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 و ترکیه بر الگوی امنیتی غرب آسیا رژیم صهیونیستیروابط  تأثیربررسی 
 

 فریدالدَین حبیبیان
 ، ایران، زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانالملل بینکارشناسی ارشد روابط  

 

 چکیده
افقی  دهی ازمانسشامل  الملل بین معتقد است که ساختار نظام "الملل بیننظریه سیاست " کنت والتز در کتاب معروف خود تحت عنوان

و آن  دانند میاولویت اصلی خود را امنیت  واحدهافقدان تقسیم کار و نامساوی بودن قدرت وضعیتی آنارشیک به وجود آورده که همه  واحدها

ینکه تا چه میزان این و ترکیه و رسیدن به ا رژیم صهیونیستیهدف پژوهش حاضر بررسی روابط  .کنند میرا از طریق خودیاری و یا اتحاد حفظ 

های  دیدگاه تأثیرهای مختلف تحت  طی دوره رژیم صهیونیستیروابط ترکیه با  .باشد میخواهد بود  تأثیرگذار خاورمیانهروابط بر الگوی امنیتی 

کیه به کدام سو اساسی این است که سیاست خارجی تر سؤال گرایان اسالمبا پیروزی مجدد  1991رهبران این کشور تغییر داشته است در دهه 

های دائمی ترکیه بوده است عضویت در اتحادیه  های دور تاکنون جزو سیاست آنچه برای ترکیه اهمیت داشته و در سال بین دراینگرایش دارد. 

صلی آن اسالمی بودن دهند و علت ا اروپا بوده و رهبران ترکیه اطمینان دارند که اروپا به این راحتی اجازه عضویت ترکیه در این اتحادیه را نمی

زمینه اروپائی شدن این کشور را فراهم کنند لذا با یک  ای گونه بهسران ترکیه باید  بین دراینباشد  ترکیه و برخی قوانین اسالمی ترکیه می

شوری را بهبود بخشد. ترکیه تنها ک رژیم صهیونیستیای سعی دارد روابط بین خود و متحد اصلی غرب در منطقه یعنی  سیاست چند منطقه

امتیازی برای  گری میانجیاین نزدیکی بخصوص در زمان بحران حیاتی است که  درواقعهای درگیر را دارد.  است که روابط نزدیک با تمام طرف

. بر این اساس ای منطقهمسائل  وفصل حلدر  گری میانجیترکیه باشد. سیاست خارجی ترکیه در دوره جدید بر سه اصل استوار است. نخست، 

های بزرگ  قدرت تائیداست که مورد  یا مسئلهنشان دهد. این همان  طرف بییک کشور  عنوان بهیه در تالش است تا چارچوب نقش خود را ترک

میانجی برای حل اختالفات کشورهای مسلمان با یکدیگر یا اختالفات درونی این  عنوان بهمثل آمریکاست. به عبارتی ترکیه در تالش است تا 

؛ این اصل در سیاست گرایی اسالماستراتژیک خود را باال ببرد و به شکل غیرمستقیم اروپا را وادار به پذیرش خود کند. دوم،  کشورها توان

؛ آنکارا با اتخاذ ای منطقهیک کشور مسلمان در جهان اسالم قابل تبیین است. سوم، حضور فعال  عنوان بهخارجی ترکیه در بعد الگو بودن 

معیار اکثر  ترین مهمهای پیرامونی و حضور فعال در منطقه دارد ولی امروزه  بحران وفصل حلت خارجی خود سعی در درسیاس "قدرت نرم"

خود را با توجه به ساختارهای حکومتی  و اهدافمنافع  گذاران سیاستسیاست خارجی منافع ملی کشورهایشان است  ندگانگیر تصمیم

 .کنند می بندی اولویت....و
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 مقدمه-1

برقراری مناسبات سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی بین آنکارا و تل آویو رویداد تازه ای نیست ولی گرم شدن این روابط تازگی 

را برانگیخته است.در حقیقت دلیل  ای منطقهدارد به نحوی که توجه افکار عمومی و نگرانی محافل سیاسی کشور های منطقه و فرا 

ز حوزه سیاسی بر اقتصادی بر حوزه همکاری های نظامی و امنیتی است آن هم در دورانی که تصور می این عطف تسّری مناسبات ا

 جغرافیایی و اقتصادی – سیاسی محور سمت به جغرافیایی و امنیتی –از محور نظامی  غرب آسیادر  ای منطقهرود تداوم مناسبات 

 .باشد تغییر حال در

ها، منازعات،  از بحرانی ترین مناطق در جهان بوده است. ریشه یابی جنگ غرب آسیانطقه از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو، م

هایی که در این منطقه به لحاظ ژئوپلیتیکی مهم جهان بروز کرده، توجه بسیاری از متفکرین و اندیشمندان علم  ها و تنش بحران

همواره مرکز  غرب آسیادهد  های نیم قرن اخیر نشان می جنگرا به خود جلب کرده است. مروری بر  الملل بینسیاست و نیز روابط 

ای و جهانی مانند ساختار نظام  های خونین برای منطقه و جهان بوده است مجموعه عوامل منطقه ها و جنگ حوادث و بحران

ای  اکنش رهبران منطقه، مناسبات تاریخی، جغرافیای منطقه، ماهیت و منابع قدرت، وجود منابع سرشار انرژی، کنش و والملل بین

، زمینه غرب آسیاشده است تحوالت عمیق و پرشتاب منطقه  غرب آسیاو جهانی ناشی از درک آنها سبب ساختار متزلزل و بحرانی 

ها در  ی فراهم ساخته است ولی نقش برخی کشورها و رژیمالملل بینای و  مناسبی را برای نقش آفرینی بازیگران مختلف منطقه

های این منطقه نسبت به سایرین بیشتر بوده است اتخاذ رویکردهای متناقض از سوی  رل و ادامه و گسترش بحرانایجاد و کنت

موجب بروز چالش و یا حل مناقشه در این منطقه شده است بدون شک تحوالت  غرب آسیارهبران برخی کشورها در قبال تحوالت 

بسزایی دارد.همچنین تحوالت داخلی هر  تأثیراست خارجی آن کشور داخلی هر کشوری بر نحوه روابط خارجی و جهت گیری سی

 کشوری برای همسایگان آن کشور نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

های متناقض  دارای سیاست غرب آسیاهای مختلف نسبت به  یک کشور اسالمی مابین اوراآسیا طی دهه عنوان بهدر این میان ترکیه 

طی دهه های مختلف در موارد مختلف تغییر کرده است که این  غرب آسیاها در مورد اسرائیل و مناقشه  بوده است که این سیاست

 امر برای همسایگان این کشور به خصوص ایران و در کنار آن اعراب و حتی روسیه مهم بوده است.

خورد. دو  چشم می ای مخالف بهبرای تأسیس دولت اسرائیل، ترکیه در ردیف کشوره1941در نشست سازمان ملل متحد در سال

های  واحد جهان اسالم و دیگری، هراس از نضج حرکت دلیل مخالفت آنکارا با اعالم موجودیت اسرائیل، تبعیت از سیاست

در صورت همراهی دولت جدید تل آویو با اتحاد جماهیر شوروی بود. چه اینکه از نظر دولتمردان ترک،  غرب آسیاسوسیالیستی در 

را وارد فاز جدیدی  غرب آسیاشدند و هر نوع همگرایی ایدئولوژیک میان آن دو  صهیونیسم و کمونیسم دو روی یک سکه تلقی می

ای غربی پرداخت و نخستین کشور جهان اسالم بود که رژیم اسرائیل را ترکیه به تبعیت از کشوره 1949کرد. اما دو سال بعد،  می

 را اسرائیل –به رسمیت شناخت. سقوط دولت وقت بغداد و گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بر منطقه، چگونگی روابط ترکیه 

 قرارداد که شد؛هنگامی برقرار 1952 در اسرائیل و ترکیه پیوند های رشته نخستین. کرد تعیین داشت، عربی ضد وجه عمدتاً که

 آویو تل –های نظامی، روابط آنکارا  ستدهای تجاری و همکاری و ه حجم دادساالن رشد رسید امضا به دولت دو میان اطالعات تبادل

 عرب جهان در ضدترکی های گرایش ایجاد از چراکه بود، ترکیه درخواست به بیشتر روابط نوع این داد، توسعه پنهان چند هر را

و روی کار آمدن  1981تا اوایل دهه  و شد آغاز 1961 سال روزه شش جنگ از اسرائیل – ترکیه روابط سرد فصل. داشت هراس

را  غرب آسیادر آنکارا به طول انجامید. تمایالت دولت ترکیه به کشورهای عربی جهت تقویت نقش آنکارا در « تورگوت اوزال»دولت 

کردند تا متقابالً همراهی  ها به طرز آشکاری از فلسطینیان حمایت می ترین دلیل تیرگی روابط دو دولت دانست. ترک توان عمده می

آنکارا در زمان دولت اوزال، تالش جهت کسب منافع  -ها را در قضیه قبرس کسب کنند. انگیزه ترکیه از بهبود روابط تل آویو عرب

روابط دو دولت وارد مرحله  1991ارتباطات ویژه محافل اسرائیلی در آمریکا برای پیشبرد مقاصد ترکیه بود. در،  تجاری و استفاده از

های اقلیتی میان  به امضای موافقت نامه همکاری 1993نوینی شد که در ابتدای امر تبادل سفیران صورت گرفت و در نهایت، در 
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بان نشست مخفیانه رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه و سرپرست وزارت جنگ اسرائیل ترکیه و اسرائیل انجامید. سپس تل آویو میز

های نظامی دو جانبه بود. اسرائیل نیز متعهد شد در فرآیند بازسازی  شد که نتیجه آن، امضای نخستین موافقت نامه همکاری

ای علیه شبه  کارا یاری رساند و نقش پیشگیرانهتشکیالت نظامی ترکیه در مرزهای مشترک این کشور، با ایران، عراق و سوریه به آن

 نظامیان کرد ایفا کند. در ادامه به علت حمله به کشتی امید روابط بین دو کشور به تیرگی گرائید.

این نزدیکی بخصوص در زمان بحران حیاتی  درواقعهای درگیر را دارد.  ترکیه تنها کشوری است که روابط نزدیک با تمام طرف

شود مسئولیت دیدار غیرمنتظره با خالد مشعل  راین احمد داود اوغلو مشاور ارشد سیاست خارجی اردوغان که گفته میاست. بناب

رسد  داشته است مجدداً برای یافتن راههای پایان دادن جنگ به منطقه عازم شد. به نظر می 2116رهبر در تبعید حماس در فوریه 

( به اتمام رسانده دعوت داود اوغلو نقشی 2119ژانویه  11عالم کرد که عملیات نظامی را )پس از اینکه اسرائیل به طور یک جانبه ا

 ها در شمال و شرق غزه داشته است. مهم را در راضی کردن حماس برای پایان دادن به حمالت راکتی به مقر صهیونیست

در  "قدرت نرم"؛ آنکارا با اتخاذ ای منطقهسیاست خارجی ترکیه در دوره جدید به سه اصل استوار است. نخست، حضور فعال 

های پیرامونی و حضور فعال در منطقه دارد. در همین چارچوب ترکیه سعی کرده تا  بحران وفصل حلسیاست خارجی خود سعی در 

قه از های قومی در منط اختالفات فرهنگی خود را با بعضی از گروه "صفر کردن مشکالت با همسایگان"با عملیاتی کردن سیاست 

 عنوان به؛ این اصل در سیاست خارجی ترکیه در دو بعد الگو بودن گرایی اسالمکند. دوم،  وفصل حلجمله با کردها و نیز با ارمنستان 

یک کشور مسلمان در  عنوان بهیک کشور دموکرات که ترکیه همواره مدعی بوده یک نمونه موفق در جهان اسالم است و الگو بودن 

. بر این اساس ترکیه در تالش است تا چارچوب ای منطقهمسائل  وفصل حلدر  گری میانجیتبیین است. سوم،  جهان اسالم قابل

های بزرگ مثل آمریکاست. یک  ای است که مورد تائید قدرت نشان دهد. این همان مسئله طرف بییک کشور  عنوان بهنقش خود را 

بین سوریه و  گری میانجییران و آمریکا و حل بحران هسته ای ایران بود. و مثال عمده، در این زمینه تالش ترکیه برای نزدیکی ا

باشد. بهبود روابط ترکیه و اسرائیل پس از مقطع بحرانی بین  می غرب آسیااصلی مناقشه  های طرف عنوان بهفلسطینیان و اسرائیل 

و شکل گیری روابط نوین  غرب آسیامی در نظا -توان به دلیل ایجاد شرایط جدید سیاسی ( را می2112تا  2111سال های )

پر رنگ تر کند و به  غرب آسیاای نزدیک نقش خود را در  رود آنکارا در آینده اسرائیل قلمداد کرد. بدین ترتیب انتظار می -ترکیه

 سؤالنماید. ولی نقش میانجی را ایفا  غرب آسیاویژه در تالش است با تقویت همزمان روابط با اسرائیل و جهان عرب، در مناقشه 

باشد همان  اساسی این است که آیا تیرگی روابط به معنای قطع ارتباط ترکیه با اسرائیل و گرایش به سمت کشورهای اسالمی می

باشد یا  نامگذاری کردند و ترکیه با این سیاست در پی احیای نوعثمانی گری می غرب آسیارا به نام  2111طور که در ترکیه سال 

ه با این کار درفکر تنبیه اروپا و غرب از طریق متحد اصلی آن اسرائیل است و بالفاصله بعد از عضویت در اتحادیه اروپا اینکه ترکی

رسد از طرف دیگر با روابط توام که با هر دو طرف  به آرزوی دیرین خود می بین دراینروابط قبلی را با اسرائیل پی خواهد گرفت و 

 کند. میانجی در این مناقشه عمل می عنوان بهدارد  غرب آسیامناقشه 

باشد. ماهیت دولت اسرائیل )صهیونیسم محوری، کارکرد  می غرب آسیامتغییر دیگر در منازعه  عنوان به از طرف دیگر اسرائیل

 رود. عامل داخلی شامل خصوصیات جغرافیایی، محوری، قوم محوری( عامل اصلی در شکل گیری سیاست خارجی آن به شمار می

باشد و عوامل خارجی شامل ساختار نظام  های ملی و اجتماعی )فرهنگ( و افکار عمومی داخلی می های داخلی، ویژگی گروه

المللی است که در زمره عوامل فرعی قرار  ی و حقوق بینالملل بینای و نهادهای  الملل، ماهیت اقتصاد جهانی، اتحادهای منطقه بین

است خارجی اسرائیل بیش از دیگر عوامل موثر بوده است، مسئله ذات و ماهیت دولت اسرائیل گیرند. آنچه در شکل گیری سی می

 است.
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 ادبیات پژوهش-2

 :محور مقاومت

که  محور شرارتالزحف األخضر( در مقابل اصطالح  :عربیاصطالحی سیاسی است که نخستین بار توسط روزنامه لیبیایی )به 

از  جمهور آمریکا رئیسمطرح شد، عنوان شد و در آن عنوان شده بود که کشورهایی که  2112در سال  جورج دبلیو بوشتوسط 

در مقابل ایاالت متحده آمریکا و تالش آن برای  «محور مقاومت » برد، در اصل کشورهای  نام می« محور شرارت »  آنها با عنوان

 .شود گری بر سایر کشورها محسوب می سلطه

 امپراتوری عثمانی :

قرن یا  6میالدی )حدود  1922تا  1299 از که بود مسلمان امپراتوری و سیاسی قدرت یک عُثمَانِی با نام رسمی دَوْلَتِ عَلِیّه

میالدی( مناطق آسیای کوچک، اکثر  16 قرن) خود قدرت اوج در امپراتوری این. کرد می حکومت مدیترانه ششصد سال( در منطقه

شد. قلمرو رسمیِ حکومت عثمانی، در اوج  شرقی اروپا تا قفقاز را شامل می هایی از شمال آفریقا، قسمت جنوب ، قسمتغرب آسیا

 امپراتوری اواخر در که بودند( قایی ٔ  ها )طایفه از ترکمنای  رسید. عثمانیان شاخه میلیون کیلومتر مربع می 5٫6قدرت، نزدیک به 

 وچ کردند.ک( کوچک آسیای) صغیر آسیای به ترکستان از سلجوقیان

 محیط امنیتی :

محدوده ای که در آن ارزش ها و منافع حیاتی بازیگر تعریف شده و بازیگران سعی دارند آسیب پذیری و تعهدات آن را به حداقل  

 برسانند.

 : آسیاغرب 

کشورهایی که از مناطق شمال آفریقا و کرانه مدیترانه تا خلیج فارس را در بر می گیرد. این کشورها شامل ترکیه، مصر، عراق،  

 .باشد میاسرائیل، فلسطین، اردن، لبنان، عربستان، سوریه، یمن، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و ایران 

 ،گسترش روابط نظامی با ی دوران پس از جنگ سرد،الملل بینفعالیت آنکارا در صحنه  وآغاز مرحله گذرپایان منازعه شرق و غرب 

، آشکارتری به خود گرفته است. درست بر خالف آنچه در جهان عرب فهمیده می شود شکل ،و دیپلماتیک با اسرائیل یاقتصاد

اسرائیل بلکه از طرف ترکیه و آن هم از طرف نیروهای مسلح این کشور نه از طرف  1996دو کشور در سال  تمایل به اتحاد نظامی

می  « دکترین امنیت حاشیه ای »را شریکمناسبی برای استراتژی هیترک ،اسرائیل 1951در اواخر دهه  مطرح می شود. در حالی که

بازی کهن جالب، این بار  درواقعر دست گرفتند.زنرالهای قدزتمند انکارا بودند که ابتکار عمل را د نیا ،1991دانست. در اوایل دهه 

نزدیکی با پایان  رابطه در جهت عکس بود. عوامل عمده ای که باعث استقبال ترکیه از اتحاد برجسته و وسیع با اسرائیل شدند،

ی قدرت چانه زن 91جنگ سرد و جهت گیری جدید در سیاست خارجی شرکای غربی این کشور داشتند. تحوالت سیاسی دهه 

ترکیه را در برابر اتحادیه اروپا و آمریکا کاهش داد. عالوه بر این، واقعیت های سیاست دوران جنگ سرد باعث شده بود تا ترکیه در 

برای این منطقه قابل نباشد. اما نکته مهم اینجاست که به رغم فروپاشی اتحاد جماهیر  اهمیت چندانی غرب آسیارویکرد خود به 

حلقه اتصال کارکردی  ترین مهمپایان جنگ سرد »اهمیتی که ترکها برای ناتو قایل بودند به مراتب بیشتر شد: شوروی و تهدید آن،

می توان گفت که پایان جنگ سرد و بحران خلیج فارس استراتژی « و نهادی ترکیه با اروپا و آمریکا را مورد تهدید قرار داده بود.

مبتنی بر ناتو بود که امنیت  جهانی دوم تا حد بسیار زیادی ژی کالن ترکیه بعد از جنگکالن ترکیه را با بن بست مواج کرد. استرات

در تمام دوران جنگ سرد، اتحادیه  بایتقر ،الزم برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را تامین می کرد. گذشته از این

لوک غرب بود که برای تبدیل شدن این کشور به یک دولت ترکیه با بلوک غرب تضمینی برای جلب حمایت سیاسی و اقتصادی ب

 یپرسشها غرب و از بین رفتن اتحاد شوروی، -صنعتی و مدرن در حد دولتهای غربی اهمیتی حیاتی داشت. پایان منازعه شرق

ای ترکها را خلیج فارس نگرانی دیرپ1991اساسی در باب نقش ترکیه درناتو و رابطه اش با غرب مطرح ساخت.عالوه براین جنگ 

همراه داشت؛زیرا شرکای غربی این کشور نشان دادند که متحدان قابل اعتمادی برای ترکیه نییستند.به گفته دیپلمات کار کشته 
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اهمیت خود را نزد ناتو از دست داده  هیترک توجه به از میان رفتن خطر کمونیسم، با ،شوروی و الکداغ: با فروپاشی سوکر ،ترک

به عضویت ناتو در آمده بود و در لبه شرقی این اتحادیه قرار داشت، در زیر چتر دسته جمعی این  1952ل است.ترکیه در سا

به  11داشتند. اما از دهه  غرب آسیاترک گناه غیر متعهدانه ای را نسبت به منطقه  اتحادیه قرار گرفت. در این میان سیاستمنداران

کرد. بدین معنا که کشورهای جنوبی وجنوب شرقی هم مرز ترکیه شروع به دستیابی  بعد محیط پیرامونی ترکیه شروع به تغییراتی

هیچگونه تغییر نگرشی در سیاست خارجی این کشور مشاهده نشد  اما به سالح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک کردند،

مایت و پاسداری از ترکیه در باب حمالت و شوروی هنوز در رای لیست تهدیدات ترکیه قرار داشت و ناتو نیز خود را ملزم به ح

 دیتهد تهدید بزرگتر،»اگر چه ترکیه نگران مرزهای جنوبی خود بود، ولی یک اصل سیاسی می گوید: درواقعبلوک شرقی می دید.

را  خود ماده ای اش، 14ترکیه متحول شد. ناتو که در اساسنامه  کیژئوپولت ،1991بعد از سال « کوچکتر را در خود هضم می کند.

ملزم به رویارویی با بلوک شرق یا ورشو می دید فلسفه وجودی خویش را به بالکان و نگاه به شرق اروپا معطوف کرد و دشمن جدید 

خود را ملزم به مداخله در نواحی خارج  ناتو رادیکال و تروریسم معرفی نمود. اما در دنیای واقعی، اسالم خود را ناسیونالیسم افراطی،

-142:1383خص شده قبلی به جزء یک استثناء و آن هم منطقه ثروتمند خلیج فارس نمی دید. )عسگرخانی،از طرح های مش

141) 

 ژیم صهیونیستیرنقش جامعه یهودیان ترکیه در روابط میان ترکیه و 

گونه خشم و انزجار  آمیز را داده است، لذا هیچ زندگی مسالمت  ها اجازه بسیاری از یهودیان بوده است و به آن  ترکیه در برگیرنده

هاى استانبول را شاید بتوان به استثناى  ترکیه ازیهود تا کنون احساس نشده است.انفجارهاى انجام شده درچندسال اخیر در کنیسه

حادثه معاصر براى یهودیان ترکیه توصیف نمود. چرا  ترین مهمنقشى که یهودیان در عزل سلطان عبدالحمید عثمانی ایفا نمودند، 

را به این جامعه کوچک اقلیت  غرب آسیان تنها واقعه در جامعه یهودیان ترکیه بود که توجه افکار عمومى و ناظران حوادث که ای

جلب نمود. رژیم صهیونیستى در نخستین واکنش به حادثه، سیلوان شالوم، وزیر خارجه وقت این رژیم را براى بررسى ابعاد مختلف 

سه و همچنین دیدار با عبداهلل گل، همتاى ترک خود به ترکیه اعزام نمود. آریل شارون، نخست حادثه و خسارات وارده به دو کنی

شدگان این حادثه آغاز کرد و در سخنانى خاطرنشان  وزیر اسرائیل نیز جلسات هفتگى کابینه را با تسلیت به بازماندگان کشته

د لذا بر هر یهودى واجب است طبق تعالیم تورات به کمک برادران ساخت: بار دیگر تروریسم، پیکره واحد ملت یهود را هدف قرار دا

به نقل از رویتر از یک دیپلمات اسرائیلى که نام وى را آشکار نساخته است، آورده Ujafendyسایت ترکیه ای  یهودى خود بشتابد.

است. در تفاسیر دیگرى که از این حادثه هاى مسلمان که با اسرائیل خصومت دارند، واقع شده  است که ترکیه مورد حمله تروریست

و پیامدهاى آن ارائه شده ترکیه تنها کشور مسلمان دمکراتیک معرفى شده است که داراى روابط حسنه و نزدیک با اسرائیل 

باشد و به همین دلیل به آتش خشم تروریسم نسبت به یهودیان گرفتار شده است. همچنین در تفسیرى که در سایت خبرى  مى

گذارى در  ش جوانان در خصوص حادثه انفجار کنیسه استانبول منتشر شده بود، نویسنده مدعى است که حمله به ترکیه و بمبجوی

دو کنیسه معروف شهر استانبول تنها به دلیل اعمال فشار بر ترکیه در جهت تجدیدنظر در مناسباتش با اسرائیل و آمریکا صورت 

ن، تحلیلگر سیاسى روزنامه ترک زبان ملیت، با اشاره به روابط پیشین ترکیه و اسرائیل، در پذیرفته است. در این میان سامى کوه

تر شدن و  حمالتى از این دست به پیکره جامعه یهودیان ترکیه، تنها منجر به نزدیک“نویسد:  تحلیل سیاسى خود از واقعه می

اى  در جمیع این تفاسیر نویسندگان به گونه”.سم خواهد شدهمکارى بیشتر ترکیه، ایاالت متحده و اسرائیل در جنگ علیه تروری

اند با پیوند زدن جامعه یهودیان ترکیه به جامعه یهودیان سراسر دنیا و به ویژه اسرائیل که خود را متولى  محسوس تالش نموده

 وند زنند.انگارد، مسائل امنیتى ترکیه و اسرائیل را به یکدیگر پی امنیت و آسایش تمام یهودیان جهان می
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 روش پژوهش-3

 کتابخانه صورت به ها داده و اطالعات گردآوری روش و است شده استفاده تحلیلی – تاریخی –در این پژوهش از روش توصیفی 

 .است اینترنتی و ای

ناحیه ایست که  غرب آسیااورآسیا. منطقه  -بخشی از آفریقا میان دریای مدیترانه و خلیج فارس می باشد، در ای منطقه غرب آسیا

دارای گروه های فرهنگی و نژادی گوناگون است و از زبان های اصلی متعددی در آن تکلم می شود. این منطقه از میانه قرن 

بیستم، مرکز توجه جهانی و شاید حساس ترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است.اهم 

متعلق به دو بازیگر مهم این منطقه یعنی ترکیه و اسرائیل است.از نظر زمانی، می توان گفت از آنجائی مطالب و قلمرو این پژوهش 

آن بر روابط ترکیه با اسرائیل مورد بررسی قرار می گیرد، در نتیجه  تأثیرکه جایگاه نوین ترکیه در این پژوهش مورد توجه است و 

 مورد توجه است. تأثیرگذاربازیگری  عنوان به( وشکل گرفتن آن 2112تا  1991 محدوده زمانی ظهور ترکیه نوین )تقریبا از سال

 پژوهش فرضیه-4

، ترکیه قصد دارد با گرایش به کشورهای اسالمی منطقه حتی با در نظر گرفتن غرب آسیارسد با توجه به محیط امنیتی  به نظر می

، توام با ارتباط غرب و اسرائیل ضمن احیای قدرت قدیمی خود ) . . .( تمایالت سیاسی و امنیتی مختلف )عربستان، محور مقاومت و

، دولتی که با هر دو طرف در ارتباط است عنوان به غرب آسیا، با گسترش قدرت نوین خود در حل مسائل امپراتوری عثمانی (

و حل مناقشه هایی که طرفین درگیر  ای جهت سازش بین دو گروه اقدام نماید تا ضمن افزایش قدرت منطقه گری میانجیبراساس 

غرب ای خود را فراهم نموده و نقش رهبری در  آن هستند، هم زمینه عضویت در اتحادیه اروپا و هم افزایش قدرت جهانی و منطقه

 را در اختیار گیرد. آسیا

 یافته های پژوهش-5

نبود درک متقابل و نیز عدم حمایت جهان اعراب از مسائل امنیتی ترکیه در مدیترانه شرقی وجود دارد. کارگزاران سیاست خارجی 

ترکیه به این تیجه رسیدند که تا وقتی که پای ملت عرب و منافع آن درمیان است، اخوت اسالمی با جهان عرب نمی تواند معیار 

 عنوان به 1981و  1911بط با امنیت ملی ترکیه باشد. عالوه بر این، عامل اقتصادی که در دهه مناسبی برای سنجش تحوالت مرت

اهمیت چندانی ندارد. با توجه به  1991کاتالیزوری در بهبود مجدد روابط ترکیه با همسایگانش عمل کرده بود، در اواسط دهه 

این کشور  گذاران سیاستاسرائیل یک اقدام پیراگماتیک توسط  توان گفت روابط جدید استراتژیک میان ترکیه و تحلیل گذشته می

در ادامه جهت گیری غربی مور توجه قرار  غرب آسیااست. گرچه به واسطه این کار، ترکیه درگیر خارجی سنتی این کشور است که 

ی این کشور به اسرائیل نشد بلکه توانست آن ها را کنترل کند، منجر به نزدیک دهد. اما ترس ترکیه از تهدید همسایگانش که می می

توان شناسایی کرد که در تشدید  و متحدان غربی است بود. چهار عامل را می عامل اصلی این نزدیکی افزایش نارضایتی میان ترکیه

 (غرب آسیاترکیه در معادالت  گاهیجا ،1381همکاری اسرائیل و ترکیه موثر بود. )گزارش راهبری،

ن غربی ترکیه نسبت به انتقال فناوری نظامی به این کشور بی تفاوت بودند، اسرائیل نقش یک منبع جدید و در زمانی که متحدا -1

دهد تا برنامه بلند  قابل اطمینان فناوری و سخت افزار را برای ترکیه ایفا کرد. محور جدید به رژیمو کمالیست این امکان را می

 های غربی ها صنایع دفاعی ملی خود را تقویت کند. از محدودیت پروازانه تسلیحاتی خود را دنبال کرده و فارغ

در مورد رفتار این کشور در واشنگتن چانه زنی کنند. از این  های یهودی آمریکایی ترکیه انتظار داشت حکومت اسرائیل و البی -2

 متحده.نظر، اتحاد جدید تالشی بود در راستای خنثی کردن نیرویهای ضد ترکیه در داخل ایاالت 

های ناشی از تجارت با  گرچه حوزه همکاری اقتصادی ترکیه و اسرائیل چندان وسیع نیست ولی در عین حال باعث شد تا زیان -3

 در اقتصاد ترکیه جبران شود. 1991کشورهای خارومیانه و شمال آفریقا پس از جنگ خلیج فارس در 

افع نخبگان کمالیست ترکیه بود؛ زیرا به نوعی تداوم جهت گیری این های غیر نظامی در راستای من همکاری بیشتر در حوزه -4

شد. هر چند اتحاد با اسرائیل پراگماتیک به نظر بردس، به همان اندازه نیز  کشور به سوی غرب و تعهد به سکوالریسم محوب می
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لیست ها بود. با توجه به همین نکته توان گفت که در صحنه داخلی این اقدام تابعی از افزایش حس محاصره شدن در میان کما می

توان دریافت چرا آنکارا در مورد اسرائیل از رفتار عمومی خود تخطی کرده و محو جدید را کامالً علنی کرده است. در حالی که  می

شتر غرب هنوز جلب حمایت کنگره آمریکا که به واسطه دوستی ترکیه با اسرائیل قطعی نیست، ولی واضح است که اتحاد ترکیه بی

تواند بالقوه اهمیت آنها را در چشم آمریکا افزایش دهد وقوع این امر  را. مخصوصاً همکاری دو کشور می غرب آسیارا هدف گرفته تا 

های ایدئولوژی آنها با آمریکا، نقش آنها  بسیار محتمل است. زیرا به خاطر اهمیت استراتژیکی دو کشور مخصوصاً ترکیه و نیز شباهت

 مورد نظر آمریکا قابل حمایت و گسترش است. ای منطقهامنیت در نظام 

هایی بود که در سطح  ای برای این اتحاد قائل شد، همانا منافع ترکیه در اعمال فشار بر دولت غرب آسیااگر بتوان جنبه کامالً 

تواند موجب  ت نظامی منطقه میبودند. از این نظر، همکاری بین دو قدر PKKهای اسالم گرا و  منطقه متهم به حمایت از گروه

ترس کشورهای دیگر شود. صرف این واقعیت که بخش اعظم این همکاری نظامی است و نیز، موضع گیری ترکیه نسبت به مسائل 

های سیاسی شدید بود. گر چه  منطقه، بااعث شک و تردید همسایگان این کشور شده است. احیای میراث عثمانی دوران سرکوب

های سیای دهه  رسد، اما این تنها پاسخ ممکن سیاستگذاران سیاست خارجی ترکیه به آشفتگی پراگماتیک به نظر می اتحا با ترکیه

ترکیه از  ای منطقهنبود. با توجه به نارضایتی عمیقی اعراب، تعجب اور است که معماران این اتحاد متاثر شدن سیاست  1991

کند.  اند، در حالی که آنکارا هر نوع دخالت اروپا را در مسائل ترکیه به شدت رد می هتبعات غیر قابل پیش بینی روند صلح را پذیرفت

این پراگماتیم عالوه بر اینکه پاسخی به سیندروم )نشانگان( سورس بود، تالشی بود برای جلوگیری از ایجاد هر گونه انحراف در 

نگرش محدود به امنیت ملی آن هم از بعد نظامی، بیار جای سوال  های تقریباً ثابت سیاست در ترکیه. نه تنها تاکید مداوم بر دگم

دارد، بلکه پنهان بردن به کشوری که خود دارای سابقه خوشایند در حقوق بشر نیست، آن هم به خاطر در خواست غرب برای 

ترکیه را باید « ر پراگماتیکفرا»بهبود وضعیت حقوق بشر و نیز حل مسئله کردها در ترکیه امری همچنان سوال برانگیز است. این 

در چارچوب کالن ساختار شناختی مرتبط با حس ناخوشایند محاصره شدن این کشور درک کرد. پرهیز از حل مشکالتی نظیر 

دهد که حکومت کمالیست یا نمی خواهد و یا  مسئله کردها، اسالم سیاسی و کشمکش آب در چارچوب جدید سیاسی نشان می

 بزرگ را پیگیری کند. غرب آسیامرتبط با ظهور ساختارهای ژئوپولیتیکی  ای منطقههای  نمی تواند سیاست

های دو طرف دایر شدند. قراردادهای مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی بین دو طرف منعقد شد  سفارتخانه 1951در سال 

 دو موضوع اساسی بوده است که اکنون هم به نوعی متاثر از آنهاست. تأثیراما همواره روابط دو کشور تحت 

 های اعراب و اسرائیل مسئله فلسیطن و جنگ -1

 و فشارهای غرب بوده است. تأثیربط ترکیه با غرب. روابط ترکیه با اسرائیل همیشه تحت روا -2

همواره روابط دو کشور علیرغم داشتن قراردادهای مختلف در حال فراز و نشیب بوده و یک ائتالف ناپایدار  91الی  51های  در دهه

م بوده است که  91ابط دو کشور ترکیه و اسرائیل در دهه و توازن شکننده در بین دو کشور حاکم بوده است. اوج افزایش رو

 های دو طرف استراتژیک به خودش گرفت. همکاری

 

 از گسترش روابط ترکیه : ژیم صهیونیستیراهداف 

جهت مشروعیت بخشی به هویت « گریز از مرکز و استراتژی حاشیه ای»سیاست  اسرائیل در ابتدا موجودیت خود با اتخاذ -1

های  و کشورهای غیر عرب گسترش دهد. الیه« حلق محاصره اعراب»وابط خود را با اطراف دور و در فراسوی خودش؛ تالش کرد ر

دشند و در الیه سوم کشورهایی مثل ایران و ترکیه بودند که  اول و ودوم مرزهای اسرائیل اعراب هستند که دشمن اسرائیل تلقی می

میالدی( در خروج از انزوای رژیم صهیونیستی نقش موثری ایفا نمیاند. ترکیه  51توانستند به لحاظ گرایش غربی آن موقع )دهه  می

و جهان اسالم توانسته است از خود الگویی متفاوت نسبت به دیگر کشورهای  غرب آسیاو با نفوذ در  تأثیرگذاربه عنونا کشوری 

یک  عنوان بهاسرائیل به ترکیه  -2ی بوده و است. اسالمی به غرب نشان دهد لذا گزینه مطلوبی برای اسرائیل در این مقطع زمان
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 سیاسی حیات –دهه گذشته  6نگرد. ترکیه تنها کشور غیر عرب در محیط پیرامونی است که در طول  می ای منطقهدوست و متحد 

بزرگترین دشمن ان ایر به نزدیکی -4. غرب آسیا طریق از انرژی به دسترسی -3. است نداشته اسرائیل با ای مخاصمه هیچ – یهود

و استفاده از  ای منطقهشکستن انزوای  -6دسترسی به بازار نظامی ترکیه و فروش تسلیحات نظامی به ترکیه.  -5رژیم صهیونیستی. 

 ترکیه برای میانجی گیری جهت صلح با سوریه.

 

 ژیم صهیونیستیراهداف ترکیه از گسترش روابط با 

 نگرد و از طریق گسترش روابط با اسرائیل به دنبال جهان غرب و آمریکا میدریچه ای به سوی  عنوان بهترکیه به اسرائیل  -1

دارد )آینده ما در پیوستن به غرب  دسترسی به سالح ها و تسلیحات غربی است. از رئوس سیاست خارجی ترکیه است که بیان می

 است نه آسیا(

و اتحادیه اروپا برای تسهیل عضویت ترکیه در اتحادیه های تصمیم گیری غرب  استفاده از البی یهودی برای نفوذ در سیستم -2

اگر اعراب »اروپا. مصداق بارز این نکته مصاحبه تورگوت اوزال نخست وزیر وقت ترکیه با روزنامه گونش )آفتاب( بود که اعالم کرد 

و زیان عمل خواهیم کرد. ما از  خواهان آگاهی از دالیل نزدیکی ما به اسرائیل اند باید بدانند که ما همیشه براساس مسئله سود

 (119-122: 1311،)روشندل«. های اسرائیل درآمریکا آگاهیم نقش البی

میالدی، علی رغم اینکه ترکیه هر چه بیشتر خودش را به غرب و اسرائیل  91با گذشت زمان و با فروپاشی شوروری سابق در دهه 

م صهیونیستی منعقد کرده است کمتر به اهداف خود نائل گشته و برای نزدیک و قراردادهای مختلف نظامی، اموزشی و ... با رژی

همین از ابتدای قرن میالدی جدید رویکرد جدیدی در سیاست خارجی ترکیه به وجود آمد آرام آرام ائتالف استراتژیک دو طرف را 

ری که وقوع تحوالتی در صحنه های مقامات ترک اتخاذ شد به طو دچار شکنندگی کرد و جهت گیری ضد صهیونیستی در برنامه

های گذشته در حال تکوین و تشدید کرده است. از جمله آن تحوالت ترور شیخ احمد  منطقه؛ نزاع دو جانبه را همواره در طول سال

های ضد صهیونیستی در ترکیه،  روزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، پخش سریال 22روزه،  33های  یاسین و رنتیسی، جنگ

نفر از اتباع این کشور  9ه کماندوهای اسرائیلی به کاروان آزادی و کشتی مرمره که متعلق به دولت ترکیه بود و کشته شدن حمل

 بوده است.

ی شد به طوری که واکنش مردم و دولت ترکیه در رأسا این واکنش ها الملل بینهای زیاد  جنایات رژیم صهیونیستی باعث واکنش

ذهن افکار  کیه نسبت به اقدامات اسرائیل علیرغم اینکه زمانی شریک استراتژیک با هم بودند این سوال را درهای تند تر بود. واکنش

کنند که  حزب عدالت و توسعه چه اهدافی را از این مسئله دنبال می عمومی ایجاد کرد که دلیل رفتار تند ترکیه چیست و مقامات

 شود: اره میذیل به برخی از اهداف دولتمردان آنکارا اش

یکی از مسائلی که قبل از ورود به بحث اصلی باید به آن پرداخت و نباید از آن غافل بود بیداری اسالمی در کشورهای مسلمان  

های گذشته،  خواهی بدون هرگونه وابستگی به شرق و غرب در طول سال است که پیروزی انقالب اسالمی و ارائه الگوی استقالل

های مسلمان قرار داد که حاصل آن بیداری اسالمی و مبارزه با هر گونه  بل دیدگان جامعه بشری باالخص ملتحرکتی جدید را مقا

شود  های استکباری است و اعتراضات جدی مردم ترکیه در مخالفت با رژیم صهیونیستی در این راستا ارزیابی می ظلم و ستم قدرت

نگرد بحثی که است که  ا آیا دولت ترکیه هم با همین رویکرد دینی به موضوع میاند. ام که دولت را به این سمت و سو هدایت کرده

 گیرد: نیاز به بررسی دارد. اهداف کلی ترکیه از تحرکات جدیدش در قبال رژیم صهیونیستی در سه بخش مورد بررسی قرار می

 

 الف( اهداف کالن و بلند مدت

است. از  غرب آسیاهای گذشته؛ به فکر سیادت در منطقه  سال ود در طولترکیه به دنبال فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی خ -1

تواند برای پیشتازی و رهبری جهان اسالم موثر باشد؛ مبارزه با جنایات  دید دولتمردان اسالم گرای ترکیه یکی از عواملی که می
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اسرائیل و حمایت از مسئله فلسطین است. چرا که هم مردم ترکیه این آمادگی را داشتند و هم مردم منطقه. مطالعات نشان 

سال از اشغال خاک فلسطین تاکنون اتافق نیفتاده که مسدله فلسیطن همانند آن چه که طی سه هفته  61دهد که با گذشت  می

های ان باشد و در راس  های افکار عمومی جهان و سازمان اولویت گذشته بعد از حمله اسرائیل به کاروان آزادی روی داده در رأس

گ تر و نام رجب طیب اردوغان از همه پر آوازه تر بود به طوری که طبق این توجه افکار عمومی؛ نقش ترکیه از همه کشورهای پررن

اخرین نظرسنجی ها نخست وزیر ترکیه در مساله اسرائیل ستیزی و مبارزه با صهیونیست ها از سردمداران این جریان یعنی دکتر 

کنند.  کیه را دشمن خود قلمداد می% مردم اسرائیل تر13محمود احمدی نژاد و سید حسن نصراهلل پیشی گرفته است و بیش از 

بنابراین توجه به مسئله فلسطین از نظر دولت حرکتی تاکتیکی است برای تحققق استراتژی جدید مقامات ترکیه سیادت بر منطقه 

 .غرب آسیا

نطقه است. های امروز ترکیه در نقش میانجی گرانه در م نقش و تالش غرب آسیاگام دوم حرکت ترکیه به سمت سیادت بر منطقه 

عراق و ... همگی در راستای نائل شدن به این  ای، تحوالت قفقاز، در پرونده هسته گری میانجیبین سوریه و اسرائیل،  گری میانجی

گیرد. دولتمردان ترکیه با زمان شناسی دقیق و با زیرکی و هوشمندی از فضای تحوالت داخلیایران در یک سال  هدف صورت می

های تند علیه جنایت رژیم  ات دیپلماتیک ایران در منطقه بهترین بهره برداری را کردند و با موضع گیریگذشته و کاهش تحرک

 صهیونیستی در راه رسیدن به اهداف خود قدم برداشتند.

ر دنبال های بیشت برخی اعتقاد دارند مسئوالن ترکیه به دنبال احیای امپراتوری نو عثمانی هستند البته به جای تصرف سرزمین -2

شود. اتحاد چهار جانبه بین ترکیه با سوریه،  می جذب قلوب مردم هستند. نزدیکی بیشتر به کشورهای عربی دراین راستا ارزیابی

 ها است. های گذشته از جمله این حرکت عراق و اردن در طول هفته

را دارد و ازآن اظهارنگرانی کرده است. ایشان در گیتس وزیر دفاع آمریکا این تحلیل  نگاه به شرق به جای نگاه به غرب. رابرت -3

نشده مقامات ترکیه در اعتراض به این کار به  ترکیه در اتحادیه اروپا پذیرفته تواند چون عضویت توجیه و تفسیر دیدگاه خود می

 اند. شرق گرایش پیدا کرده سمت

های ناشی از بحران اقتصادی  تالش برای جبران خسارت بحران اقتصادی حاکم بر قلب و به خطر افتادن صنعت توریسم ترکیه و -4

با گرایش به کشورهای مسلمان و عربی اخیراً یکی از مدیران وزارت گردشگری ترکیه اعالم کره بود ترکیه امسال بیش از یک 

های گذشته بی  میلیون گردشگر مسلمان را برای بازدید از مناطق توریستی این کشور جذب خواهد کرد. اقدای که در طول سال

 سابقه بوده است.

 ب( اهداف داخلی

 الشعاع این مسئله قرار گیرد. های داخلی مثل مسئله اکراد که برخورد دولت با پ ک ک تحت تحت الشعاع قرار دادن بحران -1

به اعمال  تالش برای کاهش نقش ارتش در امورات سیاسی با تکیه بر محبوبیت داخلی و همراهی با مردم با اهداف نیل -2

 محدودیت به نظامیان.

کنند. حرکت  ه و در تقابل با اسرائیل حرکت میگرایان اسالمهای مردمی که به شدت در جهت  توجه به اکثریت خواسته -3

 پوپولیستی

 ج( اهداف تالفی جویانه

 شهرهای ترکیه.پاسخ به کمک نیروهای اطالعاتی اسرائیل در آموزش پیش مردگان کردها و پ ک ک برای حمله به  -1

تحلیل دولت ترکیه این است که همزمانی تشدید حمالت پ ک ک . به خاک ترکیه با موضوع حمله اسرائیل به کاروان آزادی در 

کند از مشغول شدن ترکیه در بحث برخورد با پ ک ک موضوع کاروان آزادی و  شود و اسرائیل تالش می یک راستا ارزیابی می

 ت الشعاع قرار دهد.مقابله با اسرائیل را تح
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م که  1915آوریل سال  24پاسخ به مصوبه پارلمان اسرائیل در به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در  -2

 میلیون نفر از ارامنه را قتل عام کرده است. 5/1مدعی اند امپراتوری عثمانی حدود 

 ای ترکیه در کردستان عراق به ویژه در کرکوک.اقدامات اسرائیل و آمریکا در چالش آفرینی بر -3

 اینها همه از عواملی هستند که بیش از گذشته؛ ترکیه را به سمت دوری از رژیم صهیونیستی و واشنگتن سوق داد.

 آثار مثبت اقدام ترکیه:

 زنده شده مسئله فلسطین و کمک به خروج غزه از محاصره چند ساله . -1

 دمی، رسانه ای در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل ستیزی در ترکیه و به تبع آن در دیگر کشورهای دنیا.ایجاد اجماع دولتی، مر -2

 های ترکیه. احتمال بیداری کشورهای عربی در پی حرکت -3

مقامات رژیم « استراتژی حاشیه ای»ی و شکست الملل بینخروج مسئله فلطین از یک مسئله عربی و تبدیل آن به یک مسئله  -4

 صهیونیستی

 کاهش روابط ترکیه و اسرائیل و کاهش حضور اسرائیل در منطقه. -5

 توجه افکار عمومی دنیا به نفع ترکیه در بحث اسرائیل ستیزی . -6

 کمک به مهار رژیم صهیونیستی در منطقه از طریق ائتالف ترکیه، جمهوری اسالمی ایران، سوریه و ... -1

ی کمک کرده و الملل بینهای بزرگ  تواند به خروج ابتکار عمل از دست قدرت ترکیه و سوریه میائتالف کشورهای ایران،  -8

 نماید. ای منطقههای  کشورهای منطقه را میدان دار حل بحران

 پیامدهای منفی حرکت ترکیه

 احتمال خروج رهبری جهان اسالم از دست ایران. -1

کند. به رسمیت شناختن دو دولت اسرائیل و  لگویی که ترکیه مطرح میبه رسمیت شناخته شدن اسرائیل در منطقه با ا -2

 های اشغالی که مغایر با دیدگاه جمهوری اسالمی ایران و خیلی از کشورهای اسالمی است. فلسطین در سرزمین

گوی ایران و غلبه الگوی ترکیه به الگوی اسالمی به علت عملگرا بودن آن طرح و احتمال جایگزینی آن الگو به جای ال -3

 .غرب آسیاراهکارهای مطرح شده از سوی ترکیه به مسئله 

 .ای منطقهی و الملل بینگرایش کشورهای عربی مثل عربستان، مصر و ... به ترکیه و تضعیف نقش ایران در معادالت  -4

ی به جای عنصر الملل بینهای  جایگزینی الگوی توجه به مسائل حقوق بشر، دموکراسی و ملتزم کردن اسرائیل به قطعنامه -5

 در سیاست خارجی. گرایی اسالماسالمی و 

گانه ای را با فرصت یک ماهه جهت پاسخ مقامات صهیونیستی ارائه کرده است که  4ترکیه برای ادامه روابط خود با اسرائیل شروط 

 عبارتند از:

پرداخت  -4ی درخصوص موضوع الملل بینیقات موافقت با انجام تحق -3های توقیف شده  بازگرداندن کشتی -2عذر خواهی  -1

 (12-15: 1389غرامت به بازماندگان )قهرمان پور، 

حکایت از وجود این نوع فراز  گرایان اسالمنگاهی اجمالی به سابقه روابط دو طرف در چند دهه باالخص یک دهه گذشته و در دولت 

روزه غزه که اوج  22مالحظه رفتارهای دو طرف بعد از جنگ  و نشیب ها و مقطعی بودن تنش ها در روابط دو طرف بوده است.

تیرگی روابط بوده است به نوعی موید این تعبیر است چرا که بعد از آن همه بحث ها و جننجال ها، آقای عبداهلل گل رئیس 

 را به ترکیه داشتند. کند و در پاسخ به سفر ایشان مدتی گذشته رئیس جمهور اسرائیل سفری جمهوری ترکیه به تل آویو سفر می

فرزند هواپیمای جاسوسی بدون  4امروزه در پس جنجال ها و هیاهوهای سیاسی؛ هیاتی نظامی از سوی ترکیه جهت تحویل گرفتن 

و یا رفت و آمدهای دیپلماتیکی که در راستای تالش برای جلوگیری از  شود عازم تل آویو می« هرون»سرنشین سفارشی مرسوم به 

گیرد گویای این نگاه است که دو طرف تمایل جدی برای قطع روابط ندارند و تعیین شروط از  دو طرف صورت می کاهش روابط



 سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات

 58-86، صفحات 1396 زمستان، 4، شماره 3دوره 

05 
 

 عالقه معنی به –کند و هیچ شرطی از توجه به حقوق مردم غزه نشده است  ا تامین میر ترکیه ملی منابع فقط که –سوی ترکیه 

 قطعاً و. است نشده تعریف دائمی دشمن ترکیه خارجی سیاست رئوس در دیگر سوی از. است روابط تداوم برای کشور این مندی

یگر کشورهای مخالف رژیم صهیونیستی تالش د به ترکیه الحاق از جلوگیری و صهیونیستی ضد فضای از رواج برای هم اسرائیل

 شروط ترکیه باشد.خواهد کرد روابطش را با ترکیه حفط کند حتی اگر به بهای عذرخواهی یا پذیرش برخی از 

در ترکیه اسالم »برای اسرائیل این قدر مهم است که شیمون پرز در سفر خود به ترکیه درخصوص اهمیت ترکیه گفته بود:  ترکیه

میانه رو وجود دارد و رهبران ترکیه وزنه ای در مقابل اسالم رادیکال هستند. پیروزی ترکیه در مسیری که در پیش گرفته است 

مسلمانان، یهودیان و اعراب و اسرائیل است )شاید این سخن آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه در پاسخ به سئوالی پیروزی همه 

قطعی رابطه با کشوری که آن را به رسمیت »با اسرائیل مکمل تحلیل این نوشته باشد که گفتند:  درخصوص احتمال قطع رابطه

 ندارد( شناخته ایم در عرف دیپلماتیک هیچ شان و منزلتی

کشوری معرفی کند که موفق شده است قرائت میانه رویی را از  عنوان بهکند تا خود را  های اخیر تالش می ترکیه در طول سال

های دینی.  اسالم در عرصه سیاسی نشان دهد. و امروزه مخالفت اصل ترکیه با اسرائیل نه از بابا اسالمیت است و نه از بابا دیدگاه

 رفتار ترکیه در قبال اسرائیل در حوالی این دو موضوع بوده است:بلکه عمده تمرکز 

 عدم رعایت حقوق بشر از سوی اسرائیل در غزه و فلسیطن -1

 یالملل بینهای  عدم التزام اسرئیل به قطع نامه -2

طعاً منافع دنیای اسالم را در لذا رفتارهای ترکیه را باید با نگاه تامین منافع ملی خودش ارزیابی کرد و نگاه صرف به منافع ملی ق

 بلند مدت تامین نخواهد کرد. اگر چه در کوتاه مدت مفید واقع شده باشد.

بدیهی است که مقامات وزارت خارجه کشورمان باید با دقت رفتارهای همسایه شمال غربی خود را زیر ذره بین اقرار داده و میان 

مانور تبلیغاتی جهت رسیدن به اهداف خودش  عنوان بهدهند و ترکیه بیشتر  میهای اعمالی نشان  های اعالنی را بر سیاست سیاست

های مقطعی علیه اسرائیل در پیش گرفته اند و باید در نظر داشت که مقامات ترکیه در پی موقعیت در کسب موقعیت  سیاست

تد امری که خوشایند غرب خواهد بود. چرا ، به فکر اهداف عالی تر چون داعیه رهبری جهان اسالم نیفغرب آسیاویژه در  ای منطقه

که به اعتقاد مقامات غرب، ترکیه و اکنون رهبران حزب عدالت و توسعه با ارئه الگوی جدید واقع گرایانه و با غلبه بر رویکردهای 

ر بین کشورهای جهان توانند جلوی اقتدار روز افزون جمهوری اسالمی ایران را د ایدئولوژیک و با تاکید بر اسالم میانه رو هم می

 ی مطرح نمایند بدون این که دست به اقدامات بنیادگرایانه بزنند.الملل بیناسالم بگیرند و هم الگوی تازه ای را جهت حل معادالت 

 ، ترکیه با ناامیدی نسبی از پذیرش عضویتش در اتحادیه اروپا، دوران جدیدی را در حیات سیاسی خودگرایان اسالمبا روی کارآمدن 

گشود. ترک ها در استراتژی جدید خود با گرایش نسبت به اعراب و اولویت دهی به مسئله فلسطین و برخورد با اقدامات غیر 

یک  عنوان بهپیدا کنند تا هم موقعیت قدیم خود را بازیاب و هم  ای منطقهانسانی اسرائیل تالش کردند جای پایی در معادالت 

توان از ایفای نقش مقاماتی  موجود نقش آفرینی کنند. حاصل این نگاه جدید ترکیه را می های قدرت موثر در منطقه در بحران

 و بحران غزه مشاهده کرد. ای منطقههای  در بحران گری میانجیترکیه در 

های گذشته و کسب موفقیت در بازاریابی  ترکیه در دوران جدید و به دنبال فائق آمدن برمشکالت اقتصادی خود رد طول سال

اقتصادی در منطقه قفقاز و حوزه بالکان و نقش آفرینی ویژه در تحوالت آن مناطق، به فکر کسب موقعیت و سیادت در منطقه 

افتاد. دولتمردان ترکیه با زمان شناسی دقیق و با زیرکی و هوشمندی از فشای تحوالت داخلی ایران در یک سال  غرب آسیاک

های تند علیه جنایات رژیم  در منطقه، بهترین بهره برداری را کردند و با موضع گیریگذشته و کاهش تحرکات دیپلماتیک ایران 

صهیونیستی در راه رسیدن به اهداف خود قدم برداشتند تا شاید از این طریق بتوانند آرزوی دیرین ترک ها که همان احیای 

 عثمانی، رهبری دنیای اسالم را هم بر عهده بگیرند.امرپاتوری نو عثمانی است را جامه عمل بپوشانند و در کسوت امپراتوری نو 
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دهد ترک ها به دالیل گوناگونی از موضع تند ابتدایی خود نسبت به رژیم  واکاوی رفتار مقامات ترکیه در روزهای اخیر، نشان می

صهیونیست ها است که اعالم صهیونیتی عقب نشینی کرده اند که از جمله آنها انتقاد الئیک ها از ورود ترکیه به عرصه مبارزه با 

کنند که هیچ سودی عاید آنها نمی شود؟ از  کردند چرا رهبران حزب عدالت و توسعه، مردم ترکیه را وارد جنگ ناخواسته ای می

طرف دیگر فشارهای غرب برای عقب نشینی از مواضع ضد صهیونیستی، ترک ها را به عقب نشینی از دیدگاه جدیدشان مجبور 

، بررسی موضوع های جدید به مقصد غزه را به حالت تعلیق درآورده اند و با تشکیل کمیته ای ی که آنها اعزام کشتیساخته به نوع

توافق نامه سری را در  میالدی، ترکیه و رژیم صهیونیستی 51رفتار با اسرائیل و غزه را در دستور کار قرار داده اند. در پایان دهه 

العاتی به امضا رساندند. بر این اساس دو طرف توافق کردند که در خصوص تهدیداتی که متوجه های امنیتی و اط زمینه همکاری

امنیت ملی شان است با یکدیگر همکاری اطالعاتی کنند. هم چنین به موجب این توافق ترکیه به دستگاه امنیتی رژیم 

های دو جانبه آنکارا و تل آویو در  نیز روند همکاریهای بعد  صهیونیستی، اجازه فعالیت سری در خاک کشورش را داد. در طول سال

، حجم مباالدت تجاری دو طرف به حدود سه میلیارد دالر رسید. برا این 2111سال  تمامی زمینه ها ادامه و گسترش پیدا کرد. در

ت تجاری دو طرف ، حجم مبادال2118هشتمین شریک بزرگ تجاری رژیم صهیونیستی شناخته شد. در سال  عنوان بهاساس ترکیه 

درصد ر شد پیدا کرد. امضای توافقنامه تاسیسی خط لوله بزرگ برای انتقال آب، برق، گاز و نفت از ترکیه به رژیم صهیونیستی  31

میلیارد  53/1، حجم صادرات ترکیه به رژیم صهیونیستی به حدود 2118های همکاری دو طرف بود. در سال  نیز یکی دیگر از حوزه

شرکت  581شرکت صهیونیستی در ترکیه در حال فعالیت هستند. این در حالی است که  251بود. هم اینک حدود  دالر رسیده

های گذشته روابط دو طرف در حوزه مسائلی امنیتی و نظامی بسیار باال  های اشغالی حضور دارند. طی سال ترک نیز در سرزمین

های تل آویو و آنکارا در این زمینه  ادهای فروش تسلیحات از جمله همکاریهای متعدد نظامی و قرارد بوده است. برگزاری رزمایش

 میلیارد دالر رسیده بود. 11/1حجم مبادالت نظامی دو طرف به  2118بود. در سال 

 

 آغاز دوران تنش در روابط ترکیه و اسرائیل

ط آنکارا و تل آویو را دست خوش برخی تغییرات ، و رواب21های ابتدائی قرن  روی کار امدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال

های این حزب بارها از گسترش روابط با رژم صهیونیستی  کرد. این تغییرا گرچه مبنایی و ریشه ای نبودند به طوری که مقام

هایی  با تکانهاستقبال کردند اما اتخاذ برخی مواضع و رویکردهای جدید از سوی این حزب درمورد این رزیم، روابط دو جانبه را 

رهبران « عبدالعزیز الرنتیسی»و پس از آن « شیخ احمد یاسین»روبرو ساخته که در نوع خود بی سابقه بوده است. ماجرای ترور 

را شاید بتوان نقطه اغازین دوران تنش میان  2114جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( توسط رژیم صهیونیستی در سال 

« تروریسم دولتی»نخست وزیر ترکیه در واکنش به این رخداد، از اصالح « رجب طیب اردوغان»دانت. ترکیه و رژیم صهیونیستی 

 برای توصیف رژیم صهیونیستی استفاده کرد که درنوع خود بی سابقه بود.

زش پیش عالوه بر این رخداد، انتشار برخی گزارش ها مبنی بر افزایش تحرکات رژیم صهیونیستی در شمال عراق و افشای آمو

ترکیه بین سوریه و رژیم صهیونیستی، روابط آنکارا  گری میانجیهای کرد توسط نیروهای اطالعاتی و هم چنین رد درخواست  مرگ

رئیس دفتر سیاسی حماس برای دیدار از این کشور و توصیف این « خالد مشعل»دعوت ترکیه از  و تل آویو را رو به سردی برد.

های تل آویو ا در پی داشت، تحول دیگری بود که روابط ترکیه با رژیم  بخش که خشم مقام جنبش آزادی عنوان بهجنبش 

دو طرف باعث شد تا حدودی ابعاد  های آمریکا برای بهبود روابط قرار داد. البته در این زمان تالش تأثیرصهیونیستی را تحت 

کردند تا به قیمت حفط روابط استراتژیک خود  ت نیز تالش میهای صهیونیس اختالف میان آنها کاهش پیدا کند در این میان مقام

های ترک نیز  های ترک در خصوص رژیم صهیونیستی کمتر واکنش نشان دهند همزمان مقام با ترکیه، به برخی اظهارات مقام

با رژیم صهیونیستی شوند. تالش کردند با اعمال کنترل بیشتری بر اظهارات و رفتارهای خود، مانع از سردی بیشتر روابط دو جانبه 

میالدی، فضای حاکم بر روابط دو طرف را به شدت بحرانی  2118اما حمله نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در روزهای پایانی سال 
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در جریان نشست مجمع جهانی اقتصادی در  2119کرد. چند روز پس از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ژانویه سال 

رگیری لفظی شدیدی میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در سوئیس، د« داووس»

گرفت. اردوغان دراین نشست اظهارات تندی علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در جریان حمله به غزه ایراد کرد. او دراین نشست در 

بشریت شده است و جهان نباید چشمان خود را روی بربریت  رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت علیه مقابل شیمون پرز گفت

توان رژیمی را که قطعنامه شورای امنیت را نادیده گرفته و اجرا نمی کند به  اسرائیلی ها در غزه ببندد. اردوغان گفت چطور می

 گری میانجیش بی وقفه او در نخست وزیر ترکیه هم چنین تاکید کرد جنگ غزه او را عصبانی کرده چرا که تال حال خود رها کرد.

های ترکیه را برباد داد.  های جوالن نزدیک کرده بود اما جنگ غزه همه تالش دمشق و تل آویو این دو را به توافق درخصوص بلندی

او هم چنین اعالم کرد سعی داشته با توافق با حماس مقدمات تبادل اسیر میان رژیم صهیونیستی و این جنبش را فراهم کند 

توانست حماس را متقاعد کند که اسیر ربوده شده اسرائیلی را آزاد کند. اظهارات اتشین اردوغان و ترک  ردوغان گفت حتی میا

کردن نشست توسط وی، بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و رسانه ای ترکیه منطقه و جهان داشت. بسیاری از مردم این کشور 

سترده ای کردند و در بازگشتش از اجالس داووس، استقبال باشکوهی به عمل آورند. در در پشتیبانی از مواضع وی تظاهرات گ

شد، مردم این کشور عالوه بر طرح  هایی که چه در جریان جنگ غزه و چه پس از اظهارات اردوغان در ترکیه برگزار می تظاهرات

، خواستار تحریم کاالهای صهیونیستی و لغو توافق «زیاسرائیل نا»، «اسرائیل قاتل»، «مرگ بر اسرائیل»شعارهای تندی از جمله 

شدند. این مساله در جای خود نشان دهنده عمق نفرات آنها از رژیم صهیونیستی بود. )قهرمان  های میان آنکارا و تل آویو می نامه

 (84-86: 1389پور، 

های رژیم صهیونیستی  قرار داد که در اکتبر همان سال، مقام تأثیرهای نشست داووس به اندازه ای روابط دو طرف را تحت  پس لرزه

اعالم کردند که در مانور مشترکی که قرار بود در ترکیه برگزار شود شرکت نخواهند کرد. بعدها دوباره دیگر نیز مانور مشترک با 

د. در همین زمان وزارت اموزش و پرورش ترکیه، بخشنامه ای را به مدارس این کشور ارسال کرد و از آنها حضور دو طرف برگزار نش

خواست دانش آموزان به یاد کودکان فلسطینی یک دقیقه سکوت اختیار کنند. این اقدام باعث نارضایتی رژیم صهیونیستی شد و از 

توانست باعث گسترش احساسات ضد اسرائیلی  را که از نظر آنها این موضوع میهای ترکیه خواست این بخشنامه را لغو کنند؛ چ مقام

در میان کودکان ترک شود. رژیم صهیونیستی نیز در اقدامی مشابه و تقابلی، برنامه ای را در مدارس این رژیم اجرا کرد و مدعی 

، مجموعه ای 2119حولی دیگر در ماه ژانویه در جریان جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی شد. در ت« نسل کشتی ارامنه»

 از تلویزیون ترکیه پخش شد که غباری دیگر بر روابط آنکارا و تل آویو نشاند.« جدایی»تلویزیونی به نام 

در آن فیلم تصاویر قتل عام کودکان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست نشان داده شد. چندی بعد مجموعه تلویزیونی دیگری 

بود، از تلویزیون ترکیه پخش شد و تنش جدیدی میان دو طرف « ضد یهودی»که از نظر رژیم صهیونیستی، « دره گرگ ها»با نام 

، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی سفیر ترکیه در تل آویو را احضار کرد. اما اتفاقاتی 2111ایجاد کرد. همین امر باعث شد در ژانویه 

 زارت خارجه رژیم صهیونیستی رخ داد، خود باعث بروز تنش دیگری در روابط دو طرف شد.که در جریان حضور سفیر ترکیه در و

صحبت کردن مقام صهیونیست به زبان عبری، نشاندن سفیر ترکیه بر یک صندلی محقر و قرار ندادن پرچم ترکیه در میز مذاکره، 

باعض د آنکارا به شدت موضوع گیری و حتی تهدید به فراخوانی سفیر خود ازتل آویو کند. هر چند که رژیم صهیونیستی رسماض 

رجب طیب اردوغان در سخنانی، رژیم صهیونیستی را خطر  2111اهی کرد. در آوریل سال بابت مائل پیش آمده از ترکیه عذرخو

نامید. نخست وزیر ترکیه پیش از این نیز گفته بود که کشورش نمی تواند در برابر کشته شدن  غرب آسیااصلی برای صلح در 

که غزه، ترکیه دست روی دست نمی گذارد. کودکان فلسظینی ساکت بماند و در صورت حمله دوباره رژیم صهیونیستی به باری

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به این سخن ادوغان وی را مشکلی در روابط تل آویو و آنکارا دانست. « آویگدو لیبرمن»

دوستانه های بشر  اما شاید به جرات بتوان گفت که هیچ رویدادی به اندازه حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک
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اتباع ترکیه، روابط دو طرف را تیره نکرد. رخدادی که با وجود گذذشت حدود هفت ماه، سایه  نفر از 9به غزه و کشته شدن 

 سنگینی را بر روابط آنکارا و تل آویو انداخته است.

های بشر  به کشتی حامل کمکشاید در وهله اول بتوان گفت که اقدامات تحریک برانگیز و تروریستی رژیم صهیونیستی نظیر حمله 

دوستانه و قتل شهروندان ترک عامل اصلی تنش میان آنکارا و تل آویو بوده است. گرچه اقداماتی از این دست توسط رژیم 

صهیونیستی همواره منبعی برای تنش در منطقه بوده اما نباید فراموش کرد که این گونه رفتارها تازگی ندارد و در طول بیش از 

از عمر رژیم صهیونیستی بارها از سوی این رژیم دیده شده است. بنابراین علت و زمینه اصلی را باید در جایدیگری شصت سال 

های اخیر و بروز تحول در آن است. به طور کلی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه،  جست و ان سیاست خارجی ترکیه در سال

های  کشور شد. به ویژه در دو سال اخیر این تحول چشمگیر تر شده است. مقام باعث ایجاد تحول در سیاست خارجی غربگرای این

در حوزه سیاست خارجی خود و گسترش روابط همزمان با کلیه « توازن»ترکیه در دوره جدید تالش کرده اند با بهره گیری از 

را افزایش دهند و حتی  ای منطقهرد مناسبات ی خود تأثیرگذارو قفقاز، نفوذ و  غرب آسیاکشورها و به ویژه کشورهای همسایه در 

باال  تأثیرگذاریک کشور  عنوان بههای غربی سطح تماس و تعامل خود را  های برنده بیشتری در روابط خود با کشور بتوانند با برگ

عملیاتی و مستقل در  ببرند. ترکیه با وجود اینکه با رژیم صهیونیستی روابط سیاسی دارد اما در دو سال اخیر تالش کرده موضعی

های  های ترک با اقدامات و مواضع به موقع در زمینه تحوالت سرزمین های اشغالی که پیش بگیرد. مقام رابطه با تحوالت سرزمین

های انسانی همراه بوده هم از یک سو وزن سیاسی خود در منطقه را باال  اشغالی که بیشتر با ادبیات سیاسی وزین و حامل ارزش

هم از سوی دیگر زمینه توجه مردم جهان به اعمال خالف انسانی رژیم صیهونیستی در قبال مردم فلسطین را فراهم کرده برده و 

گوید: عوامل مختلفی مقامات ترکیه را در رویکرد ضد  کارشناس مسائل ترکیه در این باره می« محمد مهدی مظاهری»اند. دکتر 

های  های ایدئولوژیکی در اتخاذ این رویکرد، باید گفت بازتاب مثبت موضع گیری ولفهم تأثیرکند. ضمن  اسرائیلی خود تشویق می

آید. ضمن آنکه تقویت پرستیژ و وجهه ترکیه در  ضد اسرائیلی در افکار عمومی ترکیه فاکتور مهمی در تداوم این مسیر به شمار می

های  ه آن دارند. عالوه بر عوامل فوق باید به نقش انگیزهافکار عمومی جهان اسالم نیز عامل مهمی است که ترک ها توجهی جدی ب

درصد  8یکی از کشورهای در حال توسعه با میانگین رشد  عنوان بهاقتصادی در قالب همکاری با جهان اسالم نیز اشاره نمود. ترکیه 

تواند  ار بیسا مستعدی است که مینیاز وافری به منابع نفتی و گازی کشورهای عربی و اسالمی دارد، ضمن اینکه جهان اسالم باز

 های اقتصادی این کشور باشد. مقصد بخش قابل مالحظه ای برای تولیدات بنگاه

شود که این وضعیت تا چه زمان ادامه پیدا خواهد  با توجه به تیریگی روابط کنونی ترکیه و رژیم صهیونیستی این سوال مطرح می

و تل آویو چگونه خواهد بود؟ مقام ای ترکیه و رژیم صهیونیستی در عین حال که تالش کرد و به طور کلی چشم انداز روابط آنکار 

کوشند تا وضعیت کنونی را کنترل و از بحرانی تر شدن  کنند در هماوردی در برابر یکدیگر، خود را ضربه پذیرنشان ندهند، می می

 شرایط جلوگیری کنند.

 

 غرب آسیانقش ترکیه در 

سیاست راهبردی خود را بر اساس ایجاد اتفاق  غرب آسیایری جدید توازن قدرت های جهان در منطقه گ ترکیه در راستای شکل

نظر بین آمریکا و اتحادیۀ اروپا استوار کرده است. تحوالت شگرف اخیر در منطقه نشامگر تشدید رقابت قدرتهای جهانی برای 

است. ترکیه از کشورهای مهم منطقه و  غرب آسیادر قارۀ آفریقا و تنظیم دوبارۀ جغرافیای سیاسی منطقه و مناطق تحت نفوذ آنان 

و جایگاه ویژه ای در طرح خاورمیانۀ بزرگ  باشد میمتحد کلیدی آمریکا در منطقه است و بسیار مشتاق پیوستن به اتحادیۀ اروپائی 

است و در صورت پذیرفته شدن در اتحادیۀ دارد هر چند برخی کشورها مانند فرانسه، معتقدند که ترکیه نقش تروای آمریکا را دار

اروپائی همانند لهستان نقش مدافع آمریکا را خواهد داشت. دولت ترکیه در سال های قبل از روی کار آمدن دولت اردوغان همواره 

ر آمدن حزب تالش خود را مصروف ورود به اتحادیه اقتصادی اروپا و قرارگرفتن در میان کشورهای اروپایی کرده بود، با روی کا
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عدالت و توسعه این هدف را حداقل در شکل درخواست مستقیم آن رها کرد و تالش خود را از فشار مستقیم در جهت ورود به 

اتحادیه اقتصادی بر این سیاست استوار ساخت که نیرومندی و افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی ترکیه می تواند کشورهای اروپایی 

« همسایگان»یز آن به تالش وادارد. این کشور با شکل دادن به سیاست نگاه به شرق، نگاه خود را متوجه را برای پذیرش احترام آم

کل منطقه کرد و حرکتی قابل قبول تر و موثرتر از نظر سیاست راهبردی خود را با هدایت داوود اوغلو رئیس دیپلماسی  درواقعو 

عدالت و توسعه به عرصه قدرت سیاسی ترکیه در چند سال قبل با مقاومت این کشور همراه کرد. اگرچه ورود دولت اسالمگرای 

های زیادی همراه بود و ژنرال های این کشور را برای اتجام تهدید و کودتا تحریک کرد، اما پس از پیروزی، این حزب با بهره گیری 

سرسختانه نظامیان و اسالمگرایان سکوالر در های  از میراث احزاب اسالمگرای گذشته همچون حقیقت، رفاه و ... به رغم مقاومت

جهت ایجاد اندیشه اسالم هراسی، با انجام اقدامات موثر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و سیاست خارجی دوست 

 درصد آرا همچنان رقبای اصلی خود را در تنگنا بگذارد. 51یابانه خارجی توانست در دور سوم نیز با 

ای با کسب اعتبار برای آنها را باید در پیروزی حزب عدالت و توسعه و  زی دیپلماسی ترکیه در ارتباط با مسائل منطقهکارآمدی امرو

ترین و موثرترین  انجام اقدامات اساسی و کارآمدی آن و همچنین دستاوردهای این حزب جستجو کرد وبهتر اینکه می توان اساسی

در صحنه مسائل اقتصادی داخلی، از جمله افزایش تولید و صادرات، خاتمه دادن به بحران عامل در این پیروزی را در موقعیت آن 

و همچنین کاستن از شمار بیکاران مالحظه کرد. امروزه  2111شدید اقتصادی و رساندن رشد اقتصادی به شش درصد تا سال 

د تا در سیاست خارجی با اعتماد به نفس کامل عمل ترکیه با رونق و با ثبات است و همین امر به رهبران این کشور اجازه می ده

 آن را در کشورهای منطقه از رویا به واقعیت تبدیل کنند. ای منطقهکنند و نزدیکی و پشتیبانی از سیاست های 

ود در و اثر بخشی خارجی جایگاه بهتری را برای آینده خ بی درنگ ترکیه امروز در پناه رشد اقتصادی داخلی و دیپلماسی مناسب

منطقه و در سطح جهانی تدارک دیده است و به نظر می رسد افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آن، پشتیبانی محکم برای پیشبرد 

سیاست هایش به ویژه در جلب اعراب و برخورد با سیاست های تجاوزگرانه اسرائیل خواهد بود روزنامۀ استار در خبری تحت عنوان 

نوشت: آمریکا از اردوغان و کشورهای عرب منطقه از جمله مصر، امارات متحده، بحرین، عربستان  "دعوت ویژه از طیب اردوغان"

در آمریکا، دعوت کرده است آمریکا تالش دارد تا این  8سعودی، الجزایر، مراکش، یمن و اردن نیز برای شرکت در اجالس گروه 

 میدل"های آمریکائی که توسط پایگاه اینترنتی  های استراتژیست یهنمونۀ مناسب خود معرفی کند. بر اساس توص عنوان بهکشور را 

 نظر به چراکه. گیرد قرار آمریکا ای  غرب آسیا متحدان صف در عربستان جای به ترکیه تا است شده پیشنهاد شده ارائه "نیوز ایست

الئیک برای منطقه باشد. باید اعتراف کرد که  سیستم یک با و مدرن -مسلمان کشور یک از مناسبی الگوی تواند می ترکیه آنان

ارتقا داده، ریشه در عواملی دارد که ترکیه از مدت ها پیش در  غرب آسیاآنچه ترکیه را امروز به مقام الگوی مدنظر غرب برای 

 راستای تحقق آنها سرمایه گذاری کرده است.

برخی تحلیل گران غربی معتقدند به دلیل آگاهی غرب از  در خصوص افزایش نقش ترکیه در منازعات اسرائیل و فلسطینی ها

و نفوذ ایران در میان فلسطینی ها است که موضع گیری ها و اظهارات جسورانه آنکارا از  تأثیرنگرانی های ترکیه درخصوص افزایش 

، فلسطین، غرب آسیاوارد  ، گام به گامای منطقهسوی غرب تا حدودی با صبر و مالیمت مواجه گردید. دولت اردوغان در مسائل 

خلیج فارس، افغانستان و جهان اسالم شده است. در اثنای فجایع خونین غزه، فریاد مردم ترکیه، اعتراض خشم آلود دیپلماسی 

آنکارا و پرخاش نخست وزیر ترکیه، بیش از حد متعارف مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت. اردوغان در قبال سکوت و یا 

همچون یک قهرمان جلوه گر شد و بیش از سیاستمداران  غرب آسیانمودن به شعار توسط رهبران عرب، ناگهان در منطقه اکتفاء 

د، اگرچه آنکارا نتوانست در توقف خونریزی ها موفیت چندانی کسب کند تأثیرگذارداخلی و خارجی، بر افکار عمومی مردم منطقه 

که نزد اهل تسنن جهان  کنند میت بسیاری کسب کرد. البته برخی این گونه تحلیل ولی نزد افکار عمومی مردم منطقه محبوبی

عرب، میدان داری یک کشور اسالمی سنی )ترکی( در فلسطین بر میدان داری )نفوذ( ایران شیعی ترجیح داده می شود. اعزام 

وهای رژیم صهیونیستی به این کشتی که کشتی های ترک در قالب کاروان صلح برای شکستن محاصره غزه و حمله وحشیانه کماند
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منجربه کشته شدن تعدادی از اتباع ترکیه گردید، ضربه مهلکی بر اعتبار و موقعیت این رژیم در مقیاس جهانی وارد ساخت که 

ریه تالش ی آن پایان نیافته است. اردوغان در سفری به سوالملل بینهنوز پس از گذشت ماه ها از این حادثه تبعات و پس لرزه های 

کرده است تا نقش میانجی را بین تل آویو و دمشق ایفاء کند. وی از اهمیت ارتباط با مصر به علت نقش مصر در فرآیند صلح بین 

اسرائیل و کشورهای عرب نیز آگاه است، چراکه مصر اولین کشور مسلمانی بود که رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت شناخت، 

که عربستان سعودی  دانند میصلح و یا سازش نسبی را رهبری کنند، اما ترک ها  غرب آسیاست در بنابراین ترکیه در تالش ا

 خواهان آن است که برای کشورهای عرب نقش پدر را ایفا نماید.

 41اخیراً به ترکیه سفر کرد، وی اولین پادشاه عربستان سعودی بود که پس از  -پادشاه عربستان سعودی -عبداله ابن عبوالعزیز

سال به ترکیه سفر می کرد. در حقیقت پیش از این ارتباط بین دو کشور به سبب ساختارهای متفاوت حکومتی و برخی مالحظات، 

رابطه ترکیه با اسرائیل کاهش یافته بود؛ اما گس از قدرت گیری محافظه کاران در اسرائیل و سفر اردوغان به عربستان سعودی، 

برخی از اهداف مشترک هم  درواقعی ارتباط و مناسبات گسترده تر با عربستان سعودی ابراز کرد. ترکیه تمایل اش را به برقرار

برخی از اهداف مشترک هم باعث نزدیکی این دو کشور  درواقعباعث نزدیکی این دو کشور می شود. عربستان سعودی ابراز کرد. 

هستند. از نظر اقتصادی  غرب آسیام تری در برقراری صلح در می شود. عربستان سعودی و ترکیه هر دو خواستار ایفای نقش مه

نیز به جز موارد مربوط به انرژی، ترکیه می تواند پلی بین کشورهای غربی و عربستان سعودی باشد. ترکیه نیز تمایل دارد با 

تا گسترش مناسبات با کشورهای حاشیه خلیج فارس مناسبات سیاسی و مبادالت فراگیر اقتصادی برقرار کند که در این راس

 21عربستان سعودی بهترین فرصت و زمینه برای این امر مهم است. سفر عبداله گل، رئیس جمهوری ترکیه به عربستان که طی 

اقتصادی  -سال اخیر نخستین سفر و یم گام جدید در روابط بین دو کشور تلقی می گردد زمینه های ارتقاء جدی مناسبات سیاسی

که بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار غنی و بهترین گزینه برای  دانند میراهم ساخت. دولتمردان ترکیه را بیش از پیش ف

صدور کاالهای ترک است چه بسا دو دلیل دیگر برای دولت آنکارا وجود داشته تا تالش کند نقش پیشرو را برای پایان دادن جنگ 

 (128-132: 1391قزلباش،اسرائیل و فلسطینیان ایفا کند. )

( را برای دو سال از آن خود کرده است. بنابراین دولت آنکارا 2119ترکیه جایگاه شورای امنیت سازمان ملل را )اول ژانویه  .1

مسئولیت افزون تری برای کار با پنج عضو دائم و نُه عضو غیردائم شورای امنیت برای بازگست صلح و امنیت به این کشور را 

 دارد.

این نزدیکی به خصوص در زمان بحران  درواقعری است که روابط نزدیک با تمام طرف های درگیر را دارد. ترکیه تنها کشو .2

امتیازی برای ترکیه باشد. بنابراین احمد دوات اوغلو مشاور ارشد سیاست خارجی اردوغان که  گری میانجیحیاتی است که 

داشته است مجددا برای  2116در تبعید حماس در فوریه  گفته می شود مسئولیت دیدار غیر منتظره با خالد مشعل رهبر

یافتن راههای پایان دادن جنگ به منطقه عازم شد. به نظر می رسد پس از اینکه اسرائیل به طور یکجانبه اعالم کرد که 

ان دادن به ( به اتمام رسانده دعوت اوغلو نقش مهمی را در راضی کردن حماس برای پای2119ژانویه  11عملیات نظامی را )

 حمالت راکتی به مقر صهیونیستها در شمال و شرق غزه داشته است.

، به طور بالقوه جایگاه و موقعیت ترکیه را نزد اروپا و غرب آسیاباید گفت در مجموع، موفقیت ترکیه در دیپلماسی منطقه پر تنش 

شایانی به ترکیه بنماید. پر واضح است که دنیای غرب از   آمریکا تقویت می کند و می تواند در روند عضویت در اتحادیه اروپا کمک

این که با تغییرات شگرفی که جامعه عربی به خود می بیند احساس نگرانی شدید می کند و این گونه برداشت می کند که 

ایران در منافعش در معرض تهدیدهای جدی است. در عین حال شاهدیم که غرب و برخی متحدان عربش تا چه اندازه از نفوذ 

جنگ سرد غرب و متحدان عربش با ایران یاد  نعنوا بهمنطقه نگرانند. این نگرانی تا بدانجا است که برخی تحلیلگران از آن 

 .کنند می
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که در آن با شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل درگیری لفظی  2119اردوغان، نخست وزیر ترکیه در نشست داووس در ژانویه 

یای منطقه و جنگ اسرائیل در غزه او را به شدت مورد انتقاد قرار داد و شماتت کرد، در حقیقت از دیپلماسی داشت و بر سر قضا

پرده برداری کرد. وی دیپلماسی خارجی ترکیه را در این منطقه به طور بی سابقه ای فعال کرد و برای  غرب آسیاتازه خود در 

 غرب آسیازه ای را به منطقه ارائه داد که تاکنون مورد استقبال افکار عمومی نخستین بار شاهد بودیم که ترکیه مکتب سیاسی تا

قرار گرفته است. از آن به بعد دیدیم که ترکیه در تحوالت منطقه به چه ترتیب وارد شد. از یک سو توصیه اصالحات به رهبران 

ه سیاسی دیگر کشورهای عربی نقشه راه ارائه می عرب می داد که در مصر و سوریه نمونه آن را دیدیم و از سوی دیگر برای آیند

داد شبیه آنچه در لیبی شاهد بودیم. ترکیه همچنین با فعال سازی جنبش های اسالمی در منطقه و تقاضا از جامعه جهانی برای 

حال حاضر به ای از حکومت معتدل اسالمی ارائه داد که در  تجدیدنظر نسبت به رویکرد خود در برابر جنبش حماس نمونه تازه

نمونه ایده آلی برای بسیاری از حکومت ها تبدیل شده است. این یادداشت در نهایت این گونه پایان می یابد: بسیار سخت است 

ای که سال ها از استبداد رنج برده و سایه تنش  غرب آسیاای مطابق با معیارهای دموکراتیک تشکیل شود.  غرب آسیاتصور کنیم 

هر گونه راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی را رد می کرد، قرار است پوست اندازی کرده و از حاال به بعد با اسرائیل را که 

دموکراتیک باشد. اما نمی توان این حقیت را نادیده گرفت که ملت های منطقه ناچارند در نهایت با تغییر حکومت ها خود اقدام به 

حکومت ها از نوع ترکیه باشد یا ایران. این حقیقتی غیرقابل انکار است که رقابتی نفس تشکیل حکومت های جدید کنند حال این 

اثر گذاشته و هر کدام با شیوه ویژه خود حکومت  غرب آسیادارد که بر اراده ملت های  وجود غرب آسیاگیر میان ایران و ترکیه در 

رخی ها اقدامات ترکیه را یک ژست دیپلماتیک برای امتیاز گیری های آینده را مشابه یا متمایل به خود و منافعشان شکل دهند. ب

بی آنکه سیاست های بنیادین ترکیه نسبت به اسرائیل تغییر کرده باشد حزب  دانند میاز اعراب و اسرائیل به صورت همزمان 

ا همسایگان نمود و همزمان نیز در شروع به تنش زدایی ب 2112عدالت و توسعه با پیروزی خیره کننده در انتخابات پارلمانی نوامبر 

سطح داخلی اصالحات سیاسی جهت برآورده کردن معیارهای کپنهاگ به منظور عضویت در اتحادیه اروپایی را آغاز کرد. زلزله 

مقدمه تنش زدایی با این کشور شد. دستگیری عبدله اوجاالن تنش ها را با سوریه کاهش داد و سرکار آمدن  1999یونان در سال 

سالم گریان باعث بهبود روابط با ایران شد. نپیوستن به حمله آمریکا به عراق هم تصویر ترکیه را در جهان عرب ترمیم کرد. تالش ا

ها برای حل مسئله قبرس و نیز کشتار ارامنه آغاز شد و با روی کار آمدن احمد داوود اوغلو تز وی در مورد صفر کردن مشکالت با 

به روی صحنه سیاست خارجی ترکیه منتقل شد. او البته نیم نگاهی هم به میراث عثمانی دارد و معتقد همسایگان از پشت پرده 

وارث عثمانی باید از کشورهایی که سابقاً جزو عثمانی بودند حمایت کند. به این ترتیب تنش های ترکیه  عنوان بهاست ترکیه 

عثمانی بودند حمایت کند. به این ترتیب تنش های ترکیه با همسایگان خود وارث عثمانی باید از کشورهایی که سابقاً جزو  عنوان به

به حداقل رسید و احساس انزوای آنکارا در منطقه تا حد بسیار زیادی از بین رفت. در چنین شرایطی ترکیه احساس می کند نیاز 

عبیری بهره وری تل آویو در سیاست خارجی ترکیه به چندانی به تل آویو برای خروج از انزوا یا مقابله با سوریه و ایران ندارد. به ت

واسطه اجرای سیاست صفر کردن مشکالت به صورت محسوس کاهش یافته است. لذا تعجبی ندارد که اردوغان در اجالس داووس 

در مذاکرات  آنکارا گری میانجیبه عملکرد اسرائیل در حضور رئیس جمهور آن اعتراض می کند. البته حمله اسرائیل به غزه و رد 

داشت، اما به نظر می رسد تغییر شرایط منطقه و  AKPصلح سوریه با اسرائیل از سوی تل آویو آثار منفی بر ذهنیت رهبران 

برگردد. هر چند معنای  1991کاهش نیاز ترکیه به اسرائیل نباید انتظار داشته باشیم روابط دو طرف به ماه عسل نیمه دوم دهه 

 .(21-21: 1391رستمی، ) ستینمیان دو طرف این گفته قطع روابط 

 

 و ترکیه ژیم صهیونیستیرمشکل آب برای 

را دهه آب معرفی کرده است. آری؛ آب  2115تا  2115، این شعار سازمان ملل است که در کنار آن دهه «آب، گنج هزاره سوم»

سال قبل از میالد، فیلسوف یونانی می گفت: همه چیز آب است و جهان از یک گوهر بنیادی  511مایه حیات است همان گونه که 
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ه های اغراق آمیز طالس را نادیده بگیریم؛ باز هم نمی توانیم اهمیت این ماده حیاتی را انکار به نام آب به وجود آمده. حتی اگر گفت

کنیم. به خصوص که در دنیای امروز آب، جایگاهی همانند نفت پیدا کرده و با توجه به این که کارشناسان، قرن آینده را قرن بدون 

 سرمایه استراتژیک و مهم تری نسبت به نفت تبدیل شود.نفت نامیده اند، چه بسا در آینده ای بسیار نزدیک به 

ی برای یک کشور، از نظر ژئوپلیتیکی موقعیتی ممتاز محسوب می شود و الملل بیناز نظر سیاسی نیز دسترسی به آب های آزاد و 

ینی شده که در بر کشورهای همسایه دارد. به همین دلیل پیش ب تأثیراین موضوع نقش مهمی در سیاست خارجی آن کشور و 

 آینده یکی از عوامل منازعات میان دولت ها، منازعه بر سر منابع آب مشترک باشد.

از دیدگاه اقتصادی نیز وجود رودخانه های پرآب در یک کشور بزرگترین سهم را در رونق کشاورزی و تولید برق در آن کشور دارد. 

ی، در این گزارش سعی شده که آب، تنها از دو منظر بررسی شود. یکی اما فارغ از مسائل تاریخی، سیاسی و اقتصادی و گردشگر

و کشورهای شمال آفریقا نمود بیشتری دارد؛ چراکه این  غرب آسیامسأله بحران منابع آب و دیگری آلودگی این منابع کمبود در 

ترک هستند و این خود می تواند کشورها، هم در منابع آب های سطحی و هم در منابع آب های زیرزمینی با همسایگان خود مش

را می توان در شرایط اقلیمی این  غرب آسیادر آینده به یکی از عوامل اختالف میان کشورهای فوق تبدیل شود. علت بحران آب در 

منطقه جست و جو کرد. آب و هوا در این منطقه عمدتاً خشک و نیمه خشک بوده و به جز نقاط مرتفع سوریه و لبنان میانگین 

میلی لیتر در سال است. تنها ترکیه و ایران از منابع آب مناسب برخوردار هستند. هر چند که ایران  251ارندگی ساالنه کمتر از ب

میلی لیتر در  251نیز جزو مناطق خشک و نیمه خشک بوده و به جز نقاط مرتفع سوریه و لبنان میانگین بارندگی ساالنه کمتر از 

ران از منابع آب مناسب برخوردار هستند. هر چند که ایران نیز جزو مناطق خشک به شمار می رود و سال است. تنها ترکیه و ای

متوسط بارندگی ساالنه در آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در کره زمین است و آن میزان بارندگی نیز در سطح کشور توزیع 

حی شمالی و غربی آن قرار دارند که از همان توزیع غیریکنواخت یکنواختی ندارد. اکثر رودخانه های دائمی کشور نیز در نوا

درصد منابع آب به آبیاری در بخش کشاورزی اختصاص داده می شود.  11، بیش از غرب آسیابارندگی ناشی می شود. در منطقه 

ال داشته و این کشورها را با اهمیت بخش کشاورزی برای ایجاد درآمد ملی، استفاده بی رویه از منابع آب برای آبیاری را به دنب

 1951خطر خشکسالی روبه رو کرده است. در سالهای اخیر نیز جنگ در امتنداد منطقه غیرنظامی میان اسرائیل و سوریه در دهه 

زمانی در گرفت که سوریه سعی در قطع و توقف ساخت خط لوله آب مصرفی داخل اسرائیل را داشت، یعنی کانالی که برای تامین 

اسرائیل برای  1961ای بخش جنوبی اسرائیل بکار می رفت و از منابع نزدیک به سرچشمه در سوریه جاری می سد. در دهه آب بر

جلوگیری از انحراف جریان آب رودخانه اردن )چشمه های حسبانی و رودخانه یرموک( از زور حمالت هوایی علیه تأسیسات آبی 

شد. نیروهای  1961انجامید که سرانجام منجر به جنگ سال  ای منطقهتنش های سوریه استفاده کرد. این اقدامات نظامی به 

به طور مرتب تأسیسات و کانال آبی غور شرقی )که اکنون ملک عبداله نامیده می شود( را در  1911و  1961اسرائیلی بین سالهای 

لسطین، بمباران کرد. به قول موشه دایان دره اردن به مثابه یک هدف استراتژیک و در پاسخ به حمالت سازمان آزادی بخش ف

 وارد جنگ شد( 1916فرمانده ارتش اسرائیل )برای اسرائیل آب آنقدر مهم است که در سال 

هرگاه امروز به هزاران سال پیش نظر بیندازیم، به زمانی که داریوش کبیر ایرانی قابلیت شگرفش را در زمینه بهره گیری از آب به 

آبیاری وسیعی را از میان صحرای سوریه کشید، این احساس را نمی توان از خود دور کرد که از آن زمان تا  عیان گذاشته و شبکه

النهرین به سراشیبی می رود. با این وجود هر گاه تاریخ ما را به اشتباه بیندازد و همواره از قهرمانها و  به امروز، سرزمین پر ثمر بین

ادیده گرفت که بین النهرین کهن همواره یک کوره ناآرام را تشکیل می داده و بسیاری از نه ستمگری ها یاد کند، نمی توان ن

درگیری ها نیز بر سر مسئله آب بوده است؛ چه در آن زمان و چه امروز پروژه توسعه جنوب شرقی آناتولی )که در داخل ترکیه به 

GAP  درصد سهم سوریه را از طریق  41رودخانه فرات و درصد سهم آب عراق از  91مشهور است( به لحاظ نظری می تواند

ساخت سیستم سدهایی که آب مورد نیاز مناطق فقیرنشین ترکیه را جهت آبیاری و برق آبی فراهم خواهد کرد، منحرف سازد. از 

 2ن فقط آب فرات به داخل مزارع آفتاب سوخته جلگه هاران عرفا در ترکیه تغییر مسیر داده است. هم اکنو 1995آوریل  11
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درصد از جریان آب رودخانه مزبور مسیر طبیعی خود را به سمت عراق و سوریه طی می کند. اما در سالهای آتی ترکیه قصد دارد 

دست کم یک سوم از آب رودخانه فرات را برای مقاصد کشاورزی و نیازهای انرژی به داخل مرزهای ملی خود هدایت نماد. )ساری 

 (215-216 :1384 ،صراف.

که در روابط با ترکیه و منازعه با اعراب و ایران در  باشد میر گفتارهای قبلی هر چه گفتیم مربوط به تهدیدات سیاسی اسرائیل د

که اهمیت آن حتی از موارد سیاسی زیادتر نباشد کمتر نیست تامین  باشد میپی حل آن است ولی تهدیدی دیگر برای اسرائیل آب 

ن منطقه برای رژیم اسرائیل مشکل بزرگی است اسرائیل برای تامین آب خود در پروژه سرقت آب از آب چهار میلیون یهودی در ای

آب رود اردن و دریای جلیله استفاده می کند همین طور رود یرموک توسط خط لوله تل آویو سفره های آب زیرزمینی که در 

و در اشغال اسرائیل منبع  باشد میوالن که متعلق به سوریه اشغال اسرائیل است نیز منبع دیگری به شمار می رود آب ارتفاعات ج

و اسرائیل وضعیت فالکت باری دارد  باشد میمهم دیگری است ولی در اثر استفاده زیاد اسرائیل آب دریای تبریه در حال کم شدن 

حتی مخالفت اسرائیل با  باشد میاز رود اردن خیلی زیاد  الملل بینمقل از رود اردن مقدار آب مصرفی اسرائیل بر خالف حقوق 

و اکثر آب مصرفی اسرائیل از مناطق  باشد میساخت سد روی رود اردن به نام وهبا به دلیل تامین آب مصرفی اسرائیل از این محل 

ی لذا دست از اشغال مناطق فلسطینی مورد تاکید سازمان ملل بر نم باشد میتحت اشغال و جاهایی است که در اختیار فلسطینیان 

دارد این همه نتیجه زیر را در بردارد که اسرائیل منابع آب سوریه و اردن و ... و فلسطینیان را در اختیار و مورد استفاده قرار می 

وزیر  باشد میدهد ولی باز این برای اسرائیل کافی نیست این مستلزم سیاست تامین آب در منطقه و لذا سرقت و گسترش بحران 

آب یک بمب ساعتی است و اگر مردم منطقه برای محدودیت آب راه حل مشترکی پیدا نکنند جنگ »گوید کشاورزی اسرائیل می 

 «.جنگ رخ خواهد داد غرب آسیابه خاطر نحوه استفاده از آب در »می گوید  پروفسور آرمون استاد دانشگاه هیفا نیز« قطعی است

و به ویژه اسرائیل به قدری مهم است که اسرائیل سعی می کرد با فشار به ترکیه جهت حل مشکل با  غرب آسیامسئله آب برای 

)از بلندی های جوالن( حل کند به طوری که شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل آشکارا اعالم  سوریه مشکل آب مورد نیاز خود را

و سوریه امضاء شود در تئوری سوریه از ترکیه آب می گیرد و ما  کرد )بدون حل مسئله آب هیچ تفاهمی نمی تواند بین اسرائیل

 هم منابع تحت کنترل خود را حفظ می کنیم(

 

 سیاست آب بر روی نیل

اسرائیل هنگام بحث از مرز با اشراه به تورات مرزهای بین رودخانه نیل تا فرات را متعلق به خود می داند که مطابق تعلیمات  

 تامین بین این دو مرکز آب را دنبال می کند تا تعلیمات تورات با سیاست اسرائیل یکی شود. تورات تحریف شده سیاست

درصد آب نیل در اختیار این کشور است و به قول چرچیل مصر نیل است و نیل مصر  81از طرفی اتیوپی نیز معدن آب آفریقا است 

که برابر سیاست آمریکا اسرائیل و اتیوپی روابط  باشد میاتیوپی اهمیت آب برای مصر نیز مهم است ولی کنترل آب نیل در اختیار 

نزدیکی دارند بعد از اتیوپی دومین مرکز آب افریقا در سودان است هر چند اسرائیل نتوانسته بود سودان را مانند مصر طی قراردادی 

است و برای آب است در کل سیاست به نام کمپ دیوید به خود جلب کند ولی اخیراً بحث استقالل جنوب سودان در همین سی

و در نهایت حتی با تحت کنترل قرار دادن جنوب سودان و اتیوپی سیاست  باشد می غرب آسیااسرائیل در اختیار گرفتن آب و نفت 

 فشار بر مصر را دنبال خواهد کرد.

گیر شوند لذا سوریه ترکیه را تحت فشار در بحث گاپ نیز اسرائیل به دنبال آب ترکیه است اگر سوریه و اسرائیل سر آب با هم در

برای دادن آب زیاد به سوریه خواهد کرد و اگر سوریه و اسرائیل با هم سر آب تفاهم ایجاد کنند اسرائیل به ترکیه فشار خواهد آورد 

فلکه آب نیل برای  که سهم آب زیادی به اسرائیل توسط ترکیه داده شود اسرائیل با یک سیاست دوگانه همانطور که اتیوپی را شیر

سایر کشورهای همسایه می دید و با آن روابط بسیار نزدیک داشت آب ترکیه و پروژه گاپ را شیر فلکه آب برای کشورهای پایین 
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دستی ترکیه می بیند و عالقه به رابطه با ترکیه دارد ولی همانطور که توضیح داده شد در صورت تفاهم احتمالی با سوریه به ترکیه 

 ی آورد تا سهم آب زیادتری به اسرائیل دهد.فشار م

 

 بحث و نتیجه گیری-6

از ترکیه سیاست  2111جاد شد ولی در سال یا منطقهبرخی امیدواری ها از ورود ترکیه به جرگه مقاومت در در چند سال اخیر 

خود آگاهی  ای منطقههای خاصی متبادر شد که موجب تعجب برخی از سیاسیون شد آیا حزب عدالت و توسعه از سیاست های 

ر جهت حل مسئله هسته ای ایران امضاء و به قطعنامه شورای امنیت دارد یا خیر زمانی که ترکیه همراه برزیل بیانیه تهران را د

 رای منفی داد. همه کارشناسان حداقل در ایران ترکیه را در کنار ایران و رودرو با اسرائیل و غرب دانستند.

را ایجاد کرده  پرسشها و واکنش های خاصی ای منطقهنوع رفتار و چرخش های دولتمردان ترکیه در عرصه سیاست  از سوی دیگر

 کنند میو توسعه به دنبال چه هستند و چرا در برخی از مواقع مواضع دوگانه اتخاذ  عدالتاست که واقعا آنکارا و رهبران حزب 

واکنش رجب طیب اردوغان نسبت به مدیریت اجالس داووس و موضع تند وی نسبت به رئیس رژیم صهیونیستی شیمون پرز آغاز 

بود. پس از آن جدال ترکیه و اسرائیل بر سر ارسال بسته های کمکی به غزه و جلوگیری نیروهای رسمی این چرخش سیاسی 

نفر از شهروندان ترکیه جان خود را از دست بدهند و همینطور جدال بر سر تبادل سفرا  9امنیتی و نظامی اسرائیل که سبب شد 

 .باشد میاین سؤال را ایجاد کرد که واقعا در منطقه چه خبر 

در مورد این مسئله که ترکیه در منطقه در چه جایگاهی ایستاده و رویکرد آن چیست باید چند محور را مدنظر قرار داد ترکیه 

میراث دار عثمانی است و هنوز از خال هویت ملی انسجام یافته رنج می برد. مبنای ساخت دولت و سیاست در ترکیه پس از عثمانی 

اولین گام غرب بوده است. در هر صورت ترکیه در منطقه  1952یمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در سال غربگرایانه بوده و عضویت در پ

اوراسیا قرار دارد و آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی برای ایجاد پایگاهی در منطقه و چسبیده به مرزهای شوروی به ترکیه نیازمند 

اسالمی بود که عضو ناتو شد و در کنار تهدید شوروی در دوران جنگ سرد بود از این رو ترکیه اولین کشور منطقه و تنها کشور 

ترکیه پنجره ای بود به غرب و ناتو. پس از آن ترکیه تمایل خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا را اعالم کرد ولی تا امروز با این امر 

گرایش دارد، که عمده ذهن و زبان و فرهنگش  مخالفت شده است به خصوص فرانسه و آلمان ترکیه در حالی به اروپائی شدن

شرقی است همین مسئله دو گانگی هویت عمیق در داخل کشور ایجاد کرده است که در دولت و سیاست مشاهده می شود. احزاب 

یک می شدند غرب گرا با کمک ارتش تا چند وقت قبل اجازه فعالیت به اسالم گراها را نمی دادند و هر بار اسالم گراها به قدرت نزد

( از طرفی سیاست های 1996، 1961، 1911، 1981با کودتا جلو آن را می گرفتند. )کودتا در دوران جنگ سرد در سه دوره 

غربگرایانه و سختگیرانه کمالیست ها و نظامیان موجب شد جایگاه آنها کاسته شده است و مردم به سمت احزاب جدید و به حزب 

گانگی در این دوران نیز ادامه یافت و علی رغم شروع مذاکرات حزب عدالت با اتحادیه اروپا از سال عدالت و توسعه شد که این دو

در حالی که با سیاست شرق گرایانه بیگانه بود ولی وقتی به این نتیجه رسید که از این روش نمی تواند به عضویت اتحادیه  2115

رد تا بیش از گذشته حساسیت غرب را تحریک کند حمالت لفظی آنکارا در بیاید سیاست واکنشی و شرق گرایانه خود را شروع ک

از پست  2119به اسرائیل در این راستا بود. البته عمده تفکرات شرق گرایانه ترکیه را باید در تفکرات داود اوغلو دانست که در سال 

کمانی است که هر چه زه آن به سمت  مشاورت نخست وزیر به وزارت خارجه رسید وی معتقد است سیاست خارجی ترکیه مانند

شرق کشیده می شود تیر آن به سمت غرب می رود ولی این سیاست تا زمانی اجرائی است که حزب عدالت و توسعه در ترکیه در 

راس قدرت باشد و در صورت به قدرت رسیدن سایر احزاب جهت گیری سیاسی آنها تغییر می کند. چون اندیشه های متفاوتی در 

متفاوت خواهد بود. لذا رویکرد سیاست در این کشور استراتژیک  وجود دارد و هر کدام که در راس باشند سیاست گذاری آنها ترکیه

و درازمدت نیست و رویکرد تاکتیکی و کوتاه مدت دارد و این یعنی سیاست توام با آزمون و خطا یکی از این نمونه عادی و افزایش 

راستای سیاست به صفر رساندن مشکالت با همسایگان ترکیه نسبت به افزایش ارتباطات با ارمنستان  روابط با ارمنستان بود که در
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اقدام ولی با اعتراض گسترده آذربایجان مواجه و در جهت حفظ دوستی مهم با این کشور روابط با ارمنستان را در همان سطح 

 سابق نگه داشت.

ر جبهه مقاومت و در برابر اسرائیل قرار داشت و سعی در نفوذ در کشورهای منطقه را د 2111نیز ترکیه تا سال  غرب آسیادر مورد 

سیاست ترکیه با مشکل مواجه و بعضا سیاست و رویکردهای  غرب آسیاداشت ولی بعد از تحوالت بیداری اسالمی در منطقه 

الی آن در اتخاذ سیاست های علیه سوریه شد و تاکتیک حزب با مشکل مواجه شد که نمونه ع متفاوت و چرخش در مواضع مواجه

 .باشد میکه محور مقاومت 

ای آمریکا در منطقه تثبیت شده  گرایش پیدا کرد که سیاست منطقه غرب آسیاالزم به ذکر است ترکیه در مقطعی به سمت منطقه 

ایط اردوغان و حزب متبوعش و نقش کشورهای عربستان و اردن و اسرائیل و حتی گروه های مقاومت مشخص شده بود در این شر

ن سیاست ترکیه را به هم زد ای منطقهتنها با حمله لفظی به اسرائیل می توانست در قلوب مسلمانان منطقه نفوذ کند. ولی تحوالت 

 .کنند میو شاید در این اندیشه است با فروپاشی دولت های منطقه مانند سوریه و ... محل بیشتری برای فعالیت پیدا 

خود یعنی اسرائیل و ایرن حاکی از سیاست دو  ای منطقهمی رسد با توجه به تحوالت اخیر در روابط ترکیه با دو رقیب به نظر 

به طوری که ترکیه سعی دارد با پیگیری سیاست های دو  باشد می ای منطقهوجهی ترکیه در قبال این دو و سایر بازیگران جهانی و 

 و غرب و اسرائیل چند سیاست خود را پیگیری نماید. غرب آسیاان و جانبه در قبال این دو گروه یعنی ایر

و احیای قدرت خود در منطقه  غرب آسیابه جهت اهمیت  غرب آسیادر استفاده از توان خود جهت کنار زدن ایران در بحث مناقشه 

داد. آنها معتقد بودند که اصالحات به گروه های اسالمی اجازه فعالیت سیاسی  1981و  1911تغییرات اقتصادی و سیاسی در دهه 

کمالیسم برای جایگزین نمودن اندیشه های اسالمی با اندیشه های غربی سکوالر اشتباه بزرگی بوده است. بر همین اساس آنها پس 

اط با به اندیشه ملی گرایانه با قرائتی اسالمی روی آوردند و تاکید می نمودند که آینده ترکیه بستگی به ارتب 1911از دهه 

 کشورهای اسالمی دارد نه کشورهای غربی. ترکیه بزرگ یکبار دیگر شعار این حزب بود.

و قفقاز امتداد دارد، ترکیه با سرعت بیشتری به سمت پیشرفت، مردم  غرب آسیادر بین کشورهای منطقه وسیعی که از بالکان تا 

گونگی برخورد با اسالم سیاسی گام برمی دارد. ترکیه برخوردار ساالری، بهبود مناسبات با کشورهای همسایه، توسعه اقتصادی و چ

از استقالل رأی که در جهت حل مشکالت سنتی خود یعنی اسالمگرایی و مسأله کردها گام برمی دارد و در ظاهر هر روز از ترکیه 

شورهای اسالمی تبدیل شود و سکوالر طرفدار آمریکا فاصله بیشتری می گیرد کشوری است که می تواند به الگویی برای همه ک

 الگو بپذیرند. عنوان بهبسیاری از مسلمانان، ترکیه را 

ماهیت این روابط محدودیتهایی دارد و زمینه هایی وجود دارد که انتظارات از طرف مقابل باید در حد معین باشد. اسرائیل از 

اسرائیل در ساخت شهرکها یا دیگر جنبه های جنجالی  سیاست های ترکیه در مورد کردها حمایت نخواهد کرد و ترکیه از سیاست

سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان دفاع نخواهد کرد. در سالهای اخیر عالقه تشکلهای یهودی آمریکا به ترکیه افزایش یافته 

. با این حال در اینکه این امر اند است و هیأتهای یهودی اسرائیل دیدار رسمی از ترکیه داشته و اغلب با مقامات ارشد مذاکره کرده

به زودی به حمایت بیشتر از ترکیه بیانجامد، تردید وجود دارد، بخصوص از نظر فروش اسلحه. در طول زمان، اگر مناسبات ترکیه 

یکا بر جا با اسرائیل دوام داشته باشد، احتماالً تداعی معانی مثبتی را نزد اعضای طرفدار اسرائیل کنگره و مقامات قوه مجریه آمر

خواهد گذاشت. به دالیل راهبردی، روابط با اسرائیل را ابتدائا ارتش ترکیه آغاز کرد، نه رهبری غیرنظامی و این کار در پاسخ به 

ه در ترکیه، احتماال اقلیت قابل توجهی از جمعیت ترکیه همواره گرایان اسالماحساسات مردمی نبود. با توجه به وجود احساسات 

در ترکیه باعث شد تا  1999نقش اسرائیل در عملیات نجات پس از زمین لرزه سال  ترکیه و اسرائیل خواهند ماند.منتقد روابط 

قدری نسبت به این رابطه پشتیبانی ایجاد شود. احساسات قابل توجه ضد عرب در دستگاههای ترکیه به حفظ مناسبات با اسرائیل 

 کمک می کند.
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ئیل و فلسطینیان قرارداد صلح امضا شود. چنین قراردادی مشروعیت روابط با اسرائیل را نزد اقشار ترکیه عالقه مند است بین اسرا

، تقویت خواهد کرد. با این حال، ترکیه در مورد مسیر صلح بین اسرائیل و کنند میقابل توجهی از مردم که از فلسطینیان حمایت 

محور اصلی روابط ترکیه و اسرائیل بود. آنکارا نسبت به رفع عامل اسرائیل در سوریه نگرانی هایی دارد. بازدارندگی در قبال سوریه، 

مقام بازدارنده اقدامات سوریه علیه ترکیه نگران است. صلح بین اسرائیل و سوریه وضعیت موجود که در آن سوریه ضعیف و منزوی 

حمایت سوریها از تروریسم ضد ترکیه از زمان اخراج  و آنکارا از امنیت نسبی برخوردار است، بر هم خواهد زد. با وجودی که کاهش

آنان نسبت به سوریه دچار بی اعتمادی عمیقی هستند که بعید است به زودی از بین  هنوز اوجاالن، باعث دلگرمی ترکها شده است،

ریه از دست دادن آب جوالن برود. ترکیه به عالوه از این نگران است که اسرائیل با حمایت آمریکا این پیشنهاد را مطرح کند که سو

را با آب رود فرات جبران کند. آنکارا این نگرانی را نیز دارد که سوریه صرفا به دلیل قطع رابطه با تروریستهای ضد اسرائیل و بدون 

ود. از اقدام مشابه در مورد سایر تروریستهای ضد ترکیه، از فهرست کشورهای تروریست پرور وزارت خارجه آمریکا کنار گذاشته ش

دیگر نگرانی های ترکیه این است که اسرائیل به سوریه اجازه دهد نیروهایش را به مرزهای شمالی آن انتقال دهد، روابط نزدیکی با 

سوریه برقرار کند )همان طور که پس از امضای قرارداد صلح مصر و اردن با اسرائیل با این کشورها رابطه نزدیک برقرار کرد( و 

 خود را با ترکیه به روابط با ترکیه ترجیح دهد.اسرائیل روابط 

استوار و چند وجهی بود. گمان می رود تالش های صلح سوریه با اسرائیل و ترکیه، تأثیری  2111روابط ترکیه با اسرائیل در سال 

در  درواقعاسرائیل است،  منفی در آن نگذارد. برای برخی ناظران، روابط ترکیه و اسرائیل نبض ساز عادی سازی روابط مسلمانان با

 ای منطقهاست، کامال محتمل است که روابط اسرائیل و ترکیه هسته نوع جدیدی از روابط  غرب آسیاچارچوب طرح جامع صلح 

 مبتنی بر موافقتنامه های تجاری، امنیتی و در مورد آب تشکیل دهد.

یران و به نوعی در سوریه مشکالتی برای اینها به بار خواهد آورد آن بر اکراد در سه کشور عراق و ا تأثیرحضور اسرائیل در عراق و 

را دچار پیچیدگی های جدید کند. این مسائل نشان دهنده عدم لزوم و پیگیری ترکیه برای اتحادیه  غرب آسیاکه می تواند مناقشه 

رکیه درخواست عضویت در اتحادیه کشیده و اعالم کرد احتمال دارد ت 2111اروپا است در سخنان رئیس جمهور ترکیه در سال 

 اروپا را پیگیری نکند. هر چند این اعالم یک سیاست اعالمی هست و ترکیه همچنان منتظر چراغ سبز اروپا خواهد ماند.

در نگاه دیگری سیاست دولت ترکیه را نمی توان در احیای صرف امپراطوری عثمانی به معنای خلیفه گری و عناصر اسالمی خالصه 

نو  درواقعلکه عده ای عقیده دارند نور عثمانی گری در ترکیه به معنای احیای نفوذ و اعتبار عثمانی در حوزه شرق است کرد ب

عثمانی گری در ترکیه الگوئی به جهان اسالم معرفی می کند که عناصر اصلی دموکراسی غربی مدفون در تعابیر اسالمی و به نوعی 

ی را معرفی و خطرات اسالم بنیاد گرا را برای اسرائیل که منافع ملی غرب و آمریکا هست نیز اسالم دموکراتیزه شده به سبک غرب

 حفظ و در سایه آن میانجی بین این دو و قدرت اول منطقه خواهد شد.

ان و احتماال ایران و انرژی آن ایران را هدف گرفته است و قصد دارد از طریق اکو و منابع نفت ایر ای منطقهترکیه با توجه به وزن 

انتقال خطوط نفت ایران از طریق ترکیه نسبت به ارتقاء وزنه اقتصادی و سیاسی خود اقدام کند. ترکیه برای ارتقاء موقعیت خود 

غالب اقتصادی با اندک مایه های سیاسی را برای ایران انتخاب کرده است هر چند خوش خیالی است که ترکیه را دوست بی ادعا 

 رقیب جدی شمارده شود.دانست بهتر است 

از دانشگاه بوسفور است و پس از کسب مدرک فوق لیسانس در رشته  1984داوود اوغلو فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در سال 

دریافت کرده است. وی معتقد به استفاده بهینه ترکیه از میراث  1999، دکترای خود را هم در این رشته در سال الملل بینروابط 

و جغرافیایی خود در سیاست خارجی این کشور است. داوود اوغلو و حزب عدالت و توسعه در تالش برای بازگرداندن جایگاه تاریخی 

 :دانند میی ترکیه، التزام به شش اصل را ضروری الملل بینو  ای منطقه

در مناطق داخلی  تأثیر -3ایه، سیاست به حد صفر رساندن مشکالت با کشورهای همس -2توازن متناسب بین آزادی و امنیت،  -1

اصل سیاست خارجی چند بعدی، بنابراین اصل ترکیه باید در کنار حفظ رابطه استراتژیک با غرب، روابط سیاسی  -4و خارجی، 
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گسترش دهد. به باور داود اوغلو، این دو مسئله هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند و در عوض  غرب آسیاخود را با کشورهای مسلمان 

به افزایش قدرت چانه زنی ترکیه در برابر غربی ها خواهد انجامید، و به ویژه به  غرب آسیاوذ ترکیه در میان شوراهای مسلمان نف

 پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، یاری می رساند.

ترکیه به اتحادیه اروپا، در داوداوغلو بر این باور است که با افزایش نفوذ ترکیه در میان کشورهای اسالمی، و متعاقب آن پیوستن 

 بدل خواهد شد.  ای منطقهآینده نزدیک ترکیه به یک قدرت 

داود اوغلو هدف بلند مدت و بلند پروازانه ترکیه را تبدیل شدن این کشور به یک قدرت جهانی قرار داده است. داود اوغلو برای نیل 

تکیه می کند، « به صفر رسانیدن مشکالت با همسایگان»یعنی ، «عمق استراتژیک»به این هدف، به اصل اول طرح شده در کتاب 

به اتحادیه اروپا ثابت کند که ترکیه  -نفوذ خود را در میان همسایگان مسلمان و مسیحی خود افزایش دهد ب -تا از این طریق؛ الف

 ا ارمنستان را حل کند.و درصدد است تا مشکالت تاریخی خود را همسایگانش نظیر مشکالتش ب باشد میکشوری مسالمت جو 

اصل به کارگیری روش دیپلماسی جدید. وی دیدگاههای خود را در کتاب عمق استراتژیک در  -6اصل دیپلماسی منسجم و  -5

از  الملل بینصفحه مطالب خود را عرضه می کند. این کتاب در این جمله خالصه می شود که ارزش یک کشور در روابط  646

ای، هویت بالکانی و هویت آسیایی دارد و بر  غرب آسیاو عمق تاریخی آن سرچشمه می گیرد. ترکیه هویت موقعیت ژئواستراتژیک 

و در پی آن ثبات امنیت ملی این کشور را تضمین کند. این کتاب در  ای منطقهاین اساس خواهان سیاستی است که ثبات داخلی و 

ترکیه را ترسیم کند؛ آن نقشه ای که ترکیه را بیش از یک پل ارتباط تالش است تا با آرامش و به شکل عمیق نقشه استراتژیک 

  می داند و آن را کنشگری اصلی و بازیگری مرکزی برمی شمارد که به تولید افکار و ارائه دهنده بین شرق و غرب

 راه حل در محافل شرقی و غربی می پردازد، چراکه ترکیه، هم شرقی است و هم اروپایی.

نوشته احمد داوود اوغلو و ترجمه محمد جابر ثلجی و  "یالملل بینعمق استراتژیک: موقعیت ترکیه و نقش آن در عرصه "کتاب 

چاپ و منتشر شد. )سعید  "دارالعربیه للعلوم"و با همکاری  "مرکز مطالعات الجزیره"طارق عبدالجلیل، چندی پیش از سوی 

در این کشور دچار تغییر و تحول  گرایان اسالمسیاست خارجی ترکیه با به قدرت رسیدن ی مطالعات صلح( الملل بینشکوهی، مرکز 

عظیمی شده و کمتر کسی است که بتواند این تغییرات را انکار کند. این تغییر در حوزه هایی چون سیاست خارجی این کشور برای 

ورهای عربی و آفریقایی کامالً محسوس است. اما به عقیده پیوستن به اتحادیه اروپا، جهت گیری آن نسبت به آمریکا، اسرائیل، کش

اکثر کارشناسان، بررسی سیاست خارجی ترکیه بدون پرداختن به اعتقادات و نظرات شخصی احمد داود اوغلو وزیر خارجه این 

 کشور چندان مفید نخواهد بود.

ها با هم رقابت دارند و سیاست های آن بر منافع ملی ایران با توجه به اینکه ترکیه در همسایگی ایران قرار دارد و در برخی حوزه 

است، بنابراین در این نوشتار تالش خواهد شد تا به بررسی نظرات وزیر خارجه این کشور و تأثیرات آن روی سیاست  تأثیرگذار

و جزء  الملل بیندر حوزه روابط خارجی ترکیه در منطقه پرداخته شود. احمد داود اوغلو وزیر خارجه فعلی ترکیه، استاد دانشگاه 

وزیر  عنوان بهمعدود افراد دانشگاهی است که فرصت یافته نظرات خود را در حوزه عمل به مورد اجرا گذارد. وی پیش از اینکه 

خارجه انتخاب شود، مشاور رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در حوزه سیاست خارجی بود و سپس سکان هدایت وزارت 

ترکیه یاد می شود، بر روند سیاست خارجی این  "کیسینجر" عنوان بهرا هم شخصاً به دست گرفت. داوود اوغلو که از او خارجه 

 شگرفی گذاشته و اغلب نقطه نظراتش به مورد اجرا درآمده است. تأثیرکشور 

بی به همین نام منتشر شده است. است که در کتا "(Strategic Depthعمق استراتژیک )"دکترین داوداوغلو معروف به دکترین 

هسته اصلی این دکترین را ژئوپلیتیک تشکیل می دهد و مولفه های دیگری چون تاکید بر قدرت نرم، تالش برای میانجیگری و 

 .کنند میبرد در ارتباط با دیگر کشورها آن را تکمیل -ی و اتخاذ راهبرد بردالملل بینو  ای منطقهحل بحران های 

به «. ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است»مذکور، معتقد است که وی در کتاب 

( می Central Powersهمین دلیل داود اوغلو ترکیه را در زمره کشورهای کوچکی قرار می دهد که آنها را قدرتهای مرکزی )
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کند؛ چراکه کشوری مرکزی است و نه  غرب آسیادر بالکان یا  ای منطقهنقش  نامد. او معتقد است که ترکیه نباید خود را محدود به

اهمیت استراتژیک می  الملل بینفا کند؛ چیزی که به این کشور در نظام ای منطقه. بنابراین باید نقش رهبری را در چندین ای منطقه

آسیای مرکزی و خزر، مدیترانه، خلیج فارس و دریای سیاه ، بالکان، قفقاز، غرب آسیادهد. از دید داوود اوغلو، ترکیه به همه مناطق 

تعلق دارد و در همه این مناطق می تواند نقش رهبری را به عهده گرفته و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. وی این 

ترکیه حالت منفعل به خود  ادعا را رد می کند که ترکیه پلی بین اسالم و غرب است چراکه به اعتقاد او، این امر باعث می شود

 گرفته و بازیچه دست دیگر بازیگران شود.

( ترکیه باید نقش پررنگ، فعال 1مولفه های تشکیل دهنده دکترین عمق استراتژیک داود اوغلو را می توان چنین نام برد: 

(proactive و متناسب با تاریخ پرشکوه گذشته و عمق جغرافیایی خود ایفا کند؛ )رای بهتر آن می بایست بر روی ( برای اج2

( 3قدرت نرم خود سرمایه گذاری کند. چراکه به نظر او کشورش با همه مناطق ذکر شده دارای روابط تاریخی و فرهنگی است؛ 

( اقتصاد آن بازوی قدرتمندی برای 4نهادهای سیاسی داخلی این کشور می توانند الگویی برای کشورهای این مناطق باشند؛ 

( با همکاری 6ی نقش مهمی را ایفا کند؛ الملل بینو  ای منطقه( باید در مدیریت بحران های 5از این روابط است؛ پشتیبانی 

( به جای التماس و صرف هزینه 1اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه، نیاز به مداخله قدرتهای خارجی را از بین ببرد و 

ا، باید روی کشورهای منطقه سرمایه گذاری کند مخصوصاً کشورهایی که زمانی جزء های گزاف برای پیوستن به اتحادیه اروپ

 امپراطوری عثمانی بوده اند.

( مسائل و مشکالت داخلی: تا این کشور نتواند به 1از دید او، ترکیه برای رسیدن به موفقیت در این راه، با دو مسأله روبروست: 

کند نمی تواند در سیاست  وفصل حلو سکوالرها را  گرایان اسالمو اختالف بین مشکل مسالمت آمیز کردها و همچنین شکاف 

 ( روابط با همسایگان: ترکیه برای اینکه بتواند به بازیگری مهم در منطقه و نظام 2خارجی خویش موفقیت چندانی کسب کند. 

کند. اینجاست  وفصل حلو اختالفات خود را با آنها  تبدیل شود، ابتدا باید با همسایگان خود رابطه مسالمت آمیزی داشته الملل بین

 Zero Problemعدم مشکل با همسایگان. )"که بعد مهمی از استراتژی داود اوغلو رخ می نمایاند که معروف است به استراتژی 

policy With Neighbors)" بیهوده صرف  بر اساس این سیاست، ترکیه تاکنون منابع و هزینه های زیادی را به درگیری های

 تبدیل شود و اهمیت استراتژیک  ای منطقهکرده است. این کشور برای اینکه بتواند به رهبر 

 ی پیدا کند، باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرار کرده و مشکالت و اختالفات فیمابین را از بین ببرد.الملل بین

ه بیش از توجه به واقعیت، برخواسته از آرزوهاست. آرزوها جایی در بسیاری از شکست های بزرگ حاصل خود بزرگ بینی است ک

میدان سیاست ندارند. کشورهایی که بر اساس آرزوها، به تنظیم معادالت راهبردی خود می پردازند، از درک صحیح واقعیت های 

یگران نیز به آن بال و پر داده اند، حاکم بر جهان و خویش عاجز هستند. این قبیل کشورها، عالم غیرواقع خود ساخته ای را که د

عالم واقع دانسته و به گونه ای از خویش غافل می شوند که این غفلت می تواند آنان را به سراشیبی سقوط بکشاند. حاکم کردن 

راهنمای عمل این قبیل کشورهاست. این در حالی است عقالنیت سیاسی ایجاب می  ترین مهمنگاه تاریخی بر صحنه سیاست، 

اید، سیاست مدار واقع گرا تالش نماید ضمن بهره برداری از تاریخ، صحنه سیاست را از تسلط تاریخ خارج نماید. تسلط نگاه نم

 تاریخی بر عمل سیاست مدار، می تواند فاجعه آفرین باشد. کتاب عمق استراتژیک احمد داود اوغلو، تبلور عینی این نگاه است.

سالهای اخیر، به خوبی مشخص می شود که دیدگاه های داود اوغلو در اغلب موارد به مورد  با بررسی سیاست خارجی ترکیه در

اجرا گذاشته شده است. از تالش برای رفع اختالفات دیرین با کشورهایی همچون ارمنستان و یونان گرفته تا بازسازی و بهبود 

و گسترش  ای منطقهفای نقش میانجی در بحران های روابط با کشورهایی چون سوریه و کشورهای عربی دیگر و تالش برای ای

 ، همگی نمودهایی از دکترین عمق استراتژیک وزیر خارجه این کشور هستند.ای منطقهروابط اقتصادی 
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در این بخش در پی آن هستیم تا نمود عینی این سیاست ها را در ارتباط با کشورهای همسایه ترکیه بررسی کنیم. بدیهی است 

همه کشورهای منطقه در این نوشتار با محدودیت مواجه است و فرصت و مجال بیشتری می طلبد. به همین دلیل و  پرداختن به

 صرفاً به منظور بررسی تأثیرگذاری این تفکرات، روی دو بازیگر مهم و همسایه آن یعنی سوریه و ایران متمرکز می شویم.

 

 روابط ترکیه و سوریه -1

تا آستانه جنگ  1998یکی از آشکارترین تغییرات رخ داده در سیاست خارجی ترکیه، نسبت به سوریه بوده است. دو کشور در سال 

شاهد گسترش روابط دو کشور  2115می کرد. اما از سال  PKKپیش رفتند و ترکیه سوریه را متهم به حمایت از کردهای 

س سیاسی به خود گرفت و به اوج خود رسید. حتی در سالهای اخیر ترکیه چندین بار هستیم. این روابط ابتدا بعد اقتصادی و سپ

تالش کرد با میانجیگری، سوریه و اسرائیل را پای میز مذاکره آورده و بین آنها صلح برقرار کند و اسرائیل را راضی به برگرداندن 

سید و روابط ترکیه با اسرائیل به تنش گرائید، اما بر میزان بلندیهای جوالن به سوریه بکند. هر چند که این تالش به سرانجام نر

محبوبیت ترکیه در سوریه و کشورهای دیگر افزود. روابط اقتصادی دو طرف روز به روز در حال گسترش است طوری که در سال 

داشتن ویزا  2119سال قرارداد همکاری اقتصادی با سوریه منعقد نمود. این کشور در سپتامبر  41ساعت، ترکیه  24طی  2111

برای گردشگران سوری را نیز لغو کرد؛ اقدامی که در این منطقه کم سابقه بوده و باعث افزایش محبوبیت ترکیه در افکار عمومی 

.گرچه اکنون با تغییر موضع ترکیه اوضاع حالت دیگری به خود گرفته و ترکیه به یکی از اصلی ترین عوامل ضد سوریه  منطقه شد

 است. بدل شده

 

 رابطه ایران و ترکیه -2

چیزی نیست که بتوان انکار کرد. روابط اقتصادی دو کشور  گرایان اسالمبهبود چشمگیر روابط ایران و ترکیه پس از روی کار آمدن 

سفر میلیارد دالر در سال عنوان شده است که در  11روز به روز در حال گسترش است. رقم فعلی مراودات بازرگانی طرفین حدود 

برابر افزایش دهند. همکاری دو کشور  3سال آن را به  5اخیر عبداله گل رئیس جمهور ترکیه به ایران، طرفین توافق کردند ظرف 

در حوزه های انرژی نیز بیشتر شده و دامنه این گسترش روابط، به حوزه سیاسی هم می رسد که نمود بارز آن، میانجیگری ترکیه 

 ای منطقهاست. این امر یکی از شاخصه های دکترین داود اوغلو برای میانجیگری در حل بحران های در مسأله هسته ای ایران 

اعالمیه "به توافقی برای طرح مبادله سوخت هسته ای دست یافت که به  2111است. ایران با میانجیگری ترکیه و برزیل در سال 

جی برای ترکیه بود. به دنبال آن، تالش های دیپلماتیک این کشور معروف شد. این امر موفقیتی دیگر در حوزه سیاست خار "تهران

ولی با درخواست ایران در استانبول برگزار شد.  1+5برای حل مسأله هسته ای ایران افزایش یافت و آخرین نشست ایران با گروه 

حدودی روابط ترکیه با ایران بدلیل روابط ، تا یکی از عناصر اصلی محور مقاومت( عنوان بهبعد از اقدامات ترکیه بر علیه سوریه )

نزدیک و ایدئولوژیک ایران و سوریه به سردی گروید. که تمام این اتفاقات می تواند نشان از نقش پررنگ ترکیه در منطقه و خواست 

 حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان در برجسته تر شدن باشد.

شگرفی روی سیاست خارجی ترکیه گذاشته و این کشور را به بازگیری فعال در  تأثیری بی شک شخص داود اوغلو و نظرات و

ی مورد مشورت رهبران الملل بینتبدیل کرده است. همین که رهبران این کشور در موضوعات حساس  ای منطقهی و الملل بینصحنه 

در سطح جهان  "افزایش استراتژیک ترکیه"اوغلو  کشورهای غربی قرار می گیرند، خود نشان از افزایش اهمیت و به تعبیر داود

دارد. منتقدان بر این عقیده اند که سیاست های وی باعث تمرکز در مناطق حاشیه ای و کنار گذاشتن سیاست پیوستن به اتحادیه 

اهمیت پیدا کند که اروپا شده است. اما وزیر خارجه ترکیه معتقد است به جای التماس های مکرر و بی نتیجه، ترکیه باید آنقدر 

که  کنند می "عثمانی گرایی جدید"اتحادیه اروپا از آن دعوت کند که به آن بپیوندد. همچنین برخی سیاستمداران وی را متهم به 

به دنبال بازگرداندن ترکیه به دوران امپراطوری عثمانی است. اما وی این ادعا را رد کرده و معتقد است به دلیل ریشه های فرهنگی 
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است و بهتر می تواند منافع ملی خود را  "عمق استراتژیک"تاریخی، ترکیه در این مناطق دارای قدرت بازیگری و به عبارتی و 

تامین کند. هر چند برای نتیجه گیری درخصوص میزان موفقیت سیاست خارجی داود اوغلو کمی زود است، اما باید اذعان داشت 

تبدیل کند. برآیند حاصله از این  الملل بین ه ترکیه را به بازیگری مهم در منطقه و نظامکه این سیاست ها در کوتاه مدت توانست

راهبردی داود اوغلو، ظاهراً سبب اتخاذ سیاست خارجی پویا و چند وجهه ای توسط ترکیه می گردد که به تغییر نگاه  -نگاه تاریخی

رد راهبردی که تعامل و پیوندی نزدیک به نظام جهانی دارد، نه امنیتی این کشور با همسایگان بوده است. هدف نهایی این رویک

. ترکیه همچنان که باشد میهای بزرگ  تنها ارتقاء موقعیت ترکیه در منطقه و جهان، بلکه جای گرفتن این کشور در میان قدرت

حوالت نشان می دهد که در شرایط ادعا دارد محور سیاست های کالن خود را بر اساس نگاه تنش زدا تنظیم نموده است، اما روند ت

 جاری، این رویکرد بیش از موفقیت سیاسی، موفقیت اقتصادی برای ترکیه به همراه داشته است.

تصدی جایگاه هفدهم در اقتصاد جهانی و ششم در اقتصاد اروپا تبلور این موفقیت است، اما ادامه مشکالت با ارمنستان، یونان، 

ه، عراق و ... واکنشی در برابر درک سیاست توسعه طلبی ترکیه از سوی کشورهای پیرامونی تلقی قبرس و بروز مشکالت با سوری

 ، که با زبان صلح به دنبال تسلط بر منطقه است.باشد میشده و نشانه عدم موفقیت در حوزه سیاست خارجی 

، آن است که اگر اجازه داده شود تاریخ مبنای عمل سیاسی گردد، باشد مینقد اساسی که بر نظریه عمق استراتژیک داود اوغلو وارد 

با تغییر برخی از واژه ها، می توان نه تنها با همین نام و عنوان این ویژگی ها را که داود اوغلو برای ترکیه تعریف نموده است، برای 

ه دارای تاریخ و سابقه دولت مداری دیرینه تر از ترکیه می باشند، تعریف نمود، بلکه برای این کشورها عمق راهبردی ایران و مصر ک

 فراتر از ترکیه تصور نمود.

داود اوغلو، در می یابیم، این تئوری دارای نقاط ضعف و همچنین نقاط قوت « عمق استراتژیک»در یک ارزیابی منصفانه از تئوری 

یک کشور شرقی و چرخش سیاست  عنوان به؛ از نقاط قوت آن می توان به توجه این تئوری به پیشینه تاریخی ترکیه باشد می

خارجی ترکیه از پافشاری بر روی تالشهای بی ثمر برای نزدیک شدن به غرب به منظور عضویت در اتحادیه اروپا، به سمت تعامل 

 نام برد. غرب آسیاقفقاز و  با کشورهای منطقه برای کسب موقعیت باثبات در

سابقه سیاست خارجی ترکیه در سالهای پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی، نشان دهنده تالش دولتمردان آن 

، امری ثمری باشد میکشور در جهت تقلید کورکورانه از فرهنگ و تمدن غرب بدون توجه به پیش زمینه های فرهنگی این کشور 

نداشته است. اما سیاست گذاریهای نوین  غرب آسیاکیه به جز، از دست دادن جایگاه تاریخی ترکیه در میان کشورهای برای تر

غرب اش، جایگاه خود را در  ترکیه توسط احمد داود اوغلو، گویای این نکته است که ترکیه می خواهد با تکیه بر پیشینه تاریخی

ت در این امر با اعتماد به نفس بیشتر به چانه زنی با اروپایی ها برای پیوستن به اتحادیه اروپا و قفقاز ارتقا دهد، و پس از موفقی آسیا

برای « اعتماد به نفس»اشاره داود اوغلو به لزوم اتکا ملتها به « عمق استراتژیک»بپردازد. یکی از نکات مهم طرح شده در کتاب 

مین اصل است که مشاهده می کنیم، نخست وزیر ترکیه در اجالس داووس . با اتکا به هباشد میپیشرفت در عرصه سیاست جهانی 

را ترک می کند. این امر به افزایش  پس از متهم کردن شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، به نسل کشی فلسطینی ها، آن اجالس

داود اوغلو، به  «عمق استراتژیک»محبوبیت ترکیه در میان کشورهای مسلمان انجامید. با آگاهی از برخی از نقاط قوت تئوری 

یاد می شود، و معلول یک نگاه « وهم در سیاست خارجه ترکیه» عنوان بهبررسی نقطه ضعف عمده این تئوری می پردازیم که از آن 

 .باشد میساده انگارانه در سیاست های جدید خارجی این کشور 

رکیه با همسایگانش، ترکیه قادر خواهد بود تا ظرف یک برنامه کوتاه مدت، داود اوغلو مدعی است که با به صفر رسانیدن مشکالت ت

)به  باشد میبدل شود. چشم انداز آرمانی این تئوری، رسانیدن ترکیه به یک قدرت جهانی در بلند مدت  ای منطقهبه یک قدرت 

وداوغلو به طور جدی دارای ضعف دا« عمق استراتژیک»اصل تئوری  ترین مهمصفر رسانیدن مشکالت با همسایگان( اولین و 

منطقی است؛ آشکار است، هنگامی که ترکیه با یک همسایه خود مشکلی داشته باشد، و آن مشکل تنها بین آن دو کشور باشد، 

شاید بتواند آن مشکل را حل کند، یا به صفر برساند. اما در شرایطی که مشکل میان ترکیه و بیش از یک کشور باشد و یا در یک 
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و جهانی چند کشور و از جمله ترکیه درگیر باشند، آنگاه امکان دارد که حل شدن مشکل ترکیه با یک همسایه  ای منطقهقشه منا

اش به افزایش مشکالت ترکیه با کشورهای دیگر بیانجامد. به طور مثال نزدیک شدن ارمنستان به ترکیه و امضای پروتکلهای 

به خشم مقامات جمهوری آذربایجان انجامیده  ،یالدیم 2119اکتبر سال  11ترکیه در برقراری روابط سیاسی میان ارمنستان و 

است. دولتمردان جمهوری آذربایجان، که پیش از این ترکیه را برادر بزرگتر خود می نامیدند، ترکیه را به قطع جریان گاز ارسالی از 

 این جمهوری به ترکیه تهدید کرده اند.

در مسئله هسته ای ایران میان این کشور و غرب است، که در این مسئله نیز نزدیکی این  گری میانجیاز سوی دیگر ترکیه مدعی 

گرچه بعد از نزدیکی ترکیه به محور کشور به ایران، و چانه زنی به نفع ایران، ممکن است به رنجش اتحادیه اروپا و غرب منجر شود.

، اوضاع رابطه ترکیه با غرب و اروپا بهتر و با ز ارکان اصلی محور مقاومت(یکی ااسد )عربستان و قطر بر ضد دولت سوریه و بشار 

 ایران تا حدودی سردتر شده است.
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 تهران ،جنبش گولن در ترکیه چیست ،1391،ادوارد استرتونف، .1

 مععاون  ،یراهبرد گزارش ،ییاروپا هیاتحاد در هیترک تیعضو اندازچشم ،(1385) نژاد ینقد حسن و عباس دیمج ،یاشلق .8

 یخارج استیس یها پژوهش

 دوم سال ،14مهرنامه شمارهمیانه سنت و مدرنیسم،  در (،1389.) اطهری، اسداهلل .9

پژوهش هعای سیاسعت    معاونت (،1اروپا )اتحادیه حزب عدالت و توسعه از الحاق به  اهداف (،1389) سیداسداهلل، ،اطهری .11

 خارجی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 خبرگزاری جمهوری اسالمی رنایا تفصیلی، مصاحبه استراتژیک ایران و ترکیه، روابط (،1388) ،هانیک برزگر، .11

پژوهشعکده  :تهعران  قهرمان پور، رحمان ،یالملل بینو قدرتها ساختار امنیت در نظام ، مناطق 1388،یاول ،یبر ،وریو بوزان، .12

 یالملل بینمطالعات 

 مطالعات راهبردی پژوهشکده ،غرب آسیاو منازعه در  چالش ،(1388) ،اصغر ،یولدان جعفری، .13

 نشر رسا:تهران وزیری، شاهرخ ،جنگ سرد دهه ،1311،نوام چامسکی، .14

 و فرهنگعی  مؤسسعه  راردادها و توافق های نظامی ترکیه و اسرائیل،وضعیت ق نیآخر (،1383) ،لیداسماعیس حسین گلی، .15

 معاصر ابرار مطالعاتی

 غرب آسیاپژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک  مرکز جامع و منفرد، آسیا غرب (،1389) ،نیحس دهشیار، .16

معاونت پعژوهش هعای سیاسعت خعارجی      امتداد یک نگاه تاملی در روابط اسرائیل و ترکیه، در (،1386) ،محمود ،دهقانی .11

 مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
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پعژوهش هعای سیاسعت خعارجی مرکعز مطالععات        معاونعت  آینده تنازع هویعت هعا،   آسیا غرب (،1386) ،محمود ،دهقانی .18

 تشخیص مصلحت نظاماستراتژیک مجمع 

مرکعز پعژوهش هعای مجمعع     تحلیلعی   گعزارش  ترکیه در برخورد با سیاست های اسعرائیل،  اعتبار (،1386) علی، ،رستمی .19

 تشخیص مصلحت نظام

 شعماره  پعنجم،  سعال  ،غعرب آسعیا  مطالعات  فصلنامه ،اسرائیل و ترکیه نظامی –امنیتی  مانیپ (،1311) جلیل، ،روشندل .21

 111ص ،،3و2

 معاصر ابرار مطالعاتی و فرهنگی مؤسسه ،وموسسات اسرائیلی و یهودیان ترکیه مراکز ،(1383) ،دیحم رهنمود، .21

 جامع علوم انسانی پرتال ،الملل بین یهمکار و آب بحران ،(1384) ،بهروز صراف،ساری  .22

معاونت پژوهش ای ترکیه و محدودیت ها و مطلوبیت های ایران در آن،  غرب آسیا یاستراتژ (،1389) ،رضا ،سخاوت زاده .23

 های سیاست خارجی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 11شماره ،دیپلماتیک همشهری ترکیه، در اقتصادی اصالحات ؛(1384) علیرضا سلطانی، .24

 یالملل بین: دفتر مطالعات سیاسی و  تهران ،غرب آسیابازیگران روند صلح ، (1319) ،محمدباقر سلیمانی، .25

 سمت:تهران ،الملل بینهای مختلف در روابط  هینظر ،دحسنیس سیف زاده، .26

 : انتشارات مروارید تهران ،سیاسی دانشنامه (،1385) ،وشیدار عاشوری، .21

 ی ابرار معاصرالملل بین:موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات  تهران ،الملل بین تیامن (،1383) ،ابومحمد عسگرخانی، .28

 معاصر ابرار: تهران ترکیه، ،(3) اسالمی کشورهای با آشنایی ،(1384) هادی محمد زاده، فالح .29

 سمت :تهران ،نظام سیاسی دولت در اسالم ،(1385) ،داود فیرحی، .31

 امورخارجه وزارت: تهران ،ترکیه جمهوری ،(1384) صابر قاسمی، .31

 28-16شماره  ،دیپلوماتیک یهمشهر اتحادیه اروپا و ترکیه، (،1383) ،لوفرین ،قدیری .32

 مطالععاتی  و فرهنگعی  مؤسسه: تهران اروپا، اتحادیه ویژه کتاب جانبه، دو معضل اروپا و ترکیه ؛(1383) رحمان قهرمانپور، .33

 معاصر ابرار

مرکز پژوهش های علمعی و  ، اسرائیل به کشتی امید واکنشی به نزدیکی ترکیه به ایران حمله (،1389) ،رحمن قهرمانپور، .34

 خاورمیانهمطالعات استراتژیک 

پژوهش هعای علمعی و    مرکز اوغلو معمار سیاست خارجی ترکیه و حزب عدالت وتوسعه، داود (،1389) ،رحمن قهرمانپور، .35

 غرب آسیامطالعات استراتژیک 

ترکیعه،   گعروه  ،غعرب آسعیا   گعروه  ،غرب آسعیا بی اعتمادی وعدم شکل گیری نظام منسجم در (1389) ،رحمن قهرمانپور، .36

 معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

سعال یعازدهم    غعرب آسعیا  مطالعات  فصلنامه ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپای، تیموفق (،1381) ،عسگر ،قهرمانپور .31

 185تا151ص ،1شماره 

 چهعارم،  سعال  ،غعرب آسعیا  مطالععات   فصعلنامه  پس از جنگ سعرد،  غرب آسیاترکیه در  نقش (،1316) ،امکیس کاکایی، .38

 4شماره

 اروپا اتحادیه به ترکیه الحاق موانع بررسی (،1391) ی دانشکده اطالعات،الملل بینگروه علمی امنیت  .39

 11 شماره ،دیپلماتیک همشهری ،اروپا اتحادیه رد ترکیه عضویت ،(1384) حسین محمد سید لواسانی، .41

 انتشارات علمی و فرهنگی:تهران طیب، رضایعل ،در مورد سیاست جهانی یدگاههاید ،1389،چاردیر لیتل، .41

 ، تهران: دانشگاه امام صادقای منطقهترکیه و اسراییل دو ستون جدید (، 1385) ،درضایحم ملک محمدی، .42
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 33 شماره ،مطالعات راهبردی فصلنامه امنیت، ای منطقه ربافتا (،1383) ،ریقد نصری، .43

هعای  پعژوهش   معاونت توازن در صحنه سیاسی ترکیه، رییتغ اعتدال گرایی بر افراط، یروزیپ (،1384) ،حسن نقدی نژاد، .44

 سیاست خارجی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

: مرکز پزوهش های علمی و مطالعات تهران موسوی، نیدحسیس ،ترکیه جمهوری سرگردان(، 1383) ،محمد نورالدین، .45

 غرب آسیااستراتژیک 

 ع(باقر )امام  دانشکده سلیمانی، اسداهلل ،غرب آسیااسرائیل در  یاستراتژ ،(1385) ،هارون یحیی، .46

 رمعاص ابرار مطالعاتی و نگیفره مؤسسه ،ترکیه و ابعاد روابط ترکیه و اسرائیل انیهودی (،1383) ،دیمج یونسیان، .41

فصلنامه مطالعات ، رحمن قهرمان پور، ناپایدار ترکیه و اسرائیل اعتالف (،1381) ،ولفانگو و پیکولی، شیترید یونگ، .48

 13 جلد ،ای منطقه


