخیر

 رود طریق از که آبی میزان از کشاورزی توسعة هایطرح با سوریه اخیر هایسال در همچنین. است

 کشور این و شد روبهرو ترکیه اعتراض با عمل این. است کرده کم شود،می هاتای منطقة وارد عاصی

 با سوریه اما هدد ربط عاصی رود با معامله به سوریه با را فرات رود به مربوط مذاکرات تا کرد تلاش

 هاتای استان بر ترکیه حاکمیت واقعی شناسایی معنای به را مذاکره پذیرش و کرد مخالفت امر این

 را اسکندرون جدایی سوریه که گفت بتوان شاید واقع، در(. 217: 2310 نبوی، و صفویه) دانست

ادلب  ه دنبال تجزیةترکیه هم در سوریه باز سوی دیگر .است مسأله این نگران ترکیه و نپذیرفته

 کند تا بتواند یک جادة به خاک خودش منضم ،ان اسکندرون استاست تا ادلب را که جزئی از است

خاورمیانه داشته باشد.زیاده خواهی ترکیه و مطرح  ی به سمت سوریه و اردن و کل منطقةترانزیت

ری اسلامی ایران و کردن ادعاهای ارضی نسبت به بخشی از خاک سوریه به اعتقاد مسئولین جمهو

خاورمیانه به  ه ایجاد بحران و ناامن کردن منطقةباشد و چیزی جز دامن زدن بسوریه مردود می

 (.38: 2317 فرد،کریمیدنبال نخواهد داشت )

 و جنوب هایاستان در هاآن اکثریت که ترکیه، در کردها ها، کردها هستند.نگرانی دیگر ترک   

 آمدن کار روی از پس. بودند وفادار عثمانی حکومت زمان در دارند، تسکون کشور این شرقی جنوب

 تدریج به کردها ترک، فرهنگ بر تأکید با ملی دولت تشکیل برای تلاش و ترکیه جدید حکومت
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 دهة اوایل در و( 13: 2312 دیگران، و مسعودنیا) شدند ویژه حقوق با مستقل سرزمین خواهان

 و ک.ک.پ بین رابطة. دادند تشکیل را( ک.ک.پ) ترکیه ستانکرد کارگران حزب میلادی هشتاد

 هایگروه علیه گیریسخت و ترکیه در سپتامبر 21 نظامی کودتای دنبال به ،2181 سال در سوریه

 سایر و «اوجلان عبدالله» ترک، جدید حاکمان گیریسخت. شد ترگرم کرد، ناسیونالیست و چپ

 آب سر بر اختلاف ترکیه، به هاتای الحاق مسألة. ببرند ناهپ سوریه به کرد مجبور را کرد رهبران

 واعظی،) کرد تشویق ک.ک.پ از حمایت به را سوریه اسرائیل، با ترکیه هایهمکاری برخی و فرات

 حملة به را سوریه ترکیه، دولت و شد مواجه ترکیه دولت تند واکنش با موضوع این که (31: 2383

 پایان سوریه خاک در اردوگاه تعطیلی و سوریه از اوجلان اخراج با بحران این و کرد تهدید نظامی

 (.13: 2312 دیگران، و مسعودنیا) یافت

 به ترکیه خارجی سیاست در مهم تحولی ترکیه، در توسعه و عدالت حزب آمدن کار روی البته   

 همکاری اهانخو و دادند ترجیح تقابل بر را تعامل توسعه، و عدالت حزب دولتمردان و آورد وجود

 میزان عربی کشورهای دیگر با هم و سوریه با هم هاترک اساس همین بر. بودند زاییتنش جای به

 از پس واقع در(. 231-271: 2311 بیات،) دادند افزایش را خود اقتصادی و سیاسی هایهمکاری

 را هانآ رهبر و کرد خودداری کردستان کارگران حزب حمایت از ،2118 سال در سوریه آنکه

 در اسد بشار رسیدن قدرت به. شد آغاز سوریه و ترکیه روابط در مثبت تحول نمود، ترکیه تسلیم

 روابط توسعة سرعت ،1111 سال در ترکیه در توسعه و عدالت حزب و 1111 سال در سوریه

فتن قدرت گر و سوریه بحران از بعد اما. داد افزایش بسیار را کشور دو اقتصادی و امنیتی -سیاسی

مریکا بیش از پیش اهمیت یافت. در واقع ای آاقلیم کردستان به عنوان  یک متحد منطقه پ.ک.ک 

گیری بحران سوریه و عقب نشینی ارتش سوریه از مناطق کردنشین شمال سوریه، دور با شکل

با ترکیه  جدیدی از تنش در پیش روی کردهای سوریه قرار گرفت که یکی از آنها تداوم کشمکش 

من حمایت از آوارگان سوری و افزایش فشار دیپلماتیک ضت. ترکیه در مواجهه با بحران سوریه اس

المللی بر حکومت اسد، نقش بسیار فعالی در فراهم ساختن امکانات سازمانی برای مخالفان بین

ه امتیازهای زیادی را به کردها و به ویژه پ.ک.ک در مقابل ترکی ،سوری داشت. بشار اسد در مقابل

کرد اجازه داد به سوریه ها در کوهستان قندیل زندگی میاعطا کرد. او به صالح مسلم که سال

بازگردد و با خروج نیروهای ارتش از مناطق کردنشین به آنان اجازه داد تا در شمال شرق سوریه 

آنها  بطةا، رااصلی ترکیه با کردهمشکل  (.Hevian, 2013:2آزادانه کنترل منطقه را به دست گیرند )

با پ.ک.ک و تلاش آنها برای خودمختاری در مناطق کردنشین سوریه است. این موضوع که 

خود را در  وانند به خودمختاری برسند و منطقةکردهای سوریه همانند اقلیم کردستان عراق بت

خودمختار کردنشین در  امطلوبی برای ترکیه است. دو منطقةسناریوی ن ،درون سوریه اداره کنند
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تشدید خواهد کرد تا به  ،میلیون کرد دارد 11تا   20 راق و سوریه، فشار بر ترکیه را که بیش ازع

اعطای حقوق بیشتری برای شهروندان کرد مبادرت ورزد. همچنین ترکیه نگران است که پیدایش 

چالش امنیتی جدیدی را به این کشور  دید در سوریه و پیوند آن با پ.کیک اقلیم کردستان ج

مریکایی از مناطق و با خروج نیروهای آ(. در پرتو چنین شرایطی Villellas, 2014:2یل کند )تحم

 ، ترکیه حملات خود را به این مناطق آغاز کرد.کردنشین سوریه

خاورمیانه گشوده است. آتش  روی منطقةها را پیشبمباران کردستان، فصل جدیدی از خشونت   

ل  بین کردهای سوریه و دولت ترکیه در عمق خاک این کشور سا 11ای با قدمتی نزدیک به کینه

ترین فصول تاریخی خاورمیانه به وقوع ها در یکی از حساسمجدداً روشن شده است.این درگیری

 ها در منطقه گردد.خصومتو تشدید تر شدن اوضاع تواند منجر به پیچیدهپیوندد که میمی

 به فرات حوزة کشورهای ترینآب کم از یکی سوریهب است. اختلاف دیگر آنکارا و سوریه بر سر آ   

 سوم دو. است شده تبخیر و زیرزمینی هایآب رفتن هدر و خشکسالی دچار زیرا رودمی شمار

 فرعی هایرودخانه و فرات واقع در. است شده واقع خشک نیمه و خشک منطقة در سوریه وسعت

 غذایی، مواد تولید افزایش برای کشور این امیدهای همة و بوده سوریه آب اصلی منبع ،آن

 سطح کاهش ولی است شده بنا آن پایة بر کشور افزایش حال در جمعیت برای شرب و الکتریسیته

 توسط آناتولی توسعة برنامة و نمک شیمیایی، مواد ها،کشآفت توسط آن آلودگی با همراه فرات آب

 حاجت، قادری و هشی مختاری) است دهش فرات رود سر بر کشور دو اختلاف به منجر ترکیه

 هایچالش از یکی همچنان موضوع این کشور، دو بین مختلف هاینشست علیرغم(. 71: 2383

 .رودمی شمار به ترکیه و سوریه روابط

 

 بین برد، از دستاوردهای ملی رو به بهبود ترکیه با سوریه را ترین تعارض بین دو کشور کهمهم   

 ترکیه عربی، بهار به مشهور هایخیزش گیریاوج هنگامل بحران سوریه است.موضع ترکیه در قبا

 ترکیه ،1122 سال در سوریه در هااعتراض آغاز با. داشت اسد بشار دولت با را روابط سطح بالاترین

 با. نداشت اینتیجه زمینه این در اقدامات البته. کند میانجیگری اسد و مخالفان بین کرد تلاش

 خارج کنترل از اوضاع مسلحانه، اقدامات گسترش و دولت مخالفان به ارتش از هاییوهگر پیوستن

 (.18: 2310 قاسمی،) شد شروع داخلی جنگ و شد

 تدریج به و شد گرد عقب دچار کشور دو روابط سوریه، در داخلی جنگ شروع و اعتراضات آغاز با   

 -ترکیه وقت خارجه وزیر -اوغلو دوداو سفر از پس. گرفتند قرار یکدیگر با تعارض و تنش مسیر در

 و معترضان سرکوب توقف برای سوریه رژیم با حجت اتمام منظور به ،دمشق به 1122 اوت 1 در

 نظرصرف بر مبنی هادرخواست این به اسد دولت منفی پاسخ و دموکراتیک اصلاحات انجام تسهیل
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 در اردوغان دانست،می تروریست و سلحم هایگروه سوریه که آنچه با مقابله و تعقیب از کردن

 و آمده سر به معترضان علیه سوریه اقدامات مقابل در ترکیه صبر که کرد اعلام آمرانه و تند لحنی

 پیوند تارهای شدن پاره نشانگر اردوغان اظهارات. کند تغییر سوریه دولت رفتار باید زودتر چه هر

 و بانکی نظام علیه مریکاآ هایتحریم بلافاصله که بود سفر این از بعد. بود کشور دو بین سیاسی

 قرار غربی کشورهای کنار در کامل طور به زمان این از تقریباً نیز ترکیه و شد اعلام سوریه مالی

 رهبران حال هر به (.03: 2313 هاشمی، و نیادانش) کرد حمایت شده یاد هایتحریم از و گرفت

 سوریه معارضان ائتلاف تشکیل به اقدام سوریه دادن رارق فشار تحت برای توسعه و عدالت حزب

 برگزار ترکیه مختلف شهرهای در متعددی هاینشست هاآن تا کردند کمک راستا این در و کردند

 راستای در کشور این و کرد تغییر سوریه قبال در ترکیه سیاست رسماً 1121 سال از. کنند

 به را سلاح حمل و خود خاک از عبور امکان سوریه دولت مخالفان به تنها نه خود جدید سیاست

 .رفت پیش دمشق دولت با نظامی درگیری مرحلة تا نیز خود بلکه داد، سوریه خاک درون

 مدیریت و امکانات کردن مهیا به داوری و میانجیگری از متعدد، ییهاچرخش در ترکیه سیاست   

 برآیند(. 213: 2312 بهمنش، و نیاکویی) گردید متمایل جنگ به تهدید و لشکرکشی تا مخالفان

 به سیاست که رسید بندیجمع این به ترکیه دولت که یافت تجلی صورت این به متناقض رویة این

 به نسبت را خود تعهدات باید و کندنمی تأمین را ترکیه منافع دیگر سوریه با مشکلات رساندن صفر

 . برساند صفر به سوریه دولت

 

 گیری نتیجه

 ،د اوغلووعمق استراتژیک احمد داو قدرت رسیدن اسلام گرایان و با به کارگیری نظریةبه پس از 

معمار ترکیه نوین، راهبرد استراتژیک سیاست خارجی این کشور تغییر کرد. محورهای موردنظر 

سیاست به صفر رساندن  د اوغلو در عمق استراتژیک عبارتند از: توازن بین امنیت و آزادی،وداو

سیاست خارجی  فعال در مسائل جهانی، همسایگان، دیپلماسی صلح و مداخلة با مشکلات

برد. این اهداف پیامدهایی را برای این کشور به دنبال داشت: اولًا -گرا و استراتژی بردچندجانبه

حرکت به سمت ابط این کشور در منطقه و ثاتیاً ای برای بهبود و گسترش روفراهم نمودن زمینه

ای ترکیه با رقابت منطقه ،تحولات جهان عرباما  .ای و گسترش روابط اقتصادیطقهمحیط امن من

های سیاست خارجی گرای ترکیه اولویتجایی که حکومت اسلام همسایگانش را به اوج رساند تا آن

با ایران، عراق و  ( را کنار گذاشت و روابطشه صفر رساندن مشکلات با همسایگانب) این کشور

گرای عدالت و توسعه نمود. درواقع ترکیه به عنوان بانی بلندپروازی رهبران حزب اسلامسوریه را قر

هلال شیعی بود و به دنبال مقابله با گسترش نفوذ  عی رهبری جریان اهل سنت در منطقه نگرانمد
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شیعیان برآمد. در همین راستا  به دخالت در امور عراق و سوریه و به تبع آن حمایت از گروه 

کردند تروریستی داعش و مخالفان سوریه پرداخت. رهبران خزب عدالت و توسعه تصور می -یتکفیر

با اعلام حمایت از مخالفان، این  شیعیان عراق سقوط خواهد کرد ثانیاًاولاً دولت دمشق و حکومت 

-کشور در آینده روابط خوبی با عراق و سوریه خواهد داشت و این کشور جایگزین ایران در سیاست

 روابط در عمیقی بعضاً های ای عراق و سوریه خواهد شد که نه تنها به وقوع نپیوست بلکه چالشه

 در مهمی عامل توان می را ترکیه امروز که ای گونه به همسایگانش به وجود آورد؛ با کشور این

 های فعالیت توسعة ،(اکراد با چالش و گری عثمانی تحقق) گرا قومیت های فعالیت تشدید

 قلمداد منطقه در نظامی های فعالیت تشدید و شیعیان با گسست سوریه، و عراق در ستیترروی

 .نمود
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 نامهره فصلنامه ،«سوریه تحولات بر تأکید با خاورمیانه تحولات در ترکیه نقش» .(2311) ناصر بیات،

 1 شماره ،1 سال ،گذاریسیاست

 اسلامی جمهوری امنیت و عرب جهان تحولات در جهانی و ایمنطقه هایرقابت» .(2312) قاسم ترابی،

 .1 شماره ،2 سال ،مقدس دفاع پژوهشنامه ،«ایران

 ،«همسایه کشورهای بر عراق شمال کردهای خودگردانی تأثیر» .(2380) محمدرضا نیا، حافظ

 .83 شماره ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامه

 و عدالت حزب دوران در ترکیه خارجی سیاست در غرب به نگاه» ،(2311) دیگران و مطهره نی،حسی

 .3 شماره ،2 دوره ،اسلام جهان مطالعات فصلنامه ،«توسعه

 بان دیده ،«راهبردی یا تاکتیکی تغییر: عراق با ترکیه روابط در تحول» .(2310) جعفر پناه، حق

 .80 شماره ،ملی امنیت

 تبیین و سوریه قبال در ترکیه خارجی سیاست تحولات» .(2313) مسعود هاشمی و هادفر نیا،دانش

 شماره ،7 سال ،المللیبین و سیاسی هایرهیافت فصلنامه ،(«1111-1121) آن بر تأثیرگذار هایمؤلفه

31. 

 ،21 سال ،راهبردی مطالعات فصلنامه ،«کردی چالش و ترکیه» .(2310) محمدعلی، دستمالی،-

 .2 شماره
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 با المللیبین و ایمنطقه مناسبات در سوریه استراتژیک نقش و جایگاه واکاوی» .(2312) سهیل رجبی،

 .31 شماره ،21 سال ،3 دوره ،خرداد پانزدهم فصلنامه ،«سوریه در اخیر تحولات به نگاهی نیم

 ترکیه با راقع هایترکمن واگرایی و همگرایی هایزمینه» .(2313) محمد الغبان و حسین زحمتکش،

 شماره ،1 سال ،اسلام جهان مطالعات فصلنامه دو ،«ترکیسم پان و کمالیسم چهارچوب در جدید، و قدیم

1. 

 ،«ترکیه و ایران روابط آینده بر مؤثر عوامل واکاوی» ،(2312) محسن صبری و حسن شفیعی،

 .2 شماره ،21 سال ،خاورمیانه مطالعات فصلنامه

 ،(«فارس خلیج کشورهای: موردی مطالعه) ملی امنیت و هیدروپولتیک» .(2310) الدینشمس صادقی،

 .82 شماره ،10 سال ،راهبرد فصلنامه

 .دادگستر نشر: تهران ،قفقاز هایجمهوری با ایران روابط .(2383) ابراهیم میر صدیق،

 تریندک پرتو در سوریه تحولات قبال در ترکیه شناسی رفتار» .(2310) مهدی نبوی و حمزه صفوی،

 .11 شماره ،11 سال ،دفاعی سیاست مجله ،«راهبردی عمق

 مطالعات فصلنامه ،«سناریوها و منافع: عراق آینده بر مؤثر بازیگران» .(2381) محمدعلی قاسمی،

 .13 شماره ،راهبردی

 سال ،راهبردی مطالعات فصلنامه ،«داعش قبال در ترکیه استراتژی». (2310) محمدعلی قاسمی،

 .3 شماره ،21

 ادامه: خاورمیانه تحولات پرتو در ترکیه و ایران روابط آینده» .(2313) زادهآرام حسن و حاکم قاسمی،

 7 شماره ،3 سال ،اسلامی بیداری مطالعات فصلنامه دو ،«سیاسی هایرقابت سایه در اقتصادی همکاری

 .ایران. ا. ج و ترکیه روابط در همگرایی و واگرایی عوامل» .(2313) سعیده نقاش و ابراهیم عباسی،

 ،0 سال ،المللیبین و سیاسی هایپژوهش فصلنامه ،«توسعه و عدالت حزب دوران( 1121 تا1111)

 .11 شماره

 .سمت: تهران ،ژئواستراتژی ،(2332) الله عزت عزتی،

 سال چند تحولات پرتو در ترکیه و ایران روابط آینده» .(2311) عبدالله حسینی و محمدرحیم عیوضی،

 .21 شماره ،1 سال ،اسلام جهان سیاسی مطالعات فصلنامه ،«عرب جهان خیرا

 و دجله بر تأکید با ترکیه و عراق مناسبات بر هیدروپولیتیک تأثیر» .(2310) دیگران و افشین کرمی،

 .23 شماره ،0 سال ،اسلام جهان سیاسی مطالعات فصلنامه ،«فرات

، فصلنامه سیاست، «ان و ترکیه در بحران سوریهتعامل و تقابل ایر» .(2317) کریمی فرد، حسین

 .23، شماره 1سال 

 کارشناسی نامه پایان ،«همسایگان با روابط در ترکیه ژئوپلیتیک تأثیر» .(2388) سمیه خواه، نجفی

 .طباطبایی علامه دانشگاه ارشد
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 و لیدیک موضوعات بر تمرکز با: عراق راهبردی معادلات در کرکوک جایگاه». (2311) قدیر نصری،

 21 شماره ،0 سال ،امنیت آفاق فصلنامه ،«تحول کارگزاران

 ،«رویکردها و اهداف: سوریه بحران در معارض بازیگران» .(2312) حسن بهمنش و امیر سید نیاکویی،

 .1 شماره ،1 سال ،خارجی روابط فصلنامه

 سال افق در خاورمیانه هیدروپولیتیک» .(2383) حاجت قادریمصطفی  و حسین هشی، مختاری

 .22 شماره ،ژئوپلیتیک فصلنامه ،«م1110

 مخالفان حمایت تا گریمیانجی از سوریه؛ بحران و ترکیه» .(2312) دیگران و حسین مسعودنیا،

 1 شماره ،2 سال ،اسلام جهان سیاسی مطالعات فصلنامه ،«دولت

 و ایران ایهمنطق سیاست بر عرب جهان تحولات تأثیر» .(2310) دیگران و حافظ سید موسوی،

 .277-288 صص ،2 شماره ،21 سال ،ژئوپلیتیک فصلنامه ،«ترکیه

 سیاست فصلنامه ،«خاورمیانه در ترکیه خارجی سیاست شناسی گونه» .(2311) حامد فر،یعقوبی

 .1 شماره ،13 سال ،خارجی
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