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تبسیخ دسیبفت90/4/14 :
تبسیخ تلٛیت90/6/21 :

چکیده

ٔمبِٝی حبضش ،سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشوی ٝسا اص صٔبٖ سٚی وبس آٔذٖ حضة اػالٍٔشای فذاِت ٚ
تٛػق ٝدس تشوی ٝاص ػبَ ٔ 2002یالدی تب ػبَ ٛٔ ،2009سد ثشسػی لشاس ٔیدٞذ .ثٕٞ ٝیٗ
دِیُ ػقی ؿذ ٜاػت تب ثب تأویذ ثش ٔتغیشٞبیی اص لجیُ تالؽ دٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝثشای
تجذیُ ؿذٖ ث ٝلذست ٔٙغمٝایٍ٘ ،شؽ د ٚوـٛس ثٔ ٝؼبئُ خبٚسٔیب٘ٔ ،ٝؼأِٝی ٞؼتٝای
ایشأٖ ،ؼأِٝی وشدٞب دس سٚاثظ د ٚوـٛس ،فٛأُ ٔؤحش دس ثؼظ  ٚفلُ سٚاثظ  ٚتأحیش سٚاثظ
تشوی ٝثب آٔشیىب  ٚاػشائیُ  ٚتح َٛدس سٚاثظ تشوی ٝثب ایٗ وـٛسٞب  ٚتأحیش ایٗ ٔتغیشٞب ثش

 .1دا٘ـیبس  ٚفضٞ ٛیأت فّٕی ٌش ٜٚفّ ْٛػیبػی دا٘ـٍب ٜأبْ كبدق(ؿ).

)(j.dorakhshah@yahoo.com

 .2دا٘ـزٛی دوتشای سٚاثظ ثیٗإُِّ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ فّ ٚ ْٛتحمیمبت اكفٟبٖ.

)(Mm.divsalar1979@gmail.com
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سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشویٕٞ ،ٝىبسیٞبی التلبدی و ٝثخؾ افؾٓ سٚاثظ د ٚوـٛس دس ایٗ حٛصٜ
ٔتزّی اػت سا ٔٛسد وٙىبؽ لشاس ٌیشد.
واشههای کلیدی :ایشاٖ ،تشوی ،ٝلذست ٔٙغمٝای ،خبٚسٔیب٘ٔ ،ٝؼأِٝی ٞؼتٝای ،آٔشیىب،
اػشائیُٔ ،ؼأِٝی وشدٞب.
مقدمه

ثب ٍ٘ب ٜث ٝسٚاثظ ػبَٞبی اخیش د ٚوـٛس ،ث ٝخٛثی ٔیتٛاٖ دسیبفتٞ ،شچٙذ ایشاٖ  ٚتشوی،ٝ
ٞش د ٚدس پی افضایؾ ٘فٛر خٛد دس ٔٙغم ٝاِجت ٝثب اػتشاتظیٞبی ٌ٘ٛبٌ -ٖٛپیـیٝٙی تبسیخی
سٚاثظ ثیتٙؾ ٔ ٚجتٙی ثش ٕٞىبسیٞبی التلبدی ،ػیبػی  ٚأٙیتی د ٚوـٛس ،صٔیٞٝٙبیی سا
فشا ٓٞآٚسد ٜاػت و ٝایٗ سٚاثظ اص اػتحىبْ وٓ٘ؾیشی دس ػغح ٔٙغم ٝثشخٛسداس ثبؿذ.
ٔٛضٛفی و ٝاو ٖٛٙدٚوـٛس سا ثیـتش ث ٝیىذیٍش ٘ضدیه ٔیوٙذٛٔ ،لقیت طئٛپِٛتیىی دٚ
وـٛس دس ٔٙغم ٝاػت .چٙیٗ ٔٛلقیتی ایشاٖ  ٚتشوی ٝسا ثشای ٕٞىبسیٞبی ثیـتش تشغیت
ٔیوٙذ  ٚثذیٗتشتیت ث٘ ٝؾش ٔیسػذ ٞشچٙذ سٚاثظ ٌؼتشد ٜد ٚوـٛس ٘ؼجت ث ٝدیٍش
ٕٞؼبیٍب٘ؾ اص اػتحىبْ  ٚحجبت ثیـتش ثشخٛسداس اػت ،أب ثشای تذا ٚ ْٚتمٛیت ایٗ سٚاثظ،
حشوت دس سا ٜایزبد ٔٙبفـ ٔتمبثُ التلبدی  ٚدس پیؾ ٌشفتٗ ساٞجشدٞبی ػیبػی ٔىُٕ دس
٘مؾآفشیٙی ٔٙغمٝای سا ثبیذ ثب رذیت د٘جبَ وشد .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝد ٚوـٛس ایشاٖ
 ٚتشوی ٝد ٚثبصیٍش لذستٕٙذ دس ٔٙغم ٝپیشأ٘ٛی خٛد ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ وٞ ٝش وذاْ اٞذاف
ٔـخلی سا د٘جبَ ٔیوٙٙذ و ٝفٕذٜی ایٗ اٞذاف ٕٞبٓٞ ٚ ًٙٞرٟت ٞؼتٙذ.
الذأبت یه ػبَ ٌزؿت ٝدِٚت تشوی ٝدسثبسٜی ٔٙبػجبتؾ ثب اػشائیُ ثٚ ٝیظ ٜتَشن
٘ـؼت داٚٚع اص ػٛی اسدٚغبٖ ،ث ٝػجت افتشام ث ٝػخٙبٖ سئیغرٕٟٛس اػشائیُ دس
ثحجٛحٝی ر ًٙغض ٚ ٜث ٝد٘جبَ آِٖ ،غٔ ٛب٘ٛس ٔـتشن ٘ؾبٔی تشوی ٝثب اػشائیُ ،ػجت ؿذٜ
اػت تب ٔٙبػجبت آ٘ىبسا ثب وـٛسٞبی اػالٔی ،ثٚ ٝیظ ٜایشاٖ ٚضقیت رذیذی ث ٝخٛد ٌیشد؛
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ایٗ ٔٛضٛؿ سا ٔیتٛاٖ ث ٝخٛثی دس ٔشاٚدات اخیش ،اص رّٕ ٝػفشٞبی ٔتقذد ٔمبٔبت دٚ
وـٛسٔ ،ب٘ٙذ ػفش احٕذی٘ظاد ،سئیغرٕٟٛس ث ٝتشوی ٝدیذ .ایشاٖ ،دٔٚیٗ تأٔیٗوٙٙذٜی ٘فت
ٌ ٚبص (ا٘شطی) تشوی ٝاػت ٕٞ ٚچٙیٗ تشوی ٝدسٚاصٜی ٔٙبػجی ثشای ٚسٚد ایشاٖ ث ٝثبصاس
غشة ثٚ ٝیظ ٜدس حٛصٜی ا٘شطی اػت؛ ایٗ ٔٛضٛفی اػت و ٝث٘ ٝؾش ٔیسػذ ،دس آیٙذ ٜثٝ
فٛٙاٖ ٔحٛسی ساٞجشدی دس سٚاثظ تٟشاٖ  -آ٘ىبسا ٘مؾآفشیٙی وٙذ .ایٗ ٚضقیت ،ایشاٖ ٚ
تشوی ٝسا ثشای ٕٞىبسیٞبی ثیـتش تشغیت ٔیوٙذ  ٚث ٝایٗ تشتیت ،ؿبیذ ثتٛاٖ اػتمجبَ
ٔمبٔبت تشوی ٝاص عشح تـىیُ اتحبدیٝی آػیبی رٛٙة غشثی سا  -و ٝدس ػفش ٔمبٔبت
ػیبػی ایشاٖ ث ٝآ٘ىبسا  ٚدیذاسٞبی رذاٌب٘ٝثب فجذاهللٌُ ،سئیغرٕٟٛس ،داٚد اٚغّٚ ،ٛصیش
أٛس خبسرٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٚصسای تزبست  ٚكٙبیـ آٖ وـٛس ٔغشح ؿذ -دس ٕٞیٗ
چٟبسچٛة تحّیُوشد (سضبصاد.)1386 ،ٜ
ثب تٛر ٝث ٝآ٘چ ٝوٌ ٝفت ٝؿذ ،ػؤاِی و ٝدس ایٙزب ٔغشح ٔیؿٛد ایٗ اػت و ٝچٝ
ٔؤِفٞٝبیی ثش سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشوی ٝدس دٚسٜی حبوٕیت حضة اػالٌْشای فذاِت  ٚتٛػقٝ
( )2002-2009تأحیشٌزاس ثٛد ٜاػت؟ اص آ٘زب و ٝد ٚوـٛس تٟٙب وـٛسٞبی غیشفشة دس
ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ ٝثٛد ٚ ٜثِ ٝحبػ ثٙیبدٞبی سفتبسی افٓ اص ٔٛلقیت طئٛپّتیىیٚ ،ضقیت
فشٍٙٞی  ٚلٔٛی ثب یىذیٍش لشاثت صیبدی داس٘ذ؛ دس ایٗ چبسچٛة ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثشخی
ٔؤِفٞٝب تحت فٛٙاٖ فٛأُ ٍٕٞشا ٚ ٚاٌشا دس افضایؾ یب وبٞؾ ساثغٝی د ٚوـٛس ایشاٖ ٚ
تشوی ٝدس دٚسٜی صٔب٘ی  2002-2009ثش سٚاثظ د ٚوـٛس تأحیشٌزاس ثٛد ٜاػت.
چارچوب تحلیلی :مجموعههای امنیتی منطقهای

ٔفٔ ْٟٛزٕٛفٞٝبی أٙیتی ٔٙغمٝای ثشای ٘خؼتیٗثبس تٛػظ ثبسی ثٛصاٖ دس وتبة ٔشدْ،
دِٚتٞب ٞ ٚشاع ٔغشح ٌشدیذٚ .ی ثش ایٗ ثبٚس اػت اص آ٘زب و ٝػغٛح تحّیُ ّٔی ٚ
ثیٗإِّّیٕ٘ ،یتٛا٘ٙذ ثشای تزضی ٚ ٝتحّیُ ٔؼبیُ ٔشثٛط ثٙٔ ٝغمٙٔ ٝبػت ثبؿٙذ ،فّزا
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ٚرٛد یه ػغح تحّیُ ٔیب٘ ٝثشای ایٗ ٔٙؾٛس ضشٚسی خٛاٞذ ثٛد .ثبسی ثٛصاٖ ثشای
تقشیف ٔ ٚـخق ٕ٘ٛدٖ ٔزٕٛفٞٝبی أٙیتی ٔٙغمٝای ٚیظٌیٞبیی سا ثشای آٖ دس ٘ؾش
ٌشفت ٝاػت .دس ایٗ ساثغٚ ٝی اؿبس ٜداسد و ٝاص ِحبػ أٙیتیٙٔ ،غم ٝثٔ ٝقٙبی ؿجٝػیؼتٓ
ٔـخق ٔ ٚـٟٛسی اص سٚاثظ أٙیتی ثیٗ ٔزٕٛفٝای اص دِٚتٞب اػت و ٝثِ ٝحبػ
رغشافیبیی ث ٝیىذیٍش ٘ضدیه ٔیثبؿٙذ (ػبیت تخللی سٚاثظ ثیٗإُِّ ٔ ٚغبِقبت ٔٙغمٝ
ای.)1389 ،
د٘ ٚىتٝی ٔـخق  ٟٓٔ ٚدس ایٗ تقشیف ٚرٛد داسد؛ ٘خؼتٚ ،رٛد ؿجىٝای اص
سٚاثظ أٙیتی ٔیبٖ ٚاحذٞبی ػیبػی؛ دٚ ،ْٚرٛد ٘ضدیىی رغشافیبیی ٔیبٖ افضبی ٔزٕٛف.ٝ
ٔزٕٛفٞٝبی أٙیتی ٔٙغمٝای و ٝثبسی ثٛصاٖ ٔغشح ٔیوٙذ ،داسای ٚیظٌیٞبی صیش
اػت و ٝدس تحّیُ سٚاثظ دٚوـٛس ٕٞؼبی( ٝایشاٖ  ٚتشویٛٔ )ٝسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد.
 یه ٔزٕٛفٝی أٙیتی ٔٙغمٝای داسای ٔىبٖ  ٚفضبی رغشافیبیی اػت  ٚفضب ٚٔىبٖ ربیی اػت و ٝدس آٖ سٚاثظ أٙیتی ٔتٛاِی ٚرٛد داسد  ٚافضبی ٔزٕٛف٘ ٝیض
وـٛسٞبیی ٞؼتٙذ و ٝث ٝعٛسٌؼتشد ٜدس ایٗ سٚاثظ حضٛس داس٘ذ ٔخُ ایشاٖ ،تشوی ٚ ٝآٔشیىب
(ث ٝدِیُ حٕبیت اص اػشائیُ دس خبٚسٔیب٘.)ٝ
 ٚرٛد اٍِٛی دٚػتی  ٚدؿٕٙی ؿشط اػبػی تـىیُ یه ٔزٕٛفٝی أٙیتیٔٙغمٝای اػت .دس ایٗ ساػتب ٚرٛد تشع ٞ ٚشاع ٘ؼجت ث ٝیه ٔٛضٛؿ ثیؾ اص ٞش چیضی
خٛد سا ٕ٘بیبٖ ٔیوٙذ  ٚث ٝفٛٙاٖ فبّٔی چبِـی دس سٚاثظ د ٚوـٛس تأحیش ٔیٌزاسدٔ ،خُ
ٔغشح ؿذٖ ٔؼأِٝی ٞؼتٝای ایشاٖ یب ٔؼأِٝی وشدٞب  ٚحجبت دس وـٛس ٕٞؼبی.ٝ
 ٚاثؼتٍی ٔتمبثُ أٙیتی ٔیبٖ ٌشٞٚی اص وـٛسٞب و ٝافضبی ٔزٕٛف ٝسا تـىیُٔیدٙٞذ؛ یقٙی تأحیش  ٚتأحش افضبی تـىیُ دٙٞذٜی ٔزٕٛف ٝث ٝعٛسی وٞ ٝشٌ ٝ٘ٛتغییش ٚ
تح َٛدس ٔٛلقیت یه ثبصیٍش ثبفج ایزبد تغییش  ٚتح َٛدس ٔٛلقیت ػبیش افضبی ٔزٕٛفٝ
ٔیٌشدد.
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 ٕٞجؼتٍیٞبی ٘ظادی  ٚفشٍٙٞی اص رّٕ ٝفٛأُ تأحیشٌزاس ثش تقییٗ ؿىُ ٚػبختبس ٔزٕٛفٞٝبی أٙیتی ٔیثبؿذٔ .خُ فٛأُ فشٍٙٞی  ٚلٔٛی و ٝث ٝفٛٙاٖ رضئی اص
ثٙیبدٞبی سٚاثظ د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشویٔ ٝیثبؿٙذ.
 ٘مؾ فٛأُ التلبدی  ٚطئٛپِٛتیىی دس سٚاثظ د ٚوـٛس یب وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝثٝفٛٙاٖ فبُٔ ٍٕٞشا (ثٛصاٖ.)211:1378 ،
تالش برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقهای؛ رقابت یا همکاری؟

 ایران :دس خلٛف ایشاٖ  ٚتجذیُ ؿذٖ ث ٝیه لذست ٔٙغمٝای ،تقمیت اػتشاتظی دفٛت
 ٚتالؽ ایشاٖ ثشای تجذیُ ؿذٖ ث ٝاْاِمشای رٟبٖ اػالْ سا ٔیتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ اكّیتشیٗ
ٔحشوٞٝبی ایشاٖ دس ایٗ ٔؼیش تّمی وشد .رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت
ایذئِٛٛطیه ٘ؾبْ حبوٓ ثش آٖ اصیىؼ ٚ ٛتٛاٖ  ٚپتب٘ؼیُ فشاٚاٖ رٕقیتی ،ػشصٔیٙی،
التلبدیٚ ،یظٌیٞبی خبف طئٛپِٛتیه ٛٔ ٚلقیت اػتشاتظیه آٖ دس خبٚسٔیب٘ ٝاص ػٛی
دیٍش عجیقتبً تٕبیُ داسد و ٝث ٝلذستی ٔؼّظ دس ٔٙغم ٝتجذیُ ؿذ ٚ ٜاص ایٗ عشیك ،اٚالً
دیذٌبٜٞب  ٚاٞذاف ایذئِٛٛطیه ػیبػت خبسریاؽ سا پیؾ ثجشد ،حب٘یبً اص ٘فٛر دؿٕٙبٖ خٛد
دس ٔٙغم ٝرٌّٛیشی وٙذ  ٚحبِخبً ث ٝفٛٙاٖ ٔذَ  ٚاٍِٛی اكّی وـٛسٞبی ٔٙغمٔ ٝغشح ؿٛد.
أب ٟٔٓتشیٗ فبّٔی و ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ ث ٝآٖ ث ٝفٛٙاٖ ػالح اكّی
 ٚثشي ثش٘ذٜی خٛد دس ٔٙغم ٝتىی ٝوٙذ ،طئٛپِٛتیه ؿیق ٚ ٝتأحیشٌزاسی فٕیك ثش ؿیقیبٖ
خبٚسٔیب٘ٔ ٝیثبؿذ .ثب تٛر ٝث ٝرٕقیت ؿیقٝای و ٝدس ٔٙغم -ٝاص پبوؼتبٖ ٌشفت ٝتب ِجٙبٖ-
ػى٘ٛت داس٘ذ  ٚتأحیشات رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثش ایٗ ٌشٜٞٚبی رٕقیتی و ٝدس ثشخی اص
وـٛسٞب ٘یض اوخشیت سا دس اختیبس داس٘ذ ،ؿشایظ ٔٙغم ٝأشٚص ٜثشای دػتیبثی ایشاٖ ث ٝیه
ٔٛلقیت ثشتش اص ٞش صٔبٖ دیٍش ٔٙبػتتش اػت ).)Cetinsaya, 2007: 162-163
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ایٗ رشیبٖ ثبفج ؿذ ٜتب حتی ٔتخللیٗ تشن ٘یض ث ٝطئٛپِٛتیه ؿیق ٝث ٝفٛٙاٖ یه
تٟذیذ ٔٙغمٝای فّی ٝخٛد تٛر ٝوٙٙذ ،صیشا تأحیشٌزاسی ایشاٖ ثش ؿیقیبٖ خبٚسٔیب٘ ٝدس وٙبس
أىبٖ دػتیبثی ایشاٖ ث ٝتٛاٖ ٞؼتٝای ٔیتٛا٘ذ تٛاصٖ ٔٙغمٝای سا ؿذیذاً ث٘ ٝفـ ایشاٖ
تغییشدٞذ .رٕقیت ؿیقٝی تشوی -ٝرقفشیٞب -و ٝتقذاد آٟ٘ب دس حذٚد ػٔ ٝیّی٘ ٖٛفش
ثشآٚسد ٔیؿٛد ٘یض فبُٔ دیٍشی ثشای ٍ٘شا٘ی تشنٞب اص تأحیشٌزاسی ایشاٖ دس ٔٙغم ٚ ٝثش
ؿیقیبٖ ٔیثبؿذ.
ٔؼأِٝی دیٍش دس ٔٛسد آیٙذٜی فشاق اػت وٞ ٝش د ٚوـٛس خٛاػتبس تأحیشٌزاسی
ثیـتش ثش ٞیأت حبوٕٝی ایٗ وـٛس ٞؼتٙذ  ٚتشنٞب اص تأحیش ایشاٖ ثش رٕقیت لبثُ تٛرٝ
ؿیق ٝدس فشاق ٍ٘شاٖ ٞؼتٙذ ٕ٘ ٚیخٛاٙٞذ ایٗ وـٛس ثخـی اص ٞالَ ؿیقی دس ٔٙغمٝ
ثبؿٙذ.
 ترکیه :تشوی ٝدس دٝٞٚی اخیش ػقی وشد ٜاػت خٛد سا ث ٝفٛٙاٖ یه لذست ٔٙغمٝای وٝ
دس ٔٙبعك ٔتقذدی اص لجیُ ثبِىبٖ ،آػیبی ٔشوضی ،لفمبص ،خبٚسٔیب٘ ٚ ٝحٛصٜی ٔذیتشا٘ٝ
فقبِیت داسد٘ ،ـبٖ دٞذ .ایٗ وـٛس دس ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٙٔ ٚغمٝای ٌ٘ٛبٌ٘ٛی
فضٛیت داؿتٕٛٞ ٚ ٝاس ٜػقی ٕ٘ٛد خٛد سا ث ٝفٛٙاٖ یىی اص افضبی تأحیشٌزاس ایٗ
ػبصٔبٖٞب ٔقشفی وٙذ .ػبصٔبٖٞبیی اص لجیُ ٘بت ،ٛػبصٔبٖ ٕٞىبسی التلبدی دسیبی ػیبٜ
 ،BSECاو ٚ ECO ٛػبصٔبٖ وٙفشا٘غ اػالٔی ٕٞٝ٘ٛ٘ OICبیی اص ایٗ ػبصٔبٖٞب ٔیثبؿٙذ
(.)Gareth M , 2007:1
دس دٚسٜی حىٔٛت اػالٌْشایبٖ تٛر ٝدِٚتٕشداٖ تشوی ٝثیـتش ث ٝخبٚسٔیب٘ٔ ٝقغٛف
ٌشدیذ ٚ ٜػقی داؿتٝا٘ذ دس ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ ٝخٛد سا ث ٝفٛٙاٖ یه لذست ٔیب٘ی ٔٙغمٝای
ٔغشح وٙٙذ .ثِ ٝحبػ ٔفٟٔٛی ،لذست ٔٙغمٝای ث ٝوـٛسی ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝتلٕیٕبت،
ػیبػتٞب  ٚعشحٞبی آٖ دِٚت اص ػٛی ػبیش وـٛسٞبی ٔٙغم ٝثب دلت  ٚرذیت ٔٛسد
ٔالحؾ ٝلشاس ٌیش٘ذ.
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دس ٔٛسد تشوی ٝاص فٛٙاٖ لذست ٔیب٘ی ٔٙغمٝای اػتفبد ٜؿذ ،ثذیٗ ٔقٙی و ٝایٗ وـٛس
یه لذست ػغح ٔیب٘ی دس ػیؼتٓ رٟب٘ی ٔیثبؿذو ٝدس فیٗ حبَ دس ٔٙغمٝی رغشافیبیی
خٛدؽٕٞ ،ب٘ٙذ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثبصیٍش وّیذی اػت و ٝأىبٖ دػتیبثی ثٛٔ ٝلقیت
سٞجشی ٔٙغم ٝسا ٘یض داسد .ث ٝافتمبد ثشخی اص وبسؿٙبػبٖ ػیبػی ،تشوی ٝث ٝفٛٙاٖ یه اٍِ ٛدس
ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ ٝاص عشف د َٚغشثی خلٛكبً آٔشیىب ٔٛسد حٕبیت اػت ،تشوی ٝثٚ ٝیظٜ
پغ اص ث ٝلذست سػیذٖ حضة فذاِت  ٚتٛػقٕٝ٘ٛ٘ ،ٝای اص یه وـٛس اػالٔی اػت وٝ
ثِ ٝحبػ ٌشایـبت دیٙی ،ػیؼتٕی ٔیب٘ٝس ٚداسد و ٝثب ِیجشاَ دٔٛوشاػی غشثی ٘یض ػبصٌبس
اػت (.)Ibid
دس حمیمت فقبِیتٞبی دِٚت تشوی ٝدس داخُ عی چٙذ ػبَ ٌزؿت ٝثٚ ٝیظ ٜدس
رٟت دٔٛوشاػیػبصی ثبفج ؿذ تب ثؼیبسی اص تحّیٍّشاٖ چ ٝدس ٔٙغم ٚ ٝچ ٝدس خبسد اص
آٖ ،اص حضة فذاِت  ٚتٛػق ٝث ٝفٛٙاٖ یه اٍِٛی دٔٛوشاػی اػالٔی ثحج وٙٙذ ،ثٚ ٝیظٜ
ایٙى ٝدس دٚساٖ اخیش و ٝاص ٘ؾش غشة دٝٞی ٔجبسص ٜثب تشٚسیؼٓ ثٛد ٜاػت ،فقبِیتٞبی
دٔٛوشاتیه حضثی ثب سیـٞٝبی اػالٔی ثؼیبس رّتتٛرٔ ٝیوٙٙذ .ثٞ ٝش حبَ آ٘چٔ ٝؼّٓ
اػت ایٙى ٝتشوی ٝدس دٚسٜی پغ اص یبصد ٜػپتبٔجش 2001تبو ٖٛٙثب حٕبیت غشة تالؽ وشدٜ
تب خٛد سا ث ٝفٛٙاٖ یه لذست ٔٙغمٝای ٘ـبٖ دٞذ أب ایٗ لذست یه لذست ٔٙغمٝای
ثیآصاس اػت  ٝ٘ ٚیه لذست ٔٙغمٝای صٚسٌ ،ٛو ٝػقی داسد ٘مـی ػبص٘ذ ٜدس ٔٙغم ٝداؿتٝ
ثبؿذ ).(Onis, 2007: 17

ثشاػبع تئٛسی ٔزٕٛفٞٝبی أٙیتی ثبسی ثٛصاٖ دس خلٛف سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشویٝ
ثبیذٌفت و ٝاٚالً ٞش د ٚوـٛس ػقی ٔیوٙٙذ دس ٔٙغم ٝؿجىٝای اص ٕٞىبسیٞبی ػیبػی،
التلبدی  ٚأٙیتی سا ثب ثبصیٍشاٖ دِٚتی  ٚحتی غیشدِٚتی آٖ ٔٙغم ٝیب ثبصیٍشاٖ فشأٙغمٝای
و ٝدس ٔٙغم ٝحضٛس داس٘ذ ؿىُ دٙٞذ  ٚایٗ ؿجى ٝسا سٞجشی ٕ٘بیٙذ.
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حب٘یبًٞ ،ش د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝػقی ٔیوٙٙذ خٛد سا ث ٝفٛٙاٖ یه ٔذَ ثشای
تٛػقٝی التلبدی  ٚثؼظ دٔٛوشاػی ثشای وـٛسٞبی ٔٙغمٔ ٝقشفی ٕ٘بیذ.
حبِخبً ،ثشاػبع چبسچٛة ٔغشح ؿذٚ ٜرٛد ؿجىٝای اص سٚاثظ أٙیتی ٔیبٖ ٚاحذٞبی
ػیبػی  ٚلشاثت رغشافیبیی ٔیبٖ وـٛسٞبی ٔٙغمٝ؛ حجبت دس خبٚسٔیب٘ ،ٝفشاق ،فّؼغیٗ،
افغب٘ؼتبٖ  ٚپبوؼتبٖ ؿشط اػبػی ثشای ایشاٖ  ٚتشوی ٝدس تٛػقٝی سٚاثظ ٔیثبؿذ و ٝدس
ٚالـ ٔیتٛاٖ ایٗ پبسأتشٞب سا ث ٝفٛٙاٖ ایذٜآَٞبی د ٚوـٛس دس سٚاثظ خبسری روش ٕ٘ٛد.
نگرش ترکیه و ایران به مسائل خاورمیانه

الف ) فلسطیه ي اسرائیل
ثشای ثشسػی سٚیىشد د ٚوـٛس ثٔ ٝؼبئُ خبٚسٔیب٘ ٝا٘زبْ یه ٔمبیؼ ٝدس ایٗ صٔی ٝٙدس
دٚسٜٞبی ٔتفبٚت لجُ اص ث ٝلذست سػیذٖ حضة اػالٌْشای فذاِت  ٚتٛػق ٚ ٝپغ اص آٖ
٘یبصٔٙذ ؿٙبخت اػتشاتظیٞبی ایٗ وـٛسٞب دس خبٚسٔیب٘ ٝثٚ ٝیظٔ ٜـی ػیبػی  ٚأٙیتی
تشوی ٝدس دٚسٜٞبی ٔتفبٚت ػیبػی اػت .دس ایٗ ساػتب ثبیذ ٌفت و ٝتشوی ٝدس ػبَٞبی لجُ
اص حىٔٛت حضة اػالٌْشای فذاِت  ٚتٛػق ٝتٛر ٝچٙذا٘ی ثٔ ٝؼبئُ خبٚسٔیب٘٘ ٝذاؿت ٚ
دس ٚالـ دػتٍب ٜػیبػت خبسری تشوی ٝدس آٖ دٚساٖ تب حذٚد صیبدی اص خبٚسٔیب٘ ٝچـٓ
پٛؿی ٔیوشد (.)Semih, 2009: 71-72
تشنٞب ثب تٛر ٝثٌ ٝزؿتٝی تبسیخیای و ٝثب افشاة داؿتٝا٘ذ ٔ ٚـىالتی و ٝدس
رشیبٖ ر ًٙرٟب٘ی ا َٚتٛػظ افشاة ثشای تشنٞب ثٚ ٝرٛد آٔذ ،ػبَٞب ٞیچ فاللٝای ثٝ
ایزبد ساثغ ٝثب افشاة ٘ـبٖ ٕ٘یداد٘ذ  ٚحتی دس ٔٛاسدی چ ٖٛثبثشاػٕیت ؿٙبختٗ سطیٓ
اػشائیُ دس ػبَ ٘ ٚ 1949یض ٔٛضـٌیشی فّی ٝاِزضایش دس رشیبٖ دسٌیشیٞبی فشا٘ؼٚ ٝ
اِزضایش ،تشویٕٛٞ ٝاس ٜخٛد سا دس ٔمبثُ رجٟٝی افشاة لشاس داد ٜاػت .ایٗ ٚضقیت تب
دٝٞی  1980ادأ ٝداؿت .أب اص ایٗ صٔبٖ ث ٝثقذ ػیبػت خبٚسٔیب٘ٝای تشوی ٝدس احش
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ؿىٌُیشی ح.ن.ن دچبس تغییشاتی ٌـت  ٚسٚاثظ ثب ػٛسی ٚ ٝایشاٖ (دس ثشخی ٔمبعـ) ٘یض
تحت تأحیش ایٗ ٔؼأِ ٝتیشٌ ٜـت (.)Ibid: 74
ِیىٗ ایٗ ٚضقیت دس چٙذ ػبَ ٌزؿت ٝوبٔالً ،دٌشٌ ٖٛؿذ ٚ ٜتشوی ٝسٚاثظ خٛد سا
ثب وـٛسٞبی خبٚسٔیب٘ ٝاص رّٕ ٝایشاٖ ٌؼتشؽ داد ٚ ٜحضٛسی فقبَ دس ٔؼبئُ ٔٙغمٝ
داؿت ٝاػت .تشوی ٝدس ٔٛسد ٔؼأِٝی أٙیتی اص لجیُ فّؼغیٗ دیذٌبٞی وبٔالّ ٔتفبٚت داسد؛
دس ؿشایغی و ٝتشوی ٝدس ػبَٞبی اخیش ػقی وشد ٜث ٝفٛٙاٖ یه ٔیب٘زی ث ٝس٘ٚذ كّح
خبٚسٔیب٘ٔ ٚ ٝؼبئُ ربسی دس خبٚسٔیب٘ ٝوٕه وٙذ ٔ ٚیبٖ اػشائیُ ثب ػٛسیِ ،ٝجٙبٖ ٚ
ٌشٜٞٚبی فّؼغیٙی تٛافك ایزبد ٕ٘بیذ ،دس خلٛف رٙبیبت اػشائیُ دس غض ٚ ٜر ًٙػی ٚ
ػ ٝسٚصٜی اػشائیُ ثب ِجٙبٖ ،تشوی ٝدس ػیبػت خبسری خٛد  ٚدس سٚاثغؾ ثب اػشائیُ
تغییشاتی اػبػی داد ٜاػت و ٝایٗ ٔؼأِ ٝاخیشاً ثبفج ؿذ تب سٚاثظ د ٚوـٛس ثٔ ٝشحّٝی
فذْ سفبیت ٘ضاوت ػیبػی دس ػغح ػفبست ثیٗ ػفشای د ٚوـٛس -اثتذا اص رب٘ت
اػشائیُ -ثٛٔ ٝضـٌیشی  ٚثحشاٖ تجذیُ ٌشدد .ایٗ تٛكیف حبوی اص آٖ اػت و ٝتشویٝ
ثب تغییش ٔٛضـ دس ٔمبثُ اػشائیُ ،رٟت خٛد سا ثب تغییش ٔقیبسٞبی لذست دس ٔٙغم ٝو ٝدس
حبَ ؿىٌُیشی ٞؼتٙذٕٞ ،بٔ ًٙٞیوٙذ  ٚایٗ حىبیت اص آٖ داسد و ٝتشوی ٝثب لذست ٚ
افتٕبد ث٘ ٝفغ ثیـتشی ٚاسد ٔقبدالت ػیبػی ؿذ ٜاػت  ٚثب دِٚت ٔٙتؼت ث ٝاػالْ خٛد،
ربیٍب ٜثٟتشی سا دس ثیٗ وـٛسٞبی اػالٔی ٔؼّٕبٖ ٔٙغم ٝرؼتزٔ ٛیوٙذ .تشویٕٞ ٝچٙیٗ
دس ٔبٜٞبی اخیش ثب ٘ضدیىی ث ٝاسدٌٚب ٜوـٛسٞبی وٛچه  ٚفشثی ٔٙغم ٝاص لجیُ ػٛسی،ٝ
اسدٖ ،وٛیت  ٚفشثؼتبٖ ٚصٖ ثیـتشی ثشای خٛد دس ٔیب٘زیٌشی ثشای حُ ٔؼبئُ ٔٙغمٝ
سلٓ صد ٜاػت .ؿشایظ داخّی دس تشوی ٚ ٝاكالحبتی و ٝایٗ وـٛس دس ػیبػت خبسری خٛد
ا٘زبْ داد ٚ ٜاص آٖ ث ٝفٛٙاٖ ا٘مالة آساْ یبد ؿذٛٔ ،ٜلقیت خبكی سا ثشای تشوی ٝسلٓ صدٜ
اػت تب تزشثیبت خٛد سا دس اختیبس وـٛسٞبی ٔٙغم ٝلشاس دٞذ .ثٙبثشایٗ ثب تٛر ٝث ٝفّٕىشد
 ٚػیبػتٞبی ٌزؿت ٝدِٚت آ٘ىبسا ،عجیقی اػت و ٝتشوی ٝث ٝفٛٙاٖ ٔتحذ اػتشاتظیه
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آٔشیىب دس تالؽ ثشای ایفبی ٘مـی فقبَ دس ارشای عشح خبٚسٔیب٘ ٝثضسي ثبؿذ .ث ٝصفٓ
دِٚت آ٘ىبسا ٚیظٌی ٘ؾبْ حىٔٛتی الئیه تشوی ،ٝطئٛپِٛتیته ایٗ وـٛس  ٚسٚاثظ ساٞجشدی
آٖ ثب آٔشیىب  ٚاػشائیُ اص رّٕ ٝفبوتٛسٞبیی ٞؼتٙذ و ٝآٔشیىب سا تشغیت ثٔ ٝتمبفذ وشدٖ
تشوی ٝثشای تالؽ دس رٟت تؼٟیُ دس ارشای عشح خبٚسٔیب٘ ٝثضسي ٔیوٙذ (وبوبئی،
.)145 :1387
ِزا دس عشح خبٚسٔیب٘ٝی ثضسي ٔغشح ؿذ ٜاص رب٘ت آٔشیىب ،تشوی٘ ٝمـی ٚیظ ٜداسد.
دس ٚالـ دالیُ اكّی ایٙىٚ ٝاؿٍٙتٗ ٔبیُ اػت ٘ؾبْ ػیبػی تشوی ٝسا ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛیی ثشای
وـٛسٞبی خبٚسٔیب٘ٝی ثضسي اؿبف ٝدٞذ ،فجبستٙذ اص:
 ٔـی تشویٔ ٝجٙی ثشحُ ٔٙبلـبت ٔٙغمٝای ٔجتٙی ثش سٚیىشد حُ ٔؼأِ ٝث ٝكٛست پٛیب. رذایی دیٗ  ٚػیبػت دس ػیؼتٓ الئیه تشوی ٝوٛٔ ٝافك ٘ؾشآٔشیىب اػت. پیـیٝٙی تشوی ٝدس ٌؼتشؽ ٔٙبػجبت ثب اػشائیُ و ٝوبٔالً ٔذ٘ؾشآٔشیىب اػت. ٔٛفمیت تشوی ٝدس پیبد ٜوشدٖ اٍِٛی دٔٛوشاػیػبصی دس ایٗ وـٛس. ٕٞخٛا٘ی پشٚطٜی ّٔتػبصی دس خبٚسٔیب٘ ٝثب تزشثٝی تشویٕٞ( ٝبٖ.)146-147 :دس ؿشایغی و ٝتشوی ٝدس ػبَٞبی ٌزؿت ٝثٚ ٝیظ ٜدس پی تـىیُ دِٚت اسدٚغبٖ ٚ
فجذاهللٌُ ،دچبس تغییشات اػبػی دس ػیبػتٞبی داخّی  ٚخبسریاؽ ؿذ ٜاػت ،ثٕٞ ٝیٗ
تشتیت ایشاٖ ٘یض تغییشات لبثُ تٛرٟی دس اثقبد ػیبػی داخّیٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی ث ٝخٛد
دیذ.
ثب آغبص سیبػت رٕٟٛسی ٔحٕٛد احٕذی٘ظاد ،دیذٌبٚ ٜی دس ٔٛسد ٔؼبئُ ثیٗإِّّی
ٙٔ ٚغمٝای ٘ـب٘ٝای ثشآغبص دٚسٜای رذیذ دس ػیبػت خبسری رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
ثٛدو ٝثیؾ اص ٌزؿت ٝایشاٖ سا دس ٘مغٝی ٔمبثُ لذستٞبی رٟب٘ی لشاس داد ٜاػت .اص ػٛی
دیٍش ٕٞضٔب٘ی ایٗ دٚس ٜثب حٕالت آٔشیىب ث ٝد ٚوـٛس فشاق  ٚافغب٘ؼتبٖ دس پی حبدحٝی
 11ػپتبٔجش  2001ثبفج ؿذ تب ایشاٖ ث٘ ٝحٛی دس ٔحبكش ٜلشاس ٌشفت ٚ ٝث ٝدِیُ فقبِیتٞبی
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ٞؼتٝایاؽ ،ثیؾ اص پیؾ تحت فـبس لشاس ٌیشد .أب دِٚت ایشاٖ ثب ٔمبٔٚت دس ثشاثش ایٗ
فـبسٞب ٘ ٝتٟٙب اص ٔٛاضـ خٛد فمت٘ـیٙی ٘ىشد ،ثّى ٝثب ا٘تمبدات ؿذیذ اص ٔٛاضـ دٌٚب٘ٝی
د َٚغشثی ،ث ٝػىٛت آٟ٘ب دس ثشاثش اػشائیُ  ٚثشخٛسد ٔتفبٚت آٟ٘ب دس استجبط ثب تؼّیحبت
ٞؼتٝای ایٗ وـٛس افتشام وشد ٚ ٜدس ضٕٗ ثب سد وّیٝی ادفبٞبی د َٚغشثی ثش٘بٔٝی
ٞؼتٝای خٛد سا وبٔالً ٔؼبِٕتآٔیض ٔقشفی ٕ٘ٛد ٜاػت .اص ٘ؾش ٔتخللیٗ تشنِ سٚاثظ
ثیٗإُِّ ،ایٟٙب ثخـی اص تالؽ ایشاٖ ثشای ٔقشفی خٛد ث ٝفٛٙاٖ سٞجش خبٚسٔیب٘ ٚ ٝحتی وُ
رٟبٖ اػالْ ثٛد ٜاػت .اص ٔٙؾش تشنٞب ػیبػتٞبی دِٚت آلبی احٕذی٘ظاد دس ٔٙغم٘ ٝیض
ثٌٝ٘ٛ ٝای ثٛد و ٝتالؽ ایشاٖ ثشای ایفبی ٘مؾ ث ٝفٛٙاٖ لذست ثشتش ٔٙغمٝای سا احجبت
ٔیوٙذ ،اص آٖ رّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبسٕٛ٘ ٜد:
 ایزبد استجبط ثب ثبصیٍشاٖ ٔتفبٚت  ٚحتی ثقضبً ٔتضبد فقبَ دس فشاق. تٙؾصدایی دس سٚاثظ خٛد ثب ثشخی وـٛسٞبی ٕٞؼبی.ٝ تالؽ ثشای افضایؾ ٘فٛر دس آػیبی ٔیب٘ ٚ ٝلفمبص. حٕبیت اص ٌشٜٞٚبی ٔمبٔٚت فّؼغیٗ ثٚ ٝیظ ٜحٕبع  ٚتأحیشٌزاسی ثش ٔؼبئُفّؼغیٗ.
 سٚاثظ ٌؼتشد ٜثب حضةاِِ ٝجٙبٖ  ٚػبیش ٌشٜٞٚبی ٔمبٔٚت  ٚوؼت تٛا٘بییتأحیشٌزاسی ثش ػش٘ٛؿت ِجٙبٖ.
 ثشسػی ؽشفیتٞبی افضایؾ ٕٞىبسی ثب چیٗ  ٚسٚػی.)Aras, 2009: 78 - 79 ( ٝایشاٖ دس خبٚسٔیب٘ ٝثشاػبع ٍ٘شؽ ثٔ ٝؼبئُ أٙیتی ،ثب اػبع ٔٛرٛدیت اػشائیُ
ٔخبِف ثٛدٞ ٚ ٜشٌ ٝ٘ٛتالؽ ثشای ایزبد ٔزاوش ٜثیٗ اػشائیُ ثب ٞش یه اص وـٛسٞبی ٔٙغم ٝافٓ
اص ػٛسیِ ،ٝجٙبٖ  ٚفّؼغیٗ سا تٟذیذی فّی ٝخٛد ٙٔ ٚغم ٝتّمی ٔیوٙذ .دسٚالـ ٔـی ایشاٖ دس
خبٚسٔیب٘ ٝؿذیذاً دس چبسچٛة دیذٌبٜٞبی تزذیذ٘ؾش عّجب٘ ٝلشاس داسد (.)Ibid: 81
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ػیبػت د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝدسثبسٜی فشاق داسای یه ٘مغ ٝاؿتشان ثؼیبس ٟٔٓ
اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝیه ٕٞىبسی ػش٘ٛؿتػبص ٔیبٖ تٟشاٖ  ٚآ٘ىبسا دسثبسٜی فشاق رذیذ
ثیب٘زبٔذٞ .ش د ٚوـٛس ثـذت خٛاٞبٖ حفؼ تٕبٔیت اسضی  ٚیىپبسچٍی فشاق ثٛد ٚ ٜثب
ٞشٌ ٝ٘ٛتالؿی ثشای تزضی -ٝاحتٕبالً آ٘چ ٝدس دػتٛس وبس آٔشیىب لشاس داسدٔ -خبِف ٞؼتٙذ.
ایشاٖ فمیذ ٜداسد و ٝحفؼ التذاس ٕٞؼبیٝی ؿیقٝاؽ ثیؾ اص ٞش چیض دیٍش دس ٌش ٚیىپبسچٝ
ٔب٘ذٖ آٖ اػت  ٚدس كٛستی و ٝسٚیىشدٞبی تزضیٝعّجب٘ ٝدس فشاق ٔزبَ عشح ثیبثذ ،ایٗ
وـٛس سا ث ٝوبْ چٙبٖ ثحشاٖ ٘ ٚبٔٙی فش ٚخٛاٞذ ثشد و ٝوـٛسٞبی ثضسي ٔٙغم ٚ ٝثٚ ٝیظٜ
ٕٞؼبیٍبٖ فشاق ثبیذ تب ػبَٞب تبٚاٖ آ٘شا ثپشداص٘ذ).(Keskin, 2008: 50&56
ب ) عراق
ػیبػتٞبی تشوی ٝدس استجبط ثب فشاق تحت تأحیش د ٚتٟذیذ ثبِم ٜٛؿىُ ٌشفت ٝاػت:
اٚالّ ،تشویٕٛٞ ٝاسٍ٘ ٜشاٖ آٖ اػت و ٝؿىٌُیشی یه دِٚت ٔؼتمُ یب خٛد ٔختبس
وشد دس ؿٕبَ فشاق ثش تحشوبت رذاییعّجب٘ٝی وشدٞبی تشوی ٝتأحیشٌزاس ثبؿذ.
حب٘یبّ ،تشویٍ٘ ٝشاٖ آٖ اػت وٚ ٝرٛد یه دِٚت ٔشوضی ضقیف دس فشاق ثبفج
ٔیؿٛد وٌ ٝشٞٚه ح.ن.ن اص ؿٕبَ فشاق ث ٝفٛٙاٖ ٔىب٘ی أٗ ثشای ػبصٔب٘ذٞی  ٚا٘زبْ
حٕالت ث ٝداخُ خبن تشوی ٝاػتفبد ٜوٙذ .فال ٜٚثش ایٗ د ٚفبُٔ ،دِٚت تشوی ٝفاللٙٔٝذ
اػت تب فشاق داسای یه حىٔٛت ٔشوضی لذستٕٙذ ثبؿذ و ٝدس فیٗ ایزبد حجبت التلبدی ٚ
ػیبػی دس داخُ وـٛس ،ث ٝفٛٙاٖ ٚص٘ٝای ثشای ٟٔبس لذستیبثی ایشاٖ دس ٔٙغم٘ ٝیض ٔغشح
ٌشدد (.)Ibid: 57
ٔٛاسد ٔزوٛس دس ػیبػت خبسری تشوی٘ ٝؼجت ث ٝفشاق سا عی د ٚدٝٞی ٌزؿتٝ
ؿىُ داد ٜاػت  ٚاص ٘ؾش ػیبػتٕذاساٖ تشوی ٝتٕبٔیت اسضی فشاق ٕٛٞاس ٜث ٝفٛٙاٖ یه
خظ لشٔض ثشای تشویٔ ٝغشح ثٛد ٜاػت .ثش ٔجٙبی ػیبػت خبسری رذیذ تشوی( ٝاص ػبَ
 2002تب  )2009دس خبٚسٔیب٘ ٝایٗ وـٛس ٘ؼجت ث ٝتحٛالت دس فشاق ثشخٛسدی ٔٙقغفتش
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داسد .تشوی ٝدس ػبَٞبی اخیش تالؽ ٕ٘ٛد ٜاػت ثب تٕبٔی ٌشٜٞٚبی فشالی ثذ ٖٚتٛر ٝثٝ
ٔؼبئّی چ ٖٛلٔٛیتٔ ،زٞت  ٚاتفبلبت ٌزؿت ٝپبی ٔیض ٔزاوش ٜثٙـیٙذ و ٝثب ٔـی ػٙتی
ػیبػت خبسری تشنٞب وبٔالً ٔتفبٚت اػت  ٚثذیٛٙػیّٔ ٝالحؾٔ ٝیؿٛد و ٝثؼیبسی اص
خظ لشٔضٞبی ٔٙبعك تشوی ٝوٙبس ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت .تب حذٚدی ثش پبیٝی ٕٞیٗ تفىش ثٛد وٝ
تشنٞب ث٘ ٝیشٞٚبی ائتالف تحت سٞجشی آٔشیىب ٘پیٛػتٙذ  ٚدس اؿغبَ فشاق ؿشوت ٘ىشدٚ ٜ
٘مؾ ایفب ٕ٘ٛٙد٘ذ  ٚث ٝربی آٖ دس ػبَٞبی اخیش اص عشیك دیپّٕبتیه دس تالؽ ثٛدٜا٘ذ تب
یه دیذٌبٔ ٜـتشن سا دس ٔیبٖ وـٛسٞبی ٔٙغم ٝخلٛكبّ ٕٞؼبیٍبٖ فشاق ایزبد وٙٙذ و ٝاص
س٘ٚذ ایزبد حجبت دس داخُ فشاق حٕبیت ؿٛد .دس ساػتب  ٚتىٕیُ ایٗ ٔؼأِ ٝثٛد و ٝدس
اٚاخش ػبَ ٔ 2009یالدی تشویٙٔ ٝبػجبت دیپّٕبتیه خٛد سا ثب فشاق پٛیب ٕ٘ٛد  ٚػفبست
خٛد دس ایٗ وـٛس سا ثبصٌـبیی وشد ).)Flanagan, 2008: 9
أب ػیبػتٞبی ایشاٖ دس خلٛف فشاق سا ایٔ ٍٝ٘ٛٙیتٛاٖ تـشیح ٕ٘ٛدو ٝا٘زبْ
تحٛالت ػیبػی دس فشاق  ٚث ٝلذست سػیذٖ ؿیقیبٖ دس ایٗ وـٛس ،چـٓا٘ذاص لذست ٚ
ػیبػت دس ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ ٚ ٝخّیذفبسع سا تحت تأحیش لشاس داد ٜاػت .فٛسیتشیٗ
٘تیزٝی ایٗ تحٛالت ،افضایؾ حٛصٜٞبی ؽشفیتػبصی دس ػیبػت خبسری ایشاٖ ٘ ٝتٟٙب دس
سٚاثظ ثب فشاق ثّى ٝدس سٚاثظ ثب تشوی،ٝوـٛسٞبی حبؿیٝی رٛٙثی ٔٙغمٝی خّیذفبسع،
رٟبٖ فشة  ٚلذستٞبی ثضسي ٔیثبؿذ .أشی و ٝدس لبِت ٍ٘شا٘یٞبی رٟبٖ فشة اص
یىغشف  ٚتشوی ٚ ٝػبیشوـٛسٞبی ٔٙغم ٝاص عشفی دیٍش ،اص ؿىٌُیشی ٞالَ ؿیقی  ٚدس
٘ضد لذستٞبی خبسری اص افضایؾ ٘مؾ ٘ ٚفٛر ایشاٖ دس ػغح ٔٙغم ٝیبد ٔیؿٛدٕٞ .ضٔبٖ ثب
افضایؾ ٘مؾ ایشاٖ ،خشٚد فشاق اص حبِت یه ثبصیٍش تٟذیذآٔیض ٕٞ ٚچٙیٗ س٘ٚذ تغییش
ؿىُ ٔبٞیت تٟذیذات أٙیتی دس ؿشایظ رذیذ ،ضشٚست ؿىٌُیشی ٘ؾبْ أٙیت ٔٙغمٝای
ٔجتٙی ثش ٚیظٌیٞب  ٚتحٛالت رذیذ ػیبػی ارتٙبة٘بپزیش ٌشدیذ ٜاػت .إٞیت تحٛالت
رذیذ ث ٝدِیُ ٚسٚد پشسً٘ فٙلش ؿیق ٝدس تمٛیت سٚاثظ ایشاٖ  ٚفشاق  ٚتأحیشات آٖ ثش
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ؿىُ لذست  ٚػیبػت دس ٔٙغمٝی خّیذفبسع اػت .اص ٘ؾش ٘ٛیؼٙذ ٜتمٛیت  ٚحٕبیت
ایشاٖ اص ٘مؾ فٙلش ؿیق ٝدس فشاق رذیذ ٘ ٝكشفبً ثشاػبع تمٛیت صٔیٞٝٙبی ایذئِٛٛطیه
ثّى ٝدس رٟت اػتشاتظیه وشدٖ ٘مؾ ؿیقیبٖ دس تحٛالت لذست  ٚػیبػت ٔٙغم ٚ ٝاص ایٗ
عشیك تخجیت  ٚتمٛیت ٘مؾ ٘ ٚفٛر ایشاٖ دسحٛصٜٞبی سلبثت ٘ ٚفٛر دس ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ٝ
 ٚث ٝخلٛف ٔٙغمٝی خّیذفبسع ٔیثبؿذٙٔ .غك ایٗ اػتذالَ ایٗ اػت و ٝثبصیٞبی
آیٙذ ٜدس ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ ٝ٘ ٝكشفبً ثشاػبع ایذئِٛٛطیٞب ثّى ٝثشای تخجیت حٛصٜٞبی ٘فٛر
٘ ٚمؾٞب كٛست ٔیٌیشد .عجیقی اػت رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ ثبصیٍش
ایٗ ٔٙغم ٝػقی دس تخجیت ٘مؾ خٛد دس ایٗ س٘ٚذ ا٘تمبِی داسد .اص ایٗ ِحبػ ربیٍب ٜفشاق
رذیذ دس حٛصٜی ػیبػت خبسری ایشاٖ ثشاػبع فشا ٓٞآٚسدٖ صٔیٞٝٙبی فشكتػبصی دس
رٟت ؿىٌُیشی ٘ؾبْ أٙیت رذیذ ٔٙغمٝای لبثُ تقشیف اػت (ٚافؾی.)66:1387 ،
عوامل همگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حسب اسالمگرای
عدالت و توسعه

ایشاٖ  ٚتشوی ٝد ٚثبصیٍش لذستٕٙذ دس ٔٙغم ٝپیشأ٘ٛی خٛد ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ وٞ ٝش وذاْ
اٞذاف ٔـخلی سا د٘جبَ ٔیوٙٙذ .ثشلشاسی سٚاثظ ٌشْ  ٚكٕیٕی ٔیبٖ دٕٞ ٚؼبیٝی
لذستٕٙذ اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس اػت ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔختّفی ثش ٔٙبػجبت آٟ٘ب تأحیشٌزاس
اػت.
دس ٔزٕٛؿ ٔیتٛاٖ ٌفت د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝدس دٚسٜی صٔب٘ی 2002تب 2009
ثٟتشیٗ سٚاثظ دٚرب٘جٝی خٛد سا اص  1979ث ٝثقذ تزشثٔ ٝیوٙٙذ (ث ٝاػتخٙبی دٚساٖ وٛتبٜ
ٔذت دِٚت اسثىبٖ) دس دٚساٖ اخیش ،ثؼیبسی اص ٔؼبئُ دٚرب٘ج ٝحُ ؿذٛٔ ٚ ٜاسدی چٖٛ
ٔؼأِٝی وشدٞب و ٝػبَٞب فبّٔی ثشای تقبسم ٔٙبػجبت د ٚوـٛس ثٛد ،أشٚص ٜتجذیُ ثٝ
صٔیٝٙای ثشای ٕٞىبسی ؿذٜا٘ذ (ثشصٌش.)1387 ،
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 عامل اقتصادی ي حمل ي وقل
ٚاثؼتٍیٞبی ٔتمبثُ دس ٘تیزٝی افضایؾ ٕٞىبسیٞبی د ٚوـٛس دس صٔیٞٝٙبی التلبدی دس
ػبَٞبی اخیش إٞیتی ٚیظ ٜداؿتٕٞ ،ٝىبسیٞب  ٚػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٔـتشن افضایؾ یبفتٚ ٝ
ایشاٖ اص ٔؼیش تشوی ٝث ٝفٛٙاٖ ثٟتشیٗ سا ٜتشا٘ضیت وبال ث ٝاسٚپب ٔ ٚتمبثالً تشوی ٝثشای تشا٘ضیت
وبال ث ٝآػیبی ٔشوضی اص ٔؼیش ایشاٖ اػتفبدٔ ٜیوٙذ .احذاث خظ آ ٗٞاو ٛث ٝفٛٙاٖ یىی اص
ٕٟٔتشیٗ پشٚطٜٞبی ٔـتشن د ٚوـٛس دس دٚساٖ اخیش ثٛد ٜو ٝثب ٕٞىبسی ایشاٖ ،تشویٚ ٝ
پبوؼتبٖ عشاحی  ٚػبخت ٝؿذ ٜاػت (سضبصاد.)1386 ،ٜ
تشوی ٝث ٝدِیُ ٚصٖ ٔٙغمٝای ایشاٖ  ٚایٙى ٝایشاٖ تِٛیذوٙٙذٔ ٚ ٜقجش ٔٙبثـ ا٘شطی
ٔیثبؿذ  ٚإٞیت ایٗ أٛس ثشای تشوی ،ٝسٚاثظ ثب ایشاٖ سا رذی ٌشفت ٝاػت و ٝیىی اص
ٕٟٔتشیٗ اثقبد ایٗ سٚاثظ ٔٙبػجبت تزبسی  ٚالتلبدی ٔیثبؿذ .دس ایٗ ساػتب ػبصٔبٖ
ٕٞىبسی التلبدی -او -ٛاص إٞیت خبكی دس سٚاثظ ثیٗ د ٚوـٛس  ٚتأٔیٗ حجبت  ٚأٙیت
دس ٔٙغم ٚ ٝرٟبٖ ثشخٛسداس اػت .تشوی ٝثِ ٝحبػ ٔٛلقیت طئٛپِٛتیه  ٚدسن  ٚإٞیت ایٗ
ٔٛلقیت ٘ ٚمؾ ٔٙغمٝای خٛد ،ثش ِض ْٚحفؼ ساثغٝی ٘ضدیه ثب ٕٞؼبیٍبٖ خٛد ،ثٝ
خلٛف ثب رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٚلٛف داسد  ٚػبصٔبٖ ٕٞىبسی التلبدی سا لبِت
ٔٙبػجی ثشای ارشای ایٗ ػیبػت ٔیدا٘ذٔ .مبٔبت تشوی ٝدس تالؽ ٞؼتٙذ تب ثب ٔحٛس لّٕذاد
وشدٖ ٘مؾ خٛد دس ػبصٔبٖ او ،ٛتشوی ٝسا ث ٝفٛٙاٖ حّمٝی ٚاػغ ٝثیٗ ػبصٔبٖ ٕٞىبسیٞبی
التلبدی او ،ٛربٔق ٝاسٚپب  ٚػبیش پیٕبٖٞبی ٔٙغمٝای رب ثیٙذاص٘ذ (.)Cetinsaya, 2007: 18
 مسألهی هستهای ایران ي مًضع ترکیه
یىی اص ٔؼبئُ ٕٟٔی و ٝدس چٙذ ػبَ اخیش ثش سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشوی ٝػبیٌ ٝؼتشا٘یذ ٜاػت،
ٔٛضٛؿ ٔؼأِٝی ٞؼتٝای رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثٛد ٜاػت .دس ایٗ ػبَٞب ثب ٚرٛد تالؽ
ٔحبفُ غشثی دس رٟت ٔقشفی دػتیبثی ایشاٖ ث ٝفٙبٚسی ٞؼتٝای ثٝفٛٙاٖ تٟذیذی فّیٝ
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وـٛسٞبی ٔٙغم ،ٝاص رّٕ ٝتشویٔ ،ٝؼؤالٖ تشن ٕٛٞاس ٜػقی وشدٜا٘ذ دس ٔؼأِٝی ٞؼتٝای
ایشاٖ ٔٛضقی ٔؼتمُ اص آٔشیىب  ٚػبیش لذستٞب اتخبر ٕ٘بیٙذ .دِٚت تشویٔ ٝىشساً افالْ
وشد ٜاػت و ٝثب دػتیبثی ایشاٖ ث ٝفٙبٚسی كّحآٔیض ٞؼتٝای ٞیچ ٔخبِفتی ٘ذاسد  ٚكشفبً ثب
ػالحٞبی ٞؼتٝای ٔخبِف اػت .آٟ٘ب تأویذ وشدٜا٘ذ ؤ ٝؼأِٝی ٞؼتٝای رٕٟٛسی اػالٔی
ایشاٖ ثبیؼتی دس چبسچٛة ٔؼبِٕتآٔیض  ٚاص عشیك ٔزاوش ٜثب ٟ٘بدٞبی ثیٗإِّّی ٔؼؤَ اص
لجیُ آطا٘غ ثیٗإِّّی ا٘شطی اتٕی  ٚ IAEAػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ حُ ؿٛدِ ،زا تشوی ٝدس ایٗ
ٔؼإِٔٛٞ ٝاسٛٔ ٜضقی ٘شْ داؿت ٝاػت ،اٌشچ ٝدس فیٗ حبَ اص تأحیشات ٔٙفی ٌؼتشؽ ایٗ
ثحشاٖ ٘یض ٍ٘شاٖ ثٛد ٜاػت (سضبصاد.)9:1386 ،ٜ
تشوی ٝلغقبً اص ؿىٌُیشی یه ایشاٖ ٔؼّح ث ٝتٛاٖ ٞؼتٝای ٍ٘شاٖ خٛاٞذ ؿذ ،صیشا
ایٗ ٔؼأِ ٝثبفج خٛاٞذ ؿذ ،ایشاٖ دس ػٙٔ ٝغمٝی آػیبی ٔشوضی ،لفمبص  ٚخبٚسٔیب٘ ٝثشتشی
لبثُ تٛرٟی ٘ؼجت ث ٝتشوی ٝپیذا وٙذٕٞ .چٙیٗ دس ایٗ ؿشایظ ٕٞىبسی ایشاٖ ثب سٚػیٝ
ٔیتٛا٘ذ تٟذیذی فّیٙٔ ٝبفـ تشوی ٝثبؿذ .یب ایٙى ٝایشاٖ ٕٔىٗ اػت دس استجبط ثب ٔؼبئُ
دسیبی خضس ٙٔ ٚبثـ ٘فتی ایٗ ٔٙغمٛٔ ٝاضقی تٙذتش فّی ٝرٕٕٟٛسی آرسثبیزبٖ اتخبر ٕ٘بیذ
و ٝثٚ ٝیظ ٜػیبػتٞبی تشوی ٝسا دس حٛصٜی ا٘شطی تحتتأحیش لشاس دٞذٕٞ .چٙیٗ احتٕبَ
داسد و ٝفقبِیتٞبی ٞؼتٝای ایشاٖ ثبفج اتخبر ٔـی ٔـبثٟی اص ػٛی وـٛسٞبی فشة
ٔٙغم ٝؿٛد و ٝایٗ ٔؼأِ ٝأٙیت ٔٙغم ٝسا پیچیذٜتش اص ٌزؿت ٝػبخت ٚ ٝتشوی ٝسا ٘یض دسٌیش
ایٗ ٔقٕبی أٙیتی وٙذ ).)Keskin, 2007: 54
تشوی ٝدس ػبَ  ٚ 2006دس پی فقبَ ؿذٖ ٌش 5+1 ٜٚدس ٔٛضٛؿ ٞؼتٝای ایشاٖ افالْ
وشد ثشای تضٕیٗ كّحآٔیض ثٛدٖ فقبِیتٞبی ایشاٖٙٔ ،بػت اػت و ٝربٔقٝی ثیٗإِّّی
٘ؾبستی تٕبْ  ٚوٕبَ ثش تأػیؼبت ٞؼتٝای رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ داؿت ٝثبؿذ ،أب فّیسغٓ
تٕبْ ایٗ ٔؼبئُ ،دِٚت تشویٕٛٞ ٝاس ٜتأویذ وشد و ٝا٘زبْ یه حّٕٝی ٘ؾبٔی حتی دس ؿىُ
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ٔحذٚد آٖ ٔیتٛا٘ذ فبّٔی ثشای ثٚ ٝرٛد آٔذٖ ثحشاٖ دس وُ ٔٙغم ٝثبؿذ ،فّزا ثبیؼتی تٟٙب
اص ٔزبسی دیپّٕبتیه دس رٟت حُ ٔؼأِ ٝتالؽ ؿٛد (.)Ibid: 55
دِٚت تشویٕٞ ٝچٙیٗ ثبسٞب پیـٟٙبد ٔیب٘زیٌشی ثیٗ ایشاٖ ٌ ٚش 5+1 ٜٚسا ثشای حُ
ٔـىالت فیٔبثیٗ اسائ ٝوشد ٜاػت و ٝدس دیذاس ثب ٔؼؤِیٗ ثّٙذ پبیٝی عشفٞبی دیٍش دس
پش٘ٚذٜی ٞؼتٝای دس رشیبٖ ػفشٞبی دیپّٕبتیه دس تٟشاٖ  ٚآ٘ىبسا تحشوبتی دس ایٗ صٔیٝٙ
كٛست ٌشفت ٝاػت تب ربیی و ٝاخیشاً ثب ٔغشح ؿذٖ ٔؼأِٝی فٟذٜداس ؿذٖ ٔیب٘زیٌشی
تشوی ٝثیٗ ایشاٖ ٌ ٚش 5+1 ٜٚدس خلٛف ٔجبدِٝی ػٛخت ٞؼتٝای دس وـٛس تشوی ،ٝاص
ػٛی ایشاٖ چشاك ػجض  ٚافالْ ٔٛافمت ثب آٖ كبدس ؿذ ٜاػت.
 مسألهی کردها
أٙیت ث ٝفٛٙاٖ ٔؤِفٝای تفىیه٘بپزیش ،دس ٔـبسوت ساٞجشدی ٔٙغمٝای اػت؛ ث ٝفجبستی
أٙیت وُ ٔٙغم ،ٝأٙیتی ٚاحذ ٔحؼٛة ؿذ ٚ ٜلبثُ تفىیه  ٚتزضی٘ ٝجٛدٞ ٚ ٜشٌٝ٘ٛ
آػیجی ث ٝیىی اص وـٛسٞب ،ثبفج آػیت ث ٝوُ ٔٙغم ٝخٛاٞذ ؿذ .دسٚالـ آٖ چیضی و ٝثبسی
ثٛصاٖ دس تئٛسی ٔزٕٛفٞٝبی أٙیتی ٔٙغمٝای خٛد ٔغشح ٕ٘ٛد ٜاػت.
ثش ایٗ اػبع آٖ وـٛسٞبی ٔٙغم ٝثبیذ ثب ٕٞىبسیٞبی ٌؼتشدٜی أٙیتی اص لجیُ
وٙتشَ ٔشصٞب ،تجبدَ اعالفبت ،اػتشداد ٔزشٔبٖ  ٚتفب٘ ٓٞبٔٞٝبی أٙیتی د ٚرب٘ج ٝدس ساػتبی
ٕٞؼبٖػبصی أٙیت ٔٙغم ٝتالؽ ٔیوٙٙذ وٕٞ ٝىبسیٞبی ایشاٖ  ٚتشوی ٝاص رّٕ ٝآٖ اػت.
ثحشاٖ وشد ٕٟٔتشیٗ چبِؾ دِٚت تشوی ٝدس ػ ٝدٝٞی ٌزؿت ٝثٛد ٜاػت و ٝدِٚت
و٘ٛٙی تشوی ٝحُ ایٗ ٔقضُ سا ثذ ٖٚرّت ٕٞىبسی ایشاٖ ٘بٕٔىٗ ٔیثیٙذ  ٚاص ػٛی دیٍش
ثب دس ٘ؾش داؿتٗ أىبٖ تأػیغ یه دِٚت وشد دس ٔٙغمٞ ،ٝشٌ ٝ٘ٛتالؽ ثشای ایزبد ثیحجبتی
دس ایشاٖ سا خالف ٔٙبفـ  ٚأٙیت ّٔی خٛد دا٘ؼت ٚ ٝاص حجبت  ٚحبوٕیت دس ایشاٖ حٕبیت
ٔیوٙذ ).)Aras. Bulent & Biakarakayad Plot, 2009 :89
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دس ایٗ چبسچٛةٔ ،یتٛاٖ ارفبٖ داؿت ؤ ٝؼأِٝی وشدٞب چ ٝثؼب ٕٟٔتشیٗ فبُٔ ؿىُ
دٙٞذٜی سٚاثظ أٙیتی ایشاٖ  ٚتشوی ٝاص ٌزؿت ٝتبو ٖٛٙثٛد ٜاػت ،ایٗ فبُٔ دس دٚسٜٞبی صٔب٘ی
ٔختّف ثقضبً صٔیٝٙای ثشای ٕٞىبسی  ٚدس ثشخی ٔٛالـ ٘یض فبّٔی ثشای تقبسم د ٚوـٛس ثٛدٜ
اػت .دس پی ر ًٙخّیذفبسع دس ػبٌَ ،1991شٜٞٚبی وشد فشالی ٔٛفك ؿذ٘ذ ،یه ٔٙغمٝی
خٛدٔختبس سا دس ؿٕبَ فشاق ایزبد وٙٙذ  ٚػقی وشد٘ذ اص خالء لذست ثٚ ٝرٛد آٔذ ٜثشای
ایزبد یه دِٚت ٔؼتمُ وشد اػتفبد ٜوٙٙذ .عجیقتبً ایٗ تحٛالت  ٓٞثشای ایشاٖ  ٓٞ ٚثشای تشویٝ
اص إٞیت لبثُ تٛرٟی ثشخٛسداس اػت (.)Cetinsaya, 2007: 183
دس ػبَٞبی اخیش  ٚفضبی ثیٗإِّّی پغ اص  11ػپتبٔجش  ٚ 2001دیذٌبٔ ٜمبثّ ٝثب
تشٚسیؼٓ ٘ ٚیبص د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝثٕٞ ٝىبسی دس ٔمبثّ ٝثب تٟذیذات أٙیتی رذایی
عّجب٘ ٝدس پی افضایؾ ایٗ لجیُ فقبِیتٞب دس ٔٙبعك ٔشصی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثبفج
ثٚ ٝرٛد آٔذٖ ٕٞىبسیٞبی أٙیتی ثیٗ ایشاٖ  ٚتشوی ٝدس ٔمبثّ ٝثب ٌشٞٚهٞبی رذایی
عّت ؿذِ .زا دس دٚسٜی اخیش ثٚ ٝیظ ٜاص ػبَ  2003تبو ،ٖٛٙد ٚوـٛس ٕٞؼٛیی ٌؼتشدٜ
ای دس ٔجبسص ٜثب ٌشٞٚهٞبی رذاییعّت وشد یقٙی ح.ن.ن ( ٚ )P.K.Kپظان ()PJAK
٘ـبٖ دادٜا٘ذ .ثُقذ ٔ ٟٓدیٍش ٘یض ٕٞىبسی د ٚوـٛس ثشای ٔزبة ٕ٘ٛدٖ دِٚت ٔشوضی
فشاق  ٚحىٔٛت خٛدٔختبس وشدػتبٖ فشاق رٟت فذْ حٕبیت  ٚحتی ٔجبسص ٜثب ٌشٞٚه
ٞبی وشد ٔقب٘ذ ثٛد ٜاػت ،صیشا ٕٞب٘غٛسی وٌ ٝفت ٝؿذ خالء لذست ثٚ ٝرٛد آٔذ ٜدس
ؿٕبَ فشاق چ ٝثؼبیىی اص اكّیتشیٗ فٛأُ ثٚ ٝرٛد آٔذٖ ایٗ ٔؼبئُ أٙیتی ثشای ایشاٖ
 ٚتشوی ٝدس ػبَٞبی اخیش ثٛد ٜاػت .أب ٕٟٔتشیٗ ٔالن دس صٔیٝٙی تٛػقٝی
ٕٞىبسیٞبی أٙیتی٘ -ؾبٔی د ٚوـٛس دس ایٗ دٚساٖ ،أضبی لشاسداد أٙیتی اص ػٛی
ٚصسای وـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝدس ػبَ  ٚ 2008پغ اص  3ػبَ وبس وبسؿٙبػی  12 ٚدٚس
ٔزاوشات أٙیتی ٔیثبؿذ و ٝتفب٘ٓٞبٔٔ ٝزوٛس دس فشٚسدیٗ  1387ث ٝتلٛیت ٔزّغ
ؿٛسای اػالٔی ایشاٖ ٘یض سػیذ (.)Daphne, 2009: 93
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ایشاٖ  ٚتشوی ٝاٌشچ ٝداسای تفبٚتٞبی فشاٚاٖ ٛٞیتی ٔیثبؿٙذِ ،یىٗ ٞش د ٚوـٛس اص یه
ثقذ ٔـبث ٝیىذیٍش ٔ ٚتفبٚت ثب غبِت وـٛسٞبی ٔٙغمٞ ٝؼتٙذ  ٚآٖ غیشفشة ثٛدٖ ٚ
ٔـىالت تبسیخی ٞش د ٚوـٛس ثب افشاة ٔیثبؿذ و ٝثبفج ٔیٌشدد دس ٔمبعقی افتٕبد ثٝ
یىذیٍش سا ثش اتىبی ث ٝوـٛسٞبی فشة تشریح ٔیدٙٞذ.
 همکاری در چارچًب سازمانهای مىطقهای ي بیهالمللیػبصٔبٖ او ٛث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ٛدی آؿىبس اص ٕٞىبسیٞبی ٔٙغمٝای ٔغشح اػت ،ایٗ ػبصٔبٖ
اٌشچ ٝدس ٔمبعقی ٕٞشا ٜثب فشاص ٘ ٚـیتٞبیی ثٛد ٜاػت ِٚی اص ػبَ  1985تبوٕٞ ٖٛٙچٙبٖ
پبثشرب ثبلیٔب٘ذ ٚ ٜدس صٔیٞٝٙبی ػیبػی ،فشٍٙٞی  ٚالتلبدی فبّٔی ثشای افضایؾ تفبٓٞ
ٔٙغمٝای ثٛد ٜاػت وٞ ٝش د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝدسكذد دػتیبثی ث٘ ٝمؾ ٔحٛسی دس ایٗ
ػبصٔبٖ ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ ػبصٔبٖ وٙفشا٘غ اػالٔی ث ٝفٛٙاٖ ٟ٘بدی وٞ ٝش د ٚوـٛس اص
افضبی فقبَ آٖ ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚذ دس تقٕیك سٚاثظ احشٌزاس ثٛد ٜاػت .دس چبسچٛة ٌشٜٚ
٘ D-8یض د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝو ٝث ٝفٛٙاٖ افضبی ٔؤػغ ٔ ٚحٛسی ٔغشح ٞؼتٙذ،
سٚاثظ ٌؼتشدٜای داس٘ذ و ٝداسای ؽشفیت فشاٚا٘ی ثشای پیـجشد ٔٙبفـ ٔـتشن رٕقی داسا
ٔیثبؿٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ ٘مؾ ٔؤحشی دس ػبختبس التلبدی رٟبٖ داؿت ٝثبؿٙذ.
ترکیه اروپایی (روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا)

أىبٖ فضٛیت تشوی ٝدس اتحبدی ٝاسٚپب اص ػٛی ٔحبفُ ػیبػی ایشاٖ ث ٝفٛٙاٖ یه فشكت
تّمی ٌشدیذ ٚ ٜسٚاثظ ٔخجت ثب یه فض ٛاتحبدی ٝاسٚپب و ٝدس ٕٞؼبیٍی رٕٟٛسی اػالٔی
ایشاٖ لشاس داؿت ٝثبؿذٔ ،یتٛا٘ذ ؿشایظ ایذٜآِی دس صٔیٞٝٙبی ٕٞىبسی التلبدی  ٚػیبػی
ثب اتحبدی ٝاسٚپب ثشای ایشاٖ فشا ٓٞوٙذِ ،زا ایشاٖ ٕٛٞاس ٜاص س٘ٚذ فضٛیت تشوی ٝدس اتحبدیٝ
اسٚپب حٕبیت وشد ٚ ٜتشوی٘ ٝیض اص ایٗ ٔٛضـٌیشی ایشاٖ سضبیت داؿت ٝاػت (.)Ibid: 91
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اٌشچ ٝثبیؼتی تٛر ٝداؿت ٝثبؿیٓ و ٝفضٛیت تشوی ٝدس اتحبدی ٝاسٚپب ٔیتٛا٘ذ پیبٔذٞبی
ٔٙفی ٘یض ثشای ایشاٖ داؿت ٝثبؿذ ،ایٗ پیبٔذٞبی ٔٙفی ٔشثٛط اػت ث ٝضشٚست ٕٞبٍٙٞی لٛا٘یٗ
تزبسی تشوی ٝثب ٔقیبسٞبی اتحبدی ٝاسٚپب ؤ ٝیتٛا٘ذ ثبفج وبٞؾ ٚاسدات تشوی ٝاص ایشاٖ دس
ثشخی ٔٛاسد ؿٛد .أب دس فیٗ حبَ پیبٔذٞبی ٔخجت ایٗ ٔؼأِ ٝؤ ٝشثٛط ث ٝالذاْ تشوی ٝدس
چبسچٛة  ٚلبِت اتحبدی ٝاسٚپب  ٚپزیشؽ تقٟذات دس ایٗ ساػتب اػت و ٝثٛ٘ ٝثٝی خٛد
ٔیتٛا٘ذ ثبفج وبٞؾ ٘ٛػب٘بت التلبدی  ٚتزبسی د ٚوـٛس ؿٛد ،ثؼیبس ث٘ ٝفـ رٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ خٛاٞذ ثٛد (لٟشٔب٘پٛس ٚ 1385 ،ػبیت آفتبة ٘یٛص .)www:AftabNews.ir
شکست طرح انسوای ایران

یىی اص ٕٟٔتشیٗ دػتبٚسدٞبی سٚاثظ حؼٝٙی ایشاٖ ثب وـٛسٞبیی چ ٖٛتشوی ٝدس دٚسٜی
صٔب٘ی و٘ٛٙی ،ثیاحش وشدٖ تالؽٞبی دؿٕٙبٖ ث ٝػشوشدٌی آٔشیىب ثشای ا٘ضٚای رٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ ٔیثبؿذ .ایٗ ٔؼأِ ٝدس فیٗ حبَ و ٝاص ٚسٚد تشوی ٝث ٝكف ٔخبِفبٖ ایشاٖ
رٌّٛیشی ٔیوٙذ ،تالؽٞبی غشة ثشای ایزبد یه رجٟٝی ػٙی ثب تحشیٓٞبی ثیٗإِّّی
فّی ٝایشاٖ ثٛد ٚ ٜدس ؿشایظ ثٚ ٝرٛد آٔذٖ یه ر ًٙاحتٕبِی فّی ٝایشاٖ ،فذْ ٕٞشاٞی
تشوی ٝثب دؿٕٙبٖ ثشای ایشاٖ ثؼیبس ٔ ٟٓخٛاٞذ ثٛد .ضٕٙبً ایشاٖ دس چٙیٗ ؿشایغی ٔیتٛا٘ذ اص
تأحیش تشوی ٝثش آٔشیىب ،اتحبدی ٝاسٚپب ،اػشائیُ ٘ ٚبت ٛث٘ ٝفـ خٛد اػتفبد ٜوٙذ.
افکار عمومی ترکیه

أب ٕٟٔتشیٗ فبُٔ دس سٚاثظ س ٚثٌ ٝؼتشؽ ٕٞ ٚىبسی د ٚوـٛس ،افىبس فٕٔٛی دس تشویٝ
ٔیثبؿٙذ و ٝثب ٞشٌ ٝ٘ٛفقبِیت ٕٞ ٚىبسی تشوی ٝثب ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب دس یه حّٕٝی
احتٕبِی وٕٞ ٝیـ ٝكحجت اص آٖ ٔیثبؿذٔ ،خبِف ثٛدٔ ٚ ٜقتمذ ث ٝحفؼ ثیعشفی تشویٝ
ٔیثبؿٙذ ،تبسیخچٝی فقبِیتٞبی ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب دس خبٚسٔیب٘ ٝاص ٘ؾش افىبس فٕٔٛی
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تشوی٘ ٝـب٘ٔ ٝتضشس ؿذٖ تشویٔ ٝیثبؿذ ،ثٕٞ ٝیٗ فّت تشنٞب چ ٝثب فّٕیبت ٘ؾبٔی  ٚچٝ
ثب تحشیٓٞبی التلبدی فّی ٝایشاٖ ؿذیذاً ٔخبِف ٞؼتٙذ (.)Aras, 2009: 77&79
عوامل واگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حسب اسالم گرای
عدالت و توسعه

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝصٔیٞٝٙبی ٔخجت ٕٞىبسی  ٚفشكتٞب دس سٚاثظ د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚتشویٝ
ٔٛرٛد اػت ،تٟذیذات  ٚچبِؾٞبیی ٘یض دس ایٗ ساثغٚ ٝرٛد داس٘ذ و ٝدس ایٗ صٔیٝٙ
ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسدی اؿبسٕٛ٘ ٜد:
 هًیتهای متفايت
ثب تٛر ٝث ٝػیش تبسیخی سٚاثظ د ٚوـٛس ،ایشاٖ  ٚتشویٕٛٞ ٝاس ٜدچبس فشاص  ٚفشٚدٞبیی دس
سٚاثظؿبٖ ثب یىذیٍش ثٛدٜا٘ذ  ٚفّیسغٓ ایٙى٘ ٝیبص ثٕٞ ٝىبسی ثٚ ٝیظ ٜدس صٔیٞٝٙبی
التلبدی  ٚتزبسی ٕٞیـٚ ٝرٛد داؿت ٝاػت ،سلبثت  ٚحتی دس ٔٛاسدی تقبسم ٘یض ثخـی
اص تبسیخ سٚاثظ د ٚوـٛس سا ث ٝخٛد اختلبف داد ،ٜأب اٌش ثخٛاٞیٓ فّت اكّی ٚرٛد
ٔـىالت ٞشچٙذ ٔمغقی دس سٚاثظ د ٚوـٛس سا ؿٙبػبیی وٙیٓ ،ؿبیذ تفبٚتٞبی ٛٞیتی
ٚیظ ٜدس ٔٛسد ٘ؾبْٞبی حبوٓ دس د ٚوـٛس سا ثتٛاٖ اكّیتشیٗ ٔؼأِٔ ٚ ٝـىُ ٔٛرٛد ٔیبٖ
آٟ٘ب دا٘ؼت .ثحج ؿیق ٚ ٝػٙی دس ٔمبعقی عٛال٘ی ٕٟٔتشیٗ فبُٔ تأحیشٌزاس دس سٚاثظ دٚ
وـٛس ثٛد ٜاػت.
ثحج فبسع  ٚتشن ٘ ٚؾبْ ػّغٙتی (ٔ٘ٛبسؿی) دس ایشاٖ ٘ ٚؾبْ رٕٟٛسی دس تشویٝ
٘یض دس ٔمبعقی ث ٝفٛٙاٖ تفبٚتٞبی ٛٞیتی د ٚوـٛس ؽبٞش ؿذ ٜاػت .أب ٕٟٔتشیٗ ٘مغٝی
افتشاق پغ اص ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ دس  1979تبو ٖٛٙثٚ ٝرٛد آٔذ و ٝدس ایشاٖ دیٗ ثٝ
فٛٙاٖ اكّیتشیٗ ٔشرـ  ٚاػبع حىٔٛت لشاس ٌشفت دس حبِیو ٝدس تشوی٘ ٚ ٝؾبْ الئیه
آٖ ٕٛٞاس ٜدس پی دٚس وشدٖ فٙلش ٔزٞت اص ػیبػت ثٛد .اص ػٛی دیٍش تشنٞب ٕٛٞاس ٜثٝ

 / 116فصلنامه تحقیقات سیاسی و بیهالمللی  شماره   7تابستان 1390

د٘جبَ ٘ضدیه ؿذٖ ث ٝفش ًٙٞغشة ٕ٘ ٚبیؾ ٛٞیتی غشة اص خٛد ثٛدٜا٘ذِ ،یىٗ ایشاٖ پغ
اص ا٘مالة فٕیمبً ٛٞیتی ضذغشثی پیذا وشد ٜاػت .ایٗ دس حبِی اػت و ٝثبیذ تٛر ٝداؿتٝ
ثبؿیٓ و ٝاٌشچ ٝدِٚت و٘ٛٙی تشوی ٝاص افضبی اػالٌْشا تـىیُ ؿذ ٜاػت ،أب اص یهػٛ
ٕٞچٙبٖ ٘ؾبْ حبوٓ ثش ایٗ وـٛس الئیه ثٛد ٚ ٜاص ػٛی دیٍش تّمی ػیبػی ٖٛتشوی ٝاص اػالْ
٘ ٚمؾ آٖ دس ػیبػت وبٔالً ٔتفبٚت ثب ٍ٘بٔ ٜؼؤالٖ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔیثبؿذ.
نگاه متفاوت به مسائل جهانی و منطقهای

اص اثتذای تأػیغ رٕٟٛسی اػالٔی دس ایشأٖ ،ؼؤِیٗ ٘ؾبْٔ ،جبسص ٜثب أپشیبِیؼٓ  ٚایؼتبدٌی
دس ثشاثش ػّغٝرٛییٞبی ؿشق  ٚغشة سا ث ٝفٛٙاٖ ػشِٛحٝی ثش٘بٔٞٝبی ایشاٖ دس ػیبػت
خبسریاؽ تقشیف وشدٜا٘ذ ،ثش ایٗ اػبع آٔشیىب  ٚاػشائیُ ثضسٌتشیٗ دؿٕٙبٖ ایشاٖ دس
رٟبٖ ٙٔ ٚغمٞ ٝؼتٙذ ،أب دس آٖ عشف ،تشوی ٝسٚاثغی چٙبٖ ٘ضدیه ثب آٔشیىب ثشلشاس وشد وٝ
ٔیتٛاٖ ایٗ وـٛس سا ٔتحذ اػتشاتظیه آٔشیىب دس ٔٙغم ٝلّٕذاد ٕ٘ٛدٕٞ ،چٙیٗ تشویٝ
ػبَٞبػت ثب اػشائیُ سٚاثظ ٘ضدیه ثشلشاس وشد ٜو ٝایٗ ٔؼأِ ٓٞ ٝاص ٔٙؾش ایشاٖ وٝ
ٔٛرٛدیت اػشائیُ سا لج٘ َٛذاسد ،تٟذیذی آؿىبس تّمی ٔیٌشدد.
دِٚت و٘ٛٙی ٘یض ثب ٚرٛدی و ٝػقی وشد ٜاػت و ٝسٚاثظ ٘ضدیهتشی ثب وـٛسٞبی
اػالٔی ثشلشاس وٙذٕٞ ،چٙبٖ ثٙٔ ٝبػجبت خٛد ثب آٔشیىب  ٚاػشائیُ ثٚ ٝیظ ٜدس صٔیٞٝٙبی
٘ؾبٔی ادأٔ ٝیدٞذ  ٚایٗ ٔؼأِ ٝوبٔالً ثشخالف ٔیُ ٘ؾبْ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔیثبؿذ.
اص ػٛی دیٍش ثحج حٕبیت ایشاٖ اص ٌشٜٞٚبی اػالٌْشا  ٚتالؽ ٔؼتٕش ایشاٖ ثشای
ٌؼتشؽ ٔشصٞبی فىشی ا٘مالة اػالٔی ٘یض یه فبُٔ ٔ ٟٓدیٍش ٔیثبؿذ و ٝثش سٚاثظ دٚ
وـٛس دس رٟت ٔٙفی احشٌزاس ثٛد ٜاػت ،صیشا تشویٌ ٝشٜٞٚبی اػالٌْشای فقبَ دس ٔٙغم ٝسا
دس ٔمبعـ ٔختّف تبسیخی ث ٝفٛٙاٖ ٌشٜٞٚبیی تشٚسیؼتی ؿٙبػبیی وشدٍ٘ ٚ ٜشاٖ ایزبد
تٟذیذ اص ػٛی ایٗ دػت ٝفّی ٝأٙیت خٛد ثٛد ٜاػت.
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یىی اص ٔؼبئُ ٔ ٚ ٟٓتأحیشٌزاس دس سٚاثظ اخیش ایشاٖ  ٚتشویٔ ٝؼأِٝی ٞؼتٝای ایشاٖ ثٛدٜ
اػت ،ایٗ ثحج  ٓٞث ٝفٛٙاٖ تٟذیذ  ٓٞ ٚث ٝفٛٙاٖ فشكتی دس سٚاثظ د ٚوـٛس ٔغشح
اػت ،تشوی ٝاٌشچٞ ٝیچٌٛٔ ٝ٘ٛضـٌیشی رذیای فّی ٝثش٘بٔٝی ٞؼتٝای ایشاٖ ٘ذاؿت ،ٝأب
ث ٝعٛس لغـ خٛاػتبس ٚرٛد یه ٕٞؼبیٝی ٞؼتٝای دس ٔشصٞبی ؿشلیاؽ ٕ٘یثبؿذ .خٛد
تشوی ٝثب تٛر ٝثٚ ٝرٛد چتش أٙیتی ٘بتٞ ،ٛشٌض دس پی دػتیبثی ث ٝػالح ٞؼتٝای ٘جٛدِ ٜیىٗ
أىبٖ یه سلبثت ٞؼتٝای دس ٔٙغمٔ ،ٝؼؤالٖ ایٗ وـٛس سا ؿذیذاً ٍ٘شاٖ ٔیوٙذ
(.)Cetinsaya, 2007: 183
رقابت دو کشور در مناطق آسیای مرکسی ،قفقاز و خاورمیانه

ٔؼأِٝی سلبثت د ٚوـٛس دس ٔٙبعمی چ ٖٛآػیبی ٔشوضی ،لفمبص ،خبٚسٔیب٘ ٚ ٝثٚ ٝیظ ٜؿٕبَ
فشاق فبُٔ دیٍشی اص ٔزٕٛف ٝفٛأُ ٔـىُصا دس سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشوی ٝثٛد ٜاػت ،دس
آػیبی ٔشوضی  ٚلفمبص تشوی ٝللذ داؿت ٝاسصؽٞبی خٛد اص لجیُ؛ دٔٛوشاػی پبسِٕب٘ی،
التلبد ،ثبصاس آصاد  ٚحبٔیت دِٚت ػىٛالس ثش ربٔقٝای ٔؼّٕبٖ سا ثؼظ دٞذ  ٚاص ایٗ
سٍٞزس ثٙٔ ٝبفقی ٍٙٞفت اص ٔٙبثـ ا٘شطی وـٛسٞبی تبص ٜاػتمالَ یبفتٔ ٚ ٝضایبی حُٕ ایٗ
ٔٙبثـ دػت یبثذ ،و ٝایٗ ٔؼأِ ٝلغقبً ث ٝافضایؾ لذست ٘ؼجی ایٗ وـٛس  ٚثٟجٛد ٔٛلقیت
اػتشاتظیه آٖ ٘یض وٕه ٔیوٙذ .اص ػٛی دیٍش ایشاٖ ٘ ٓٞیبت ٔـبثٟی دس ایٗ ٔٙبعك داؿتٝ
 ٚدس فیٗ حبَ اص ٔضیت رغشافیبیی ٘یض ثشخٛسداس ٔیثبؿذ ،و ٝایٗ ٔؼبئُ سا ٔیتٛاٖ ٕ٘ٛدی
اص تضبد آؿىبس ٔٙبفـ د ٚوـٛس اسصیبثی ٕ٘ٛد ).(Aras, 2009: 67

تأثیر مسألهی کرد بر روابط دو کشور

ایٗ ٔجحج ٘یض ٕٞب٘ٙذ ٔٛضٛؿ ٞؼتٝایٔ ٓٞ ،یتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ صٔیٝٙای ثشای ٕٞىبسی ٓٞ ٚ
صٔیٝٙای ثشای چبِؾ ،ؿٙبػبیی ؿٛدٔ .ؼأِٝی وشد  ٚاتٟبٔبت ٔتمبثُ د ٚوـٛس ٔجٙی ثش
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حٕبیت عشف ٔمبثُ اص ٌشٜٞٚبی ٔخبِف وشد ،ثٚ ٝیظ ٜادفبٞبی ٔمبٔبت تشوی ٝتب لجُ اص
آغبص لشٖ ثیؼت  ٚیه ٔجٙی ثش حٕبیت ایشاٖ اص ح.ن.ن ) )P.K.Kتب دٚساٖ اخیش ٕٛٞاسٜ
اص ٕٟٔتشیٗ فٛأُ دس تضقیف سٚاثظ دٚرب٘ج ٝثٛد ٜاػت .الذأبت ٔتقذد ایشاٖ فّیٝ
ح.ن.ن تب لجُ اص ٞ 1999شٌض ٘تٛا٘ؼت دِٚت تشوی ٝسا لب٘ـ وٙذ .دس دٚسٜی رذیذ اٌشچٝ
د ٚوـٛس ٕٞىبسی ٌؼتشدٜای سا دس ایٗ صٔی ٝٙآغبص وشدٜا٘ذ ،أب أىبٖ ثش ٓٞخٛسدٖ ایٗ
ٚضقیت  ٚاػتفبدٜی یىی اص وـٛسٞب اص فٙلش وشد ثقٛٙاٖ اٞشْ فـبس فّی ٝدیٍشی ٕٞچٙبٖ
پبثشرب ٔیثبؿذ (.)Ibid: 69
روابط ترکیه و آمریکا و تأثیرآن بر روابط ایران و ترکیه

ثب حّٕ ٝایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب ث ٝفشاق دس ٔبسع  2003دس پی حٕالت یبصد ٜػپتبٔجش ،2001
ثب تٛر ٝث ٝدسخٛاػت آٔشیىب اص تشویٔ ٝجٙی ثش اربصٜی اػتفبد ٜاص ٔٙغمٝی ٔشصی تشوی ٝثٝ
دِیُ ٔٓٞشص ثٛدٖ ثب ؿٕبَ فشاقٕٞ ٚ ،چٙیٗ ثٟشٌٜیشی اص پبیٍبٜٞبی تشوی ٝثشای حّٕ ٝثٝ
فشاق و ٝثب ٔخبِفت تشویٛٔ ٝار ٝؿذ ،سٚاثظ تشوی ٚ ٝآٔشیىب اص ایٗ دٚساٖ ث ٝثقذ ثب تٛر ٝثٝ
تغییشات طئٛپِٛتیه ،ثب ٔـىالت لبثُ تٛرٟی ٔٛار ٝؿذ ٜاػت .ؿىی ٘یؼت و ٝدس ؿشایظ
رذیذ ٔٙغمٚ ،ٝاؿٍٙتٗ  ٚآ٘ىبسا رٟبٖثیٙی ٔتفبٚتی داس٘ذ ٙٔ ٚبفـ خٛد سا اصعشیك ساٜٞبی
٘بٍٕ٘ٛٞی تقشیف ٔیوٙٙذٞ .یچ سٚیذادی ثیـتش اص ر ًٙفشاق ثش سٚاثظ تشوی ٚ ٝآٔشیىب
تأحیش ٔخشة ٘ذاؿت ٝاػت.
دس آٖ صٔبٖ تشویٟ٘ ٝبیت تالؽ خٛد سا وشد تب اص ٚلٛؿ ر ًٙرٌّٛیشی وٙذ أب ثب
ؿشٚؿ ر ،ًٙتشوی ٝػقی ٕ٘ٛد ضٕٗ دٚسی اص تجقبت ػیبػی ٔٙفی ،دس فیٗ حبَ صٔیٝٙی
ٔٙبػجی سا ثشای تٛری ٝافىبس فٕٔٛی ٔٙغم ٝرٟت ٕٞىبسی آتی ثب آٔشیىب دس فشاق ثٚ ٝرٛد
آٚسد .فجذاهلل ٌُ عی اؽٟبساتی ٌفتٔ :ب دس تٟبرٓ ث ٝفشاق ٔـبسوت ٘ىشدیٓ  ٚاص ایٗ پغ
ث ٝخبعش ٔٙبفـ تشویٍٕٞ ٝبْ ثب آٔشیىب حشوت خٛاٞیٓ وشدٞ .ذف تشوی ٝاص چٙیٗ
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ٔٛضـٌیشی ایٗ ثٛد وٙٔ ٝبفـ ّٔی خٛد سا دس چٙذ ٔٛضٛؿ اص رّٕ ٝحفؼ تٕبٔیت اسضی
فشاق ،حمٛق تشوٕٗٞب ،دسیبفت وٕه التلبدی ٔ ٚـبسوت دس ثبصػبصی فشاق تضٕیٗ وٙذ.
دس حبَ حبضش د ٚچبِؾ ٔ ٟٓثش سٚاثظ تشوی ٚ ٝآٔشیىب حبوٓ اػت :یىی ٔؼأِٝی
حٕبیت آٔشیىب اص ح.ن.ن دس ؿٕبَ فشاق ثبفج ؿذ ٜاػت ربٔقٝی تشوی ٝثٔ ٝخبِفت ثب
ػیبػتٞبی آٔشیىب ثپشداصد؛ دیٍشیٔ ،غشح ؿذٖ الیحٝی وـتبس اسأ ٝٙدس وٍٙش ٜآٔشیىب ثٝ
فٛٙاٖ ٘ؼُوـی اػت و ٝثب ث ٝلذست سػیذٖ دٔٛوشاتٞب دس وٍٙش ،ٜثؼیبس رذیتش  ٓٞؿذٜ
اػت .ایٗ د ٚچبِؾ ٍ٘شا٘یٞبی صیبدی سا ثشای تشوی ٝایزبدوشد ٜاػت  ٚآیٙذٜی سٚاثظ
تشوی ٚ ٝآٔشیىب سا دس ػبی ٝاثٟبْ لشاس داد ٜاػت ).(Karakoc, 2009: 57
دس ٚسای چٙیٗ تٛكیفی ،ثبیذ ٌفت و ٝآٔشیىب  ٚتشوی ٝسٚاثظ ٔؼتحىٕی دس دٚسٜی
صٔب٘ی پغ اص تٟبرٓ فشاق ،ثِ ٝحبػ ٔٙبفـ ٔـتشن دس ٔٙغم ٝداس٘ذ .آٔشیىب  ٚتشوی ٝث ٝفٛٙاٖ
ؿشوبی اػتشاتظیه ثٛدٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙذ یه سأ ٜـتشن سا ثشای ٘یُ ث ٝاٞذاف ٙٔ ٚبفـخٛد
اسائ ٝدٙٞذ .ثشای ایٗ ٔٙؾٛس د ٚوـٛس ثبیذ ػبص  ٚوبسٞبیی سا ثشای فٚ ٟٓلبیـ  ٚپیؾثیٙی
٘تبیذ ٕٔىٗ ث ٝفٛٙاٖ ثٟتشیٗ ساٜحُ رٟت ٔٙبصفبت ٔٙغم ٝدس ٘ؾش ثٍیش٘ذ.آٔشیىب ػقی داسد
ثب ٕٞشاٜػبصی تشوی ٝدس خبٚسٔیب٘٘ ٝمؾ ٔحٛسی سا دس حُ ٔؼبئُ ٔختّف ربسی دس ایٗ
ٔٙغم ٝث ٝایٗ وـٛس ثذٞذٛٔ .ضٛؿ پش٘ٚذٞ ٜؼتٝای ایشاٖ  ٚدادٖ ٘مؾ ث ٝتشوی ٝدس غبِت
ٔیب٘زی ثیٗ ایشاٖ ٌ ٚش 5+1 ٜٚاص ػٛی اٚثبٔب ،یىی اص اٞذاف ایبالت ٔتحذ ٜدس سٚاثغؾ ثب
تشوی ٝسا ٞذفٕٙذ ٔیوٙذ .دس ایٗ س٘ٚذ تشویٕٞ -ٝب٘غٛسی و ٝدس ایٗ ٔمبِ ٝروش ؿذ -ػیبػتی
د ٚپ ّٟٛسا ٘ؼجت ثٔ ٝؼأِٝی ٞؼتٝای ایشاٖ دس پیؾ ٌشفت؛ اص یهػ ٛاص فقبِیت كّحآٔیض
ٞؼتٝای ایشاٖ دفبؿ  ٚآ٘شا ٔـشٚؿ ٔیدا٘ذ  ٚاصػٛی دیٍش ٚرٛد ایشاٖ ٞؼتٝای سا ث ٝفٛٙاٖ
خغش  ٚتٟذیذی دس ٔٙغم ٝتحت فٛٙاٖ ٕٞؼبیٝای ؤ ٝب٘ـ اص حشوت تشوی ٝدس آػیبی
ٔشوضی  ٚلفمبص ٟ٘ ٚبیتبً خبٚسٔیب٘ ٝرٟت ثؼظ سٚاثظ ٔیؿٛدٔ ،قشفی ٔیوٙذ .ث ٝعٛس وّی
آٔشیىب تالؽ داسد تب ایشاٖ  ٚؿیقیبٖ سا ث ٝفٛٙاٖ یه تٟذیذ  ٚآٖ  ٝ٘ ٓٞتٟٙب ثشای غشة،
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ثّى ٝثشای رٟبٖ ثشرؼت ٝػبصد .رٙزبَ فّی ٝپش٘ٚذٜی ٞؼتٝای ایشاٖ  ٚدخبِت دادٖ تشوی،ٝ
اتٟبْ ٘فٛر  ٚثّقیذٖ فشاق تٛػظ ایشاٖ  ٚػپغ اتٟبْ دخبِت دس أٛس ِجٙبٖ تٛػظ ایشاٖ ،دس
ساػتبی ػیبػت ث ٝربٖ ٓٞا٘ذاصی وـٛسٞبی ٔؤحش ٔٙغم ٝاص رّٕ ٝایشاٖ  ٚتشوی ٝاسصیبثی
ٔیٌشدد (دیّٕمب٘ی:1387 ،ػبیت دیپّٕبػی ایشا٘ی ث ٝآدسع .)www.iran diplomacy.ir
فشضیبتی ٚرٛد داسد و ٝػیبػت آٔشیىب سا دس ٔٙغم ٝخٙخی ٔیػبصد:
 ایشاٖ  ٚتشوی ٝد ٚوـٛس ٔؼّٕبٖ غیشفشة ٔٙغمٞ ٝؼتٙذ  ٚفٙلش دیٗ ث ٝفٛٙأٖٕٟتشیٗ فبُٔ ٚحذت ثخؾ ثیٗ ایٗ د ٚوـٛس اػت (ا٘ضٚای ایشاٖ  ٚاختالف ثیٗ ػٙی دس
لبِت عشح خبٚسٔیب٘ ٝثضسي).
 أٙیت ایشاٖ  ٚتشوی ٝث ٝیىذیٍش ٌش ٜخٛسدٞ ٚ ٜش وذاْ ث ٝدِیُ ٔٛلقیت طئٛپِٛتیه ٚطئٛاػتشاتظیه د٘جبِٝی دیٍشی ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ.
 فذْ تزضیٝی فشاق  ٚثشلشاسی أٙیت  ٚحجبت دس ایٗ وـٛس دس ٔشحّٝی ا َٚثشایتشوی ٚ ٝػپغ ثشای ایشاٖ داسای اِٛٚیت اػت.
 آٔشیىب اص ٔؼبئُ ثٚ ٝرٛد آٔذ ٜثشای تشویٔ ،ٝب٘ٙذ ٔٛضٛؿ لجشع ،ح.ن.ن  ٚحتیٔؼأِٝی وـتبس اسأ ،ٝٙاص تشوی ٝحٕبیت ٘ىشد ٜاػت  ٚحتی ثشای تشویٍ٘ ٝشا٘یٞبیی ٘یض ثٝ
ٚرٛد آٚسد ٜاػت ).(Karakoc, 2009: 30-31
روابط ترکیه و اسرائیل و تأثیرآن بر روابط ایران و ترکیه

دس حبِی و ٝسٚاثظ تشوی ٚ ٝاػشائیُ دس دٝٞی  1990ث ٝػغح ثیػبثمٝای افضایؾ یبفت ٝثٛد،
پغ اص ث ٝلذست سػیذٖ حضة اػالٌْشای فذاِت  ٚتٛػق ٝدس تشوی ،ٝسٚاثظ ایٗ د ٚوـٛس
تب حذٚدی دچبس اختالَ  ٚافت ؿذ  ٚدس ٔمبثُ سٚاثظ تشوی ٝثب فّؼغیٙیبٖ ( ٚحتی حٕبع
وٛٔ ٝسد تحشیٓ دِٚتٞبی غشثی ٚالـ ؿذ ٜثٛد) ٌؼتشؽ یبفت .تشوی ٝث ٝدِٚت حٕبع
وٕه وشد  ٚفّیسغٓ ٔخبِفت ؿذیذ اػشائیُ ٚصیش خبسر ٝتشوی ٝثب ٞیأتی اص افضبی
حٕبع دس تشوی ٝثٔ ٝزاوش ٜپشداخت .سٚاثظ اػشائیُ ثب وشدٞبی فشاق  ٚحٕبیت ایٗ وـٛس
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اص فذساِیؼٓ  ٚاػتمالَ وشدٞبٔ ،مبٔبت تشوی ٝسا خـٍٕیٗ ػبختٍ٘ .شا٘یٞبی ٔٙغمٝای
اػشائیُ دس لجبَ وـٛسٞبی ٔٙغم ٝثبفج ؿذ ٜاػت و ٝایٗ وـٛس دس رؼتزٛی ٔتحذی
رذیذ دس ٔٙغم ٝثبؿذ  ٚثٟتشیٗ ٌضی ٝٙدس ایٗ خلٛف ،ایزبد یه دِٚت ٔؼتمُ وشد دس
ؿٕبَ فشاق ٔیثبؿذ .دس ٕٞیٗ ساػتب اػشائیُ ثب حضٛس دس ؿٕبَ فشاق پغ اص ػمٛط
كذاٍْ٘ ،شا٘یٞبی ایشاٖ  ٚتشوی ٝسا ٔٛرت ؿذ ٜاػت .ثٙبثشایٗ ٕٞىبسیٞبی أٙیتی ایشاٖ ٚ
تشوی ٝدس خبٚسٔیب٘ ،ٝثٙٔ ٝؾٛس ٔمبثّ ٝثب ٔٙبصفبت لٔٛی  ٚالذأبت لذستٞبی فشأٙغمٝای،
دػتبٚسدٞبی ٔـتشوی سا ثشای د ٚوـٛس ثٕٞ ٝشا ٜداسد.
اػشائیُ ثب تٛر ٝث ٝاتحبدٞبیی و ٝثب تشوی ٝاص لجُ داؿت ،أتیبص حضٛس دس ِجٝی
ٔشصٞبی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سا ث ٝدػت آٚسد  ٚصٔیٝٙی وؼت اعالفبت أٙیتی ثشای
ایٗ وـٛس لشاس ٌشفت (أیشاحٕذیبٖ)13:1388 ،؛ دس ٘تیزٞ ٝضیٞٝٙبی دفبفی ایشاٖ دس ٔمبثّٝ
ثب تٟذیذات احتٕبِی دس ؿٕبَ غشة افضایؾ یبفت .پغ اص ٔٛضـٌیشی تشوی ٝدس رشیبٖ
ارالع داٚٚع  ٚتشن ایٗ ٘ـؼت اص ػٛی اسدٚغبٖ ث ٝػجت افتشام ث ٝػخٙبٖ اػشائیُ
دس ثحجٛحٝی ر ًٙغض ٚ ٜث ٝد٘جبَ آٖ ِغٔ ٛب٘ٛس ٔـتشن ٘ؾبٔی تشوی ٝثب اػشائیُ ،ػجت ؿذٜ
اػت تب ٔٙبػجبت آ٘ىبسا ثب وـٛسٞبی اػالٔی ،ثٚ ٝیظ ٜایشاٖ ٚضقیت رذیذی ث ٝخٛد ثٍیشد
 ٚایٗ ٔٛضٛؿ سا ٔیتٛاٖ ث ٝخٛثی دس ٔشاٚدات اخیش ،اص رّٕ ٝػفشٞبی ٔتقذد ٔمبٔبت دٚ
وـٛس ایشاٖ  ٚتشوی ٝدیذ.
نتیجهگیری

ث ٝعٛس وّی دس رٟبٖ ٔقبكش ،تٛػقٝی یه وـٛس ثذ ٖٚتٛػقٝی ٕٞؼبیٍبٖ آٖ أىبٖپزیش
٘یؼت .ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلقیت طئٛپِٛتیه  ٚطئٛاػتشاتظیه ٔٙغمٝی خبٚسٔیبٕ٘ٛٞ ،ٝاسٜ
چبِؾٞب  ٚثحشاٖٞب یىی اص ٚیظٌیٞبی رذایی٘بپزیش آٖ ثٛد ٜاػت و ٝفٕذتبً ٘تیزٚ ٝ
الصٔٝی حضٛس لذستٞبی فشأٙغمٝای ٔیثبؿذ .ساٞىبسٞبی ٔتقذدی اص لجیُ ٔحٛسٞب ٚ
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وبٖ٘ٞٛبی تٛاصٖ ٔٙغمٝای تب ثٟشٌٜیشی اص ٘یشٞٚبی فشأٙغمٝای  ٚایزبد پبیٍبٜٞبی دائٕی
ثشای ایٗ لذستٞب ،رٟت حُ ٔـىالت ٔٙغم ٝپیـٟٙبد ؿذ ٜاػت و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔٛفك ٘جٛدٜا٘ذ،
ثّىٛٔ ٝرت پیچیذٌی اٚضبؿ ٘یض ؿذٜا٘ذ.
ٞیچ ساٞىبسی ث ٝا٘ذاصٔ ٜـبسوت ساٞجشدی ٔٙغمٝای ٕ٘یتٛا٘ذ ٚالقیبت ٔٛرٛد ٚ
ساٞىبس حُ ثحشاٖ سا پبػخ دٞذ .دس ایٗ ساػتب تأٔیٗ ٔٙبفـ ایشاٖ  ٚتشوی ٝثشاػبع ػ ٝفٙلش
دیٗ ،أٙیت  ٚالتلبد ،دِیّی ثش ٓٞػٛیی ٌ ٚؼتشؽ  ٚدس فیٗ حبَ حفؼ سٚاثظ د ٚوـٛس
تّمی ٔیؿٛد .ایشاٖ  ٚتشوی ٝث ٝفٛٙاٖ د ٚلذست ثضسي ٔٙغم ٚ ٝرٟبٖ اػالْ٘ ،مؾ ٔؤحش ٚ
پیـتبص سا دس حفؼ حجبت ٚ ٚحذت رٟبٖ اػالْ ٙٔ ٚغمٝی خبٚسٔیب٘ ٝایفب ٔیوٙٙذ .دِٚت
اػالٌْشای تشوی ٝثب اتخبر یه ػیبػت چٙذ ٚرٟی ،دس ایٗ ٔؼیش حشوت ٔیوٙذ و ٝضٕٗ
داؿتٗ سٚاثظ خٛة ٌ ٚؼتشد ٜثب آٔشیىب ،اسٚپب ٘ٚ ٚبت ،ٛفاللٙٔٝذ اػت سٚاثظ خٛد سا ثب
ایشاٖ ٌؼتشؽ دٞذ  ٚدس حبَ حبضش ثب تٛر ٝث ٝچٙیٗ دیذٌبٞی عشفیٗ تٛرٚ ٝیظٜای ثٝ
افتٕبدػبصی ٔجز َٚداؿت ٚ ٝصٔیٞٝٙبی ػیبػی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی ثشای ٌؼتشؽ ٕٞىبسی
دٚعشف ٝثیؾ اص ٌزؿت ٝثٚ ٝرٛد آٔذ ٜاػت .دِٚت اػالٌْشای تشوی ٝثشاػبع ػیبػت
خبسری خٛد -اص لجیُ ٕٞىبسی ثب وـٛسٞبی اػالٔی ،إٞیت ثٔ ٝمِٝٛی ا٘شطی  ٚتٛرٝ
ثیـتش ث ٝاٚساػیب -ضٕٗ ٌؼتشؽ سٚاثظ ثب ایشاٖ  ٚتشویٕٞ ٝضٔبٖ ث ٝایذٜٞبی آٔشیىبیی ٚ
ثؼظ سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشوی ،ٝتٛرٚ ٝیظ ٜداسد.
اص ػٛیی دیٍش ثبیذ ارفبٖ داؿت و ٝدس حبَ حبضش سٚاثظ ایشاٖ  ٚتشوی ٝدس حبَ
افضایؾ اػت .دس حبِی و ٝتشوی ٝتٕبیّی ث ٝلذستٌیشی ایشاٖ دس ٔٙغم٘ ٝذاسد ٔ ٚیخٛاٞذ
ربیٍب ٜخٛد سا ٕٞچٙبٖ ثالٔٙبصؿ حفؼ وٙذ ،أب دس فیٗ حبَ ث ٝایشاٖ ٘یبص داسد صیشا ایشاٖ اص
ؿشوبی ٔ ٟٓتزبسی  ٚالتلبدی تشوی ٝاػت ٘ ٚیبصٞبی ا٘شطی تشوی ٝسا ثشآٚسدٔ ٜیػبصد.
تشوی ٝػقی داسد اص ایٗ عشیك دس ٔٙبػجبت ٔ ٚشاٚدات ٔٙغمٝای حضٛس داؿت ٝثبؿذ  ٚاص ایٗ
رٟت ث٘ ٝفـ ایٗ وـٛس اػت و ٝدس خبٚسٔیب٘ ٝاص ٕٞؼبیٍی ثب وـٛسٞبیی چ ٖٛایشاٖ ثٟشٜ

عوامل همگرا و واگرا در روابط ايران و تركیه 123 / ...

ثجشد .آ٘ىبسا دس ػیبػت ٍ٘ب ٜث ٝؿشق ،ثشای تمٛیت ربیٍب ٜخٛد دس خبٚسٔیب٘ ٝاػتفبدٜ
ٔیوٙذ  ٚؿبیذ ثب ایٗ اثتىبس فُٕ دسكذد اػت ث ٝاتحبدی ٝاسٚپب ٘ـبٖ دٞذ و ٝوـٛسی
تأحیشٌزاس دس ٔٙغم ٝاػت  ٚثش ایٗ اػبع فضٛیت تشوی ٝدس ایٗ اتحبدیٔ ٝیتٛا٘ذ حّمٝی
استجبعی ٔٙبػجی ٔیبٖ اسٚپب  ٚآػیب  ٚثٚ ٝیظ ٜخبٚسٔیب٘ ٝثبؿذ .ایٗ تالؽٞب  ٚػیبػتٞبی
تشوی ٝثؼیبس ٔخجت اػت ،أب چٙذاٖ ث٘ ٝفـ ایشاٖ ٘یؼت چشا و ٝتشوی ٝدس ٔقبدالت ٔٙغمٝای
ػقی داسد ،ربیٍب ٜاص دػت سفتٝی ایشاٖ سا ث ٝدػت آٚسد ،آ٘چ ٝو ٝتشوی ٝدس ایٗ ٔقبدالت
وؼت ٔیوٙذٙٔ ،بفقی اػت و ٝایشاٖ ٔیتٛا٘ؼت ٘لیت خٛد وٙذ؛ و ٝاو ٖٛٙفبیذ تشویٝ
ٔیؿٛد.
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