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 دهیچک

ترین چالش داخلی نظام حاکم بر سووریه  تواکنون بوود   تحولات اخیر در سوریه بدون تردید سخت     

هوای منققوه را هوم در  کرد  است. البته این امر به نقش دولت است. این تحولات بسیاری از سردرگمی

سوریه و اهمیت ایون کووور بور  یادچار تعارض و مهم منققه موضعگیری و نوع برخورد با این تحولات

. بدون تردید بحران در سوریه  محدود به مرزهای داخلی این کوور نبوود  و گرددیتحولات منققه بر م

گذاشوته و  ریو حتی جهانی داشته است. بحران سوریه بر کوور ایران و ترکیه تأث یاتاثیرات مهم منققه

کوه توسوط ایوران و ترکیوه در  ییکردهوایط ایون دو کووور یدیود دورد  اسوت. رورا در رواب یهاچالش

تاریخی و رفتار سیاسوتگذاران  یهااخیر در عرصه سیاست خارجی دنبال شد   ریوه در تفاوت یهاسال

و  هادگا یوودو کوووور دارد. تفوواوت بووین اهووداژ اسووتراتویت ایووران و ترکیووه اسووت کووه د یهوواز یو انگ

. رفتار تهران و دنکار  بحران سوریه و کندیو کوور در قبال تحولات سوریه را تعیین ماین د یهااستیس

در تعریو  چووم انوداز  یاو البته تحولات جهان عرب  نقوش تعیوین کننود  یامنققه یهادیگر تنش

 خاورمیانه دارد. در ادامه این یووهش به دنبال یاسخگویی به این سؤال است که سیاست خارجی ایران و

 در یی دارد؟ یااین اهداژ چه دثار منققه ترکیه در قبال سوریه به دنبال چه اهدافی است و

 هاکلید واژه

 .  سیاست خارجییاسهیسوریه  ایران  ترکیه  مقالعه مقا

                                                                 
  (نویسند  مسئول).  تهران  ایرانواحد علوم و تحقیقات دانوگا  دزاد اسلامی علوم سیاسی خته دکتریدانش دمو *

saeedjahangiri61@yahoo.com 
     تهران  ایران.دانوگا  ییام نور گرو  علوم سیاسی عضو هیأت علمی **
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 مقدمه

 بود  تاکنون اسد بوار نظام یداخل چالش نیتر سخت دیترد بدون هیسور در ریاخ تحولات     

 هقمنق تحولات بر کوور نیا یگریباز تیاهم و هیسور یامنققه مهم نقش به رام نیا البته. است

 مسائل گرید و عراق مسئله سازش  مذاکرات مقاومت  ن یفلسق به مربوط مباحث جمله از

 نیا یفایا یبرا و شد یم محسوب منققه در ثبات عامل کنون تا هیسور. گرددیم بر یامنققه

. است بود  یالملل نیب و یامنققه یطرفها توجه مورد هموار  نققهم تحولات در نیدفر ثبات نقش

 از که یتحولات است  روبرو یسخت یهاچالش با دیجد تحولات مقابل در هیسور دولت اکنون اما

 (.0931  یرانیا)تاس متأثر یخارج گرانیباز اقدامات و کردهایرو و دیجد یامنققه تحولات

 فعال گرانیباز اتین و هاخواست از فراتر یموضوع هیسور در ریاخ تحولات و رخدادها ریس     

 یجهان و یا فرامنققه گرانیباز اراد  و منافع حوز  در و است هیترک و رانیا ازجمله انهیخاورم

 کوور نیا نظام کنند  دیتهد و یجد طرژ تی از هیسور یخواه تحول انیجر. ردیگیم قرار

 شدن انباشته و یموارکت ریغ یحزب تت نظام و یداخل اقاختن قرن مین یفضا لیدل به و است

 که نیا و یو به. است دورد  وجود به حکومت یبرا را یا شکنند  طیشرا درون دریمردم مقالبات

 در را یاد یچیی طیشرا مسئله نیا و اندشد  کوته هم یادیز اریبس افراد موجود اخبار اساس بر

  .(0930  یبرار)است کرد  جادیا داخل

 و شود  یبازتعر غرب و هیترک روابط که شدند باعث هیسور تحولات و یو به یعرب یها انقلاب    

 قدرت خلاء کردن یر و یا منققه مدل قالب در وتریب را هیترک نقش که است  مند علاقه غرب

 خواهد جادیا کوور نیا یبرا چالش هم و فرصت هم مسئله نیا به هیترک ورود. کند تیتقو

 چالش و داشت خواهد منققه معادلات در یوتریب یگریباز هیترک که بابت نیا از رصتف. کرد

 از گانیهمسا با روابط و شرق به نگا  و ییگرا منققه چارچوب در هیترک روابط که رو نیا از

 . (0931 ان یقاسم)شودیم  یتضع رانیا یاسلام یجمهور با جمله

 رود ینم گمان و دارد  هم از یادیز اریبس فاصله ه یسور بحران به نسبت کوور دو یهادگا ید

 دو ریتفس که چرا. دهند رییتغ هیسور تحولات به نسبت را خود موضع کوور دو از تی چیه

. ستین کردن یر قابل فاصله نیا و است متفاوت یکل به هیسور در یکنون تحولات از کوور

 به هیسور بحران به نسبت نیطرف ا نگ یول دهند کاهش بتوانند یکم دیشا را اختلافات هرچند
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 یدئولوژیا یبرمبنا رانیا و هیترک فهم. ستین رفع قابل اختلاژ نیا و است متفاوت نینادیب طور

 وجود علت به فقط نه نیا. است متفاوت هیسور درخصوص منققه در یاسیس انداز چوم و

 هیترک اما. گردد یبرم وورک دو یخیتار یهاوهیر و رقابت به بلکه است  رانیا در یاسلام دولت

  یازطرف رد؛یبگ شکل درک نیا براساس رانیا با روابقش که است نداد  اجاز  وقت چیه زین

  یاکبر)دهد شکل یدئولوژیا یبرمبنا هیترک با را خود روابط که است نداشته یلیتما زین رانیا

0931 .) 

 بودن بالا رغمیعل که م یساز نوان خاطر دیبا کوور دو روابط ند ید مورد در مجموع در     

 یامنققه موضوعات سر بر نظر اختلاژ و یامنققه یهارقابت وجود کوور  دو یهایهمکار سقح

 یگوناگون یهابینو و فراز با ند ید یها ما  یط کوور دو روابط شد  خواهد سبب یجهان و

 .شود روبرو

  

 رانیا یخارج استیس لیتحل

 نید که چرا دارد یفرامل و یجهان یسرشت و تیماه یخارج روابط در یاسلام حکومت     

 شد  یمعرف انیجهان یبرا فرستاد  نیدخر مثابه به( ص)امبریی و نید نیترکامل مثابه به اسلام

 گسترش و یاله احکام یاجرا به مردم دعوت خدا  نید اقامه و است یجهان دن رسالت و

 واحد یاسلام یجمهور. است بود ( ع)نیوممعص ائمه و امبریی توجه مورد یاله یدستورها

 با مواجهه در بلکه یکوور یمرزها به معقوژ نه دن یهاکنش و داندیم یجهان را خود لیتحل

 یقدس و محور قتیحق شمول جهان یهایوگیو و است مدرن یهاد یید عنوان به مرزها نیا

 را یجهان واحد دولت د یا و دکویم چالش به را الملل نیب روابط و مناسبات بر حاکم نظم دن 

 (. 0931  یمحمد دقا)ردیگیم نظر در خود رسالت عنوان به

 مستکبران با مبارز  و مستضعفان از تیحما مقوله یاسلام دولت تیدئولوژیا ساخت نیهمچن     

 یهاملت از تیحما مورد در یرانیا و یمل یهانهیویی وجود رغم به. یروراندیم خود در زین را

 01 بند (0931  یرمضان).دارد اسلام نید یدستورها در وتریب اصل نیا مستضع   و وممحر

 بر کوور یخارج استیس میتنظ را یاسلام یجمهور دولت فهیوظ زین یاساس قانون 9 اصل

 مستضعفان از غیدر یب تیحما و مسلمانان همه به نسبت برادرانه تعهد اسلام  یارهایمع اساس
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 دورد  مستضع  و محروم یهاملت از تیحما زین 051 اصل در نیمچنه. کندیم  یتعر جهان

 و داندیم خود درمان را یبور جامعه کل در انسان سعادت رانیا یاسلام یجمهور: است شد 

  یمحمد دقا).شناسندیم جهان مردم همه حق را عدل و حق حکومت و یدزاد و استقلال

0931 .) 

 صورت به رانیا یاسلام یجمهور یخارج ستیسا رد تیدئولوژیا ساخت یکل طور به     

. هستند گریهمد با متقابل ارتباط تی در دن دهند  لیتوک یاجزا که کندیم عمل یاشبکه

 اجزاء ریسا و است جهان سقح در یاسلام حکومت یبرقرار یبرا تلاش گزار  دن جزء نیترمهم

 یدارا کنندیم فایا شبکه در هک ینقو به بسته کدام هر و هستند یاصل جزء نیهم خدمت در

 (. 0931  یدهقان)هستند گا یجا

 که چرا است  رانیا یخارج استیس در مؤثر یکارگزار ثابت عنصر تیتیژئویول تیموقع     

 تصور وتریی دنچه از تر یظر مراتب به یشکل به البته مرزها و وسعت قیطر از ایجغراف هم هنوز

 است عبارت تیتیژئویول( 0913  ینیخم).گذاردیم جا بر یاسیس کنش در را خود ریتأث شدیم

 نیتأم یراستا در یجهان ای و یامنققه سقح در ییهابیرق با قدرت موازنه جادیا هدژ از

 ضع  در که تیتیژئویول دگا ید از قدرت عوامل یس. یمل منافع گسترش و حفظ جهت ت یامن

 ینیسرزم تیموقع و خاک وسعت ن یزم نوع هوا  و دب تواندیم موثرند کوور تی قدرت ای

 (0931  لیه).باشد

 و ریتأث تحت شدت به تیژئواکونوم و تیژئواستراتو خاص طیشرا داشتن لیدل به رانیا     

 خیتار هموار  رانیا تیتیژئویول تیموقع. است یامنققه و یالملل نیب تیامن طیشرا در رگذاریتاث

 نیا. بود خواهد ساز سرنوشت تیموقع نیا زین ند ید در و داد  قرار ریتأث تحت را دن گذشته

 و یجهان معادلات در است قادر که دردورد  یالملل نیب کوور تی صورت به را رانیا تیموقع

 توجه مورد که شد  باعث رانیا بودن یالملل نیب. کند یباز را یابرجسته نقش یامنققه

 عوامل از یکی عامل نیا یس. ردیبگ قرار یامنققه و یالملل نیب بعد از یجهان قدرت یهاکانون

 یفناور توسعه همانند قدرت گوناگون سقوح در که یتحولات و رییتغ رغم به که است یدارییا

  یمیکر).است کرد  حفظ رانیا یخارج استیس در را خود تیاهم همچنان گرفته صورت

0930) 
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 یکتاتورید یهانظام ینیگزیاج یبرا بخش الهام الگو و مدل نیبهتر دگا ید نیا طبق     

 لیتحم صدد در رانیا  یاسلام یجمهور رهبران دگا ید از است"ینید یسالار مردم"مدل

 اتیتجرب و شد  محسوب یاسلام یهاجنبش ریسا بخش الهام اما ستین گرانید به خود یالگو

 اساس نیا بر(. 0911  یمحمد)دهدیم قرار گرانید اریدراخت مختل  یهاعرصه در را خود

 نیادیبن اصول از یکی را یزیست سلقه و استکبار با مبارز  هموار  یاسلام یجمهور رهبران

 یجمهور یخارج استیس یهایوگیو از یکی زین یاساس قانون. اندکرد  نییتع یخارج استیس

 رو نیا از. داندیم یرییذ سلقه و یگر سلقه و یکو ستم و یستمگر هرگونه ینف را یاسلام

 برابر در تعهد عدم و یرییذ سلقه  ییجو سلقه هرگونه ینف اساس بر رانیا یارجخ استیس

 نگا  که دهدیم نوان یخارج استیس از یوجه نیچن. ساست استوار گر سلقه یهاقدرت

 جهت در و است تیهومون ضد و طلب نظر دیتجد شدت به الملل نیب نظام به یاسلام یجمهور

  (.0931  یرمضان)کندیم تلاش قدرت یهاققب و هاکانون با مبارز  و مقابله

 رانیا کارگزار انیم متقابل کنش محصول رانیا یخارج استیس گفت توانیم یکل طور به     

 ساختار قیطر از الملل نیب جامعه متقابل  ارتباط نیا در. است الملل نیب جامعه ساختار و

 تیتیژئویول  یدئولوژیا قیطر از رانیا و شودیم موخص دن بر حاکم ینهادها و هنجارها قدرت 

 هر. شودیم شناخته دارد  یالملل نیب ینهادها و قدرت عیتوز یچگونگ به نسبت که یتیذهن و

. کنند فراهم را تقابل ای تعامل یهانهیزم توانندیم دارند که یتیماه به بسته عناصر نیا از کدام

 دهدیم لیتوک را تعامل از یاد یچیی مجموعه یکارگزار و یساختار عنصر هفت از کدام هر

 (.0939  یور قهرمان)ردیگیم شکل رانیا یخارج استیس دن اساس بر که

 

 هیسور در رانیا یخارج استیس

 و نهیرید روابط یدارا دن با رانیا که است یاسلام یکوورها جمله از هیسور یعرب کوور     

 منظر از واقع در هیسور و رانیا ییهمسو. دارد تداوم زین حاضر حال در و است بود  یخیتار

 یروزیی از قبل ران یا ونیانقلاب انیم یغرب ضد یوهایگرا چهارچوب در یخیتار یتبارشناس

 قرار یابیارز مورد دیبا حرکت دن استمرار در یاسلام انقلاب یروزیی از یس و یاسلام انقلاب

 یوهایازگرا مختل  یوهایگرا با رانیا رد یکنون ونیانقلاب  یاسلام انقلاب یروزیی از قبل. ردیبگ
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 هیسور نیهمچن و یبیل مصر  جمله من یعرب متفاوت یکوورها با اساسا    یاسلام و راست چپ 

 انیم تنگاتنگ یارتباط گفت توانیم با  یتقر. بود حاکم دنها بر که یغرب ضد یمهایرژ وجود با

 تی داشتن منظر از ییهمگرا نیا .داشت وجود گوناگون یجناحها در ونیانقلاب و کوورها دن

 از یس مناسب یها یساز فضا جادیا در وتریب تحرک یرور نهیزم و ساز نهیزم موترک دشمن

 از یس رانیا یاسلام یجمهور هیعل غرب که یتحرکات به توجه با و بود یاسلام انقلاب یروزیی

 به مربوط مختل  یاهنهیزم در هیسور دولت که ییهایریگ جبهه و کرد مقرح انقلاب یروزیی

 نظام و منققه در یاسیس گوناگون یهانهیزم در که ییهایریگ موضع و رانیا به عراق حمله

 یعنی تهران در د یرس قدرت به تاز  ونیانقلاب با هایریگ موضع نیا و داشت الملل نیب

 نهیویی دن که یطور به بود برخوردار یوتریب یهمراه و یهمگن از رانیا یاسلام یجمهور

 تیتقو را کوور نیا در متفاوت یها جناح و هیسور با گوناگون یفکر یجناحها موجود ارتباطات

  (0930 ا ین مقهر. )شد گذشته دهه سه در دن استمرار یرور نهیزم و ساز نهیزم و کرد

 به کوورعملا   دو و افتهی توسعه جیتدر به رانیا یاسلام انقلاب از یس هیسور و رانیا روابط     

 عنوان به خود کردن قلمداد از طرژ دو هر که چند هر اند شد  مبدل یراهبرد مانانیی مه

 را رانیا با یعرب کوور تی روابط سقح نیتریعال هیسور. کنندیم یخوددار یراهبرد نیمتحد

 یدارا دموق و تهران روابط انداز  به یعرب یهاتختییا از تی چیه با تهران روابط و دارد

 ران یا یاسلام یجمهور با تیاستراتو جانبه دو روابط جز به هیسور. است تیاهم و یوتوانه

 گر ید یسو از. است داشته عهد  به هم را عرب جهان به رانیا ورود درواز  نقش یادیز یسالها

 نیهم به. دارد تینزد خاور و ترانهیمد منققه به رانیا تیاستراتو اتصال در یاتیح نقش هیسور

 هیسور تحولات منافع بر یمبتن و متفاوت ینگاه با رانیا عرب  جهان نقاط ریسا برخلاژ ل یدل

 تحولات نیا به محتاطانه ینگاه با سو تی از رانیا گر ید عبارت به. کندیم و کرد  دنبال را

 یسو از و ندیافزایم دن شدت بر( عربستان و لیاسرائ کا یدمر) یخارج عناصر که ستهینگر

 به منجر که ییجا تا و حاکم حکومت چهارچوب در و هیسور در اصلاحات یادرخواسته با گر ید

 امر نیا. است کرد  تیحما نوود  لیاسرائ میرژ با مبارز  در هیسور یمل تیامن و قدرت  یتضع

 یسنت اتحاد حفظ به منجر تینها در و دیافزایب اسد بوار حکومت تیموروع بر تواندیم یحت

 . (0931  وشب نهیه)شود هیسور و رانیا
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 رایز دارد یاتیح یتیاهم رانیا یبرا زین گرید یجهت از هیسور  یاسیس تیحما از یجدا     

 که یگروه کند؛یم فراهم را»حزباالله«  یعیش یشبهنظام گرو  با ارتباط ییایجغراف ریمس

 تمقاوم اتحاد یدیکل عوامل حزباالله هم و هیسور هم. است رانیا انقلاب ارزشمند دستاورد

 فرودگا  قیطر از و رانیا یسو از حزباالله حاتیتسل از یاریبس رودیم گمان و هستند  رانیا

 .باشند شد  نیتأم دموق

. است بود » اسد بوار«  حکومت یاصل متحد هموار  رانیا ه یسور یفعل جنگ طول در     

 یمنافعمل   اساس بر هن اتحاد نیا که قتیحق نیا به توجه با هیسور-رانیا اتحاد زیشگفتانگ دوام

 بنا حکومت دو نیب یراهبرد-یکیتاکت موارکت اساس بر بلکه  یمذهب یارزشها نه و موترک

 موجب»نیحس صدام «حکومت تحت عراق با موترک یدشمن. شودیم زتریشگفتانگ شد  

 یبقا موجب لیاسرائ و کایدمر از نفرت و موترک ترس و شد 0331 در هیسور و رانیا یکینزد

 (0931  یکارنگل وهیاند).شد دنها اتحاد

 یانسان و ینید یارزشها یمبنا بر یمردم یانقلاب از بردمد  خود که رانیا یاسلام یجمهور     

 شیی سال چند و یس انقلاب و امیق با یانکارناشدن شباهت یعرب یکوورها تحولات و است بود 

 داخل در نیمعترض به نسبت افتهی سازمان خوونت قبال در تواندینم گمانیب دارد  انیرانیا

 از یحکومت ریغ و یحکومت  یرسم یکانالها از است لازم ن یبنابرا باشد؛ تفاوت یب هیسور

 متوق  را تظاهرکنندگان و نیمعترض با برخورد و خوونت که شود خواسته اسد بوار حکومت

 (0931  وند ینیز).کند

 متقاعد را اسد بوار حکومت تا دینما شتلا است لازم رانیا یپلماسید دستگا  همزمان     

 و نهادها جادیا با و فراهم را گسترد  اصلاحات انجام نهیزم ممکن زمان نیکوتاهتر در دینما

 مورد و تیدمکرات یحکومت جادیا یراستا در یواقع و یماهو صورت به تیدمکرات یساختارها

 یرهبر به ند ید در وما  لز است  ممکن یحکومت نیچن. دینما حرکت مردمش تیاکثر تیرضا

 .کرد نخواهد متزلزل را هیسور یکنون تیموقع یول نوود  لیتوک اسد خاندان

 یفایا و حضور که است منققه یهاقدرت نیمهمتر از یکی رانیا یاسلام یجمهور دیترد یب

 دیشا و کند یانیشا کمت هاتنش رفتن نیب از و درامش یبرقرار به تواندیم هیسور در دن نقش
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 نیا از یدگاه با برندیم درامش از یوتریب نفع هیسور در یریدرگ و هاینادرام از که یگرانید

 (0930  یبرار).کنندیم اقدام موضوع نیا در رانیا نقش انکار به که است مقلب

  

 هیترک یخارج استیس لیتحل

 نیا یخارج استیس د یرس قدرت به توسعه و عدالت حزب  1111 سال در که یزمان از     

 استیس حاضر حال در. است شد  ز یتئور خارجه  امور ریوز اوغلو  داود احمد توسط کوور

 داود احمد که است یاستیس همان یعمل یاجرا اردوغان بیط رجب دولت در هیترک یخارج

« تیاستراتو عمق» عنوان تحت است یخارج استیس در شاهکار تی که خود کتاب در اوغلو

 یکی. هستند لیدخ مهم عنصر دو تیاستراتو عمق بر یمبتن یخارج ستایس در. کندیم انیب

 در فرهنگ نقش به دن در که است یسیانگل انگاران ساز  مکتب به متعلق کهعمدتا  یاتینظر

 یایجغراف و خیتار مذهب  از متأثر خود که فرهنگ کردیرو نیا در. شودیم دیتأک یخارج روابط

 نیدکتر جهات  از یاریبس از. کندیم فایا دشمن و ستدو  یتعر در یمهم نقش است موترک

 لیدل نیهم به و دارد دیتأک یخارج روابط در فرهنگ تیاهم بر هیترک یفعل یخارج استیس

 (.0931  ییرضا و یریام)است تینزد یسیانگل انگاران ساز  مکتب به وتریب هیترک افتیره

 هیترک قدرت که است نیا در بیرق یورهاکو با سهیمقا در هیترک کردیرو و گا یجا تفاوت     

 ارائه کردیرو که یحال در دارد  یستییراگمات جنبه انهیخاورم بحران حل یبرا او یوراهکارها

 واقع کردیرو غلبه با هاترک. است انهیدرمانگرا اریبس یاسلام یکوورها از یبرخ یسو از شد 

 در سازند   یراهکارها ارائه قیطر از لندیما وتریب ت یدئولوژیا و یاحساس کردیرو بر خود ییگرا

 را دنکارا دولتمردان و یعموم افکار و یجهان جامعه تیحما قدرت  یهامؤلفه از یبرخوردار نیع

 با یهاقرابت واسقه به که یتیموقع است  کرد  اسلام جهان یرهبر گا یجا کسب به دواریام

 نظر از. هست زین اسلام و غرب ارتباط یراب کانال و نهیگز نیبهتر غرب با ییایجغراف و یخیتار

 هیترک نداشتند  یدئولوژیا یول داشتند  یاستراتو وتریی هاترک توسعه  و عدالت حزب رهبران

 به( یدئولوژیا) روح دنیدم دنبال به خود یخیتار تیهو یهالییتانس از استفاد  با اکنون

 (.0931  یاسد)است خود یخارج استیس و یمل یاستراتو
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 هموار  اسلام جهان یکوورها با یهمجوار زین و مردم بودن مسلمان لیدل به هیترک کوور     

 نیا نیهمچن. دارد کوورها نیا با رابقه گرو در یاریبس منابع است  کوورها نیا مسائل ریدرگ

 از ریناگز ازات یامت یبرخ کسب و غرب جهان بر فوار جادیا یبرا غرب با مواجهه در کوور

 یکیتیژئویول خاص تیموقع و گا یجا درک (.0930  فرد یکرم).است اسلام به اهرتظ حداقل

 از دم تسامح با یخارج استیس حوز  در هموار  دنها تا شد سبب استمدارنشیس توسط هیترک

 نیا. نکنند افراط ییگرا غرب و زمیسکولار در یاسلام یکوورها با مواجهه در و زد  ییگرا اسلام

 ابتدا همان از امر نیا. نود افراط ییگرا غرب و اسلام رابقه در لیتعد سبب ابتدا همان از امر

 یخارج استیس عرصه گرانیباز. شد هیترک در ییگرا یغرب و اسلام رابقه در لیتعد سبب

 توجه با و بودند دورد  دست به خود یکیتیژئویول گا یجا و تیموقع از که یشناخت با هیترک     

 به یکثرحدا یابیدست بر یسع است  داشته قرار دنها یفرارو که ییهافرصت و هاتیمحدود به

 .(0939  یاخبار)اندداشته خود منافع

 اسلام جهان و یغرب یکوورها واسط حد در اش یکیتیژئویول خاص تیموقع به نظر ه یترک     

 جهان حوز  یکوورها با یکیتیژئویول تیموقع در تفاوت لیدل به هیترک کوور. است شد  واقع

 داخل در ر یغ و یاسیس  یفرهنگ  یاجتماع متفاوت یهاصهیخص یدارا طبعا   غرب  و اسلام

 به قلمرو دو مسائل با نیبنابرا. دارد یخارج استیس عرصه در زین یمتفاوت تیشخص و بود 

 جهان با هیترک ییفضا هم. است جبهه دو در موارکت از ریناگز و است ریدرگ همزمان صورت

 نیا ندیبرد یتیشخص و باشد جبهه دو از متأثر همزمان طور به تا شد  سبب اسلام و غرب

 . (0935 ان یمراد) بگذارد شینما به خود از را است غرب و اسلام یکیتیژئویول زشیدم

 کردیرو در ه یترک یخارج استیس در استثناگونه یتحول  یعرب بهار ریتأث تحت و جهینت در     

 و لیاسرائ با تعامل نوع نخست: شد یریگیی محور دو در رییتغ نیا. نمود رخ دن یاانهیخاورم

 مؤلفه هیترک ل یاسرائ با تعامل در. یدگرگون حال در یعرب یکوورها با ارتباط یچگونگ دوم

 گسترش سپس و اختلافات کردن صفر بر یمبن توسعه و عدالت حزب یخارج استیس یاساس

 (0931  یعیشف).گذاشت کنار را یرامونیی مناطق در و یو به کوورها یتمام با روابط

 یعرب یکوورها با کوور نیا تعامل ه یترک یاانهیخاورم استیس در تحول محور نیدوم     

 را حاکم حزب یادهه تی یخارج استیس زین نهیزم نیا در هیترک. باشدیم یدگرگون شاهد
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 عرب شهروندان و یعرب یهامیرژ هرابق به یتوجه یب هیترک  1100 سال دغاز از. گذاشت کنار

 شیخو تجربه و شد  ظاهر رییتغ یایجو یهاملت یحام عنوان به نمود تلاش و گذاشته کنار را

 ه یسور مورد در یحت یریگ جهت نیا. سازد مقرح منققه در رییتغ یبرا ییالگو عنوان به را

 . (0931 ات یب)شد دنبال دارد  هیترک یا انهیخاورم استیس در یاو یو گا یجا که

 

 هیسور در هیترک یخارج استیس

 گسترش انهیخاورم یهادولت با هم و مردم با هم را خود روابط هیترک گذشته دهه طول در     

 را خود روابط حد نیا تا است توانسته که است منققه در کوور تنها هیترک واقع در. است داد 

 قیطر از تعامل استیس نیا. دهد سترشگ سقح دو هر در انهیخاورم یهادولت و مردم با

 در هیترک وجهه بردن بالا و نرم قدرت شیافزا موجب که است  گرفته صورت یمختلف یهارا 

 به یادیز علاقه منققه جوانان از یاریبس و یاسیس فعالان روشنفکران  امروز  است  شد  منققه

 استیس و رشد روبه اقتصاد دار ییا یدموکراس. دارند شودیم د ینام هیترک مدل که دنچه

 نرم قدرت بردن بالا در یریچومگ نقش که هستند یعناصر از یهمگ منققه در فعال یخارج

 .(0931  ییرضا و یریام)است داشته منققه یهاملت و هادولت انیم در هیترک

 یرتس کوور نیا به توانندیم که خود یگیهمسا در یثبات یب از هیترک زین هیسور مورد در     

 نیع در اندکرد  مهاجرت هیترک به که هایسور رشییذ نیهمچن. ستین خونود چندان ابدی

 خواهد وجود به کوور نیا یبرا زین ینیع موکلات اما کرد   جادیا هیترک از یخوب وجهه نکهیا

 است  کرد  اتخاذ یمردم یهاجنبش قبال در هیترک دولت که یکردیرو اوصاژ  نیا با. دورد

 یحت و ناتو عضو یکوورها و بانیرق رخ به قایدفر شمال و انهیخاورم در را هیترک یاسیس وزن

 دست به یخارج استیس عرصه در هیترک یبرا را یدیجد تیموقع که یوزن. کودیم کایدمر

 به( کایدمر و ارویا هیاتحاد از اعم) هیترک مانیی هم یکوورها لهیوس نیا به تا دهدیم

 یی انهیخاورم در کوور نیا فعالانه نقش یفایا و یامنققه منازعات لح در هیترک یهاییتوانا

 .(0931  یبهرام)ببرند

 در. است داشته هیسور با ینانیاطم قابل ریوغ شکنند  روابط یمتماد یهاسال یبرا هیترک     

 هیسور با را خود روابط توسعه  و عدالت حزب دولت دمدن کار یرو با کوور نیا حال نیع
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 یمسائل بر اختلافات سلسله تی گذشته در هیترک و هیسور که است ذکر به لازم. دیبخو بهبود

 و فرات رودخانه دب میتقس یچگونگ  »ک. ک. پ«  سازمان عضو یکردها یهاتیفعال لیقب از

 یتحول ه یترک در توسعه و عدالت حزب دمدن کار یرو. داشتند اسکندرون یمرکز استان وضع

 انه یخاورم منققه در هیترک نفوذ حوز  گسترش. دورد وجود به هیترک یخارج استیس در مهم

 به هیترک هیهمسا یکوورها نیمهمتر از هیسور. رودیم شمار به دن یهاجنبه نیمهمتر از یکی

 از کوور دو هر و است لومتریک 311 طول به هیسور هبایترک یخوک مرز نیوتریب. دیدیم شمار

 . (0939  یاخبار)برخوردارند منققه در یمهم اریبس یکیژئواستراتو تیموقع

 کرد یط را یصعود ریس ریاخ دهه تی در گذشته  یهاتنش رغم به هیسور و هیترک روابط     

  0333 سال در هیسور که دن از یس. دادند شکل یاگسترد  یهایهمکار به کوور دو و

 مثبت تحول. کرد هیترک میسلت را دنها رهبر و کرد یخوددار کردستان کارگران حزب از تیحما

 باعث هیترک کردیرو نوع ه یسور در هاینادرام دغاز با اما. شد دغاز هیسور و هیترک روابط در

 (.0931  یاسد).شد کوور دو نیب روابط یجد بیتخر و یسرد

 لیتبد منققه سقح در هیترک یخارج استیس یبرا یجد یمعضل به زین هیسور تحولات     

 با کوور  دن در تحولات با که دارد هیسور در یمهم یاقتصاد و یتجار منافع هیترک. است شد 

 انجام به را اسد بوار دولت هیترک ه یسور در هاینادرام دغاز با. است روبرو یجد یمخاطرات

 گر ید یسو از. است نمود  انتقاد ن یمعترض قبال در یو کردیرو از و نمود  قیتوو اصلاحات

 یسور یناهندگان از تیحما ن یمخالف اجلاس یبرا یساز بستر مانند یگرید اقدامات به هیترک

 کردیرو نیا. است کرد  مبادرت هیسور هیعل غرب یاقتصاد و یاسیس یفوارها با یهمراه و

 اندداد  هودار ترک به یسور مقامات و است شد  روبرو هیسور مقامات دیشد اعتراض با هیترک

 هیترک هیعل یتیامن یداتیتهد یریگ شکل به تواندیم کوور  نیا در یثبات یب تداوم هرگونه که

 (.0930  یبهرام. )شود منجر

 از گرفتن یویی با خواهدیم یجار تحولات درک با هیترک دولت نخست  نگرش ادامه در     

 تحولات یوسو سمت اش یغرب متحدان با یهمکار قیطر از و رانیا چون یامنققه یرقبا ریسا

 باشد  یامنققه تحولات یصحنه تاز کهی قیطر نیا از و زند  رقم خود نفع به را هیسور یداخل

 (. 0931 ات یب)شود دانیم یینها روزیی منافع سر بر نبرد در سرانجام تا
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 یبرقرار اول : دارد نظر مد هیسور تحولات خصوص در را نکته ینج ه یترک  یبرخ باور به     

 قدرت و یینها اهداژ دموق با رابقه حفظ حال نیع در و هیسور مخال  یهاانیجر با رابقه

 قانع و سقح نیبالاتر در دموق با رابقه حفظ حال نیع در وان؛یهاخواسته تحقق یبرا دنها

 رغم به دوم . دارد قرار هیتکر توجه مورد زین یجد اصلاحات وبردیی به کوور دن ساختن

 از یریجلوگ هدژ با دارد تلاش دنکار هیترک خاک به هیسور یناهندگان از یشمار شدن ریسراز

 جادیا یسور یناهندگان ورود از یریجلوگ یبرا یحائل خط کرد  نیمخالف و القاعد  عناصر ورود

 منافع به که انجا تا هیسور دولت هیعل یالملل نیب جامعه یهامیتحر با شدن همرا  سوم . کند

 یصورت در هیسور هیعل نرم ینظام فاز به شد  ردوا چهارم. نکند وارد ضربه کوور نیا یاقتصاد

 برسد درک نیا به هیترک که یصورت در ینجم . ندارد را هیسور به ینظام یاتیعمل خود هیترک که

 ت یامن یشورا قاطع تیحما با ست ین یزیگر را  گرید و است یفرویاش حال در هیسور نظام که

 هیسور یهاینادرام گسترش از یریجلوگ هدژ با  یاسلام و یعرب جامعه و متحد  الاتیا و ناتو

 (.0931  یاسد)کرد خواهد اقدام خود خاک جمله از منققه نقاط گرید به

 تیحما به ها یسعود و هایققر کنار در هاترک. است گرفته شیی در یگرید را  اما امروز  هیترک

 بوار نیمخالف دموزش موغول خود یمرزها در هاترک. موغولاند اسد بوار مخالفان از یعلن

. کنندیم ینظام تیحما دنها از است ممکن که ییجا تا وعملا  دهندیم سلاح دنها به هستند 

 به ثیح نیا از و هستند یسلف عمدتا یفکر خط نظر از بوار نیمخالف که است نیا جالب ینکته

 .ترندتینزد هایققر و هایسعود

 

 هیسور تحولات قبال در هیترک و رانیا روابط

 هیترک و رانیا روابط در چالش هم و فرصت هم هیسور بحران و یو به عرب جهان تحولات     

 موجب مستقل یهانگا  با یاسلام-یمل یهادولت جادیا که رو  نیا از فرصت. است کرد  جادیا

 و شوند خارج عرب ریغ کوور دو عنوان به خود یتنها تیتیژئویل از هیترک و رانیا که شود یم

 یفایا به هیترک و رانیا روابط در چالش اما. کنند دایی دیجد یاسیس یهاائتلاژ و تاندوس

 دو که هیسور بحران خصوص به. است مربوط یعرب تحولات تیریمد در دنها یامنققه یهانقش

 میرژ رییتغ خواهان یغرب حل را  تیتقو در هیترک. دارند مسئله نیا به متفاوت نگا  دو کوور
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 به را هیسور حکومت و داندیم محق را مردم هیسور بحران در هیترک که چرا ست ا هیسور در

 تعداد تاکنون هیسور حکومت ینظام اتیعمل اثر در نکهیا و کندیم متهم خود مردم کوتار

 ریتفس رانیا یاسلام یجمهور گرید یسو از. اندشد  دوار  هیترک به فقط مردم  از یادیز

 با است مقاومت درجبهه هیسور حکومت که دنجا از است معتقد و دارد تحولات از یمتفاوت

 انجام خواهان رانیا رو  نیا از. است مواجه شود یم تیریمد یخارج یسو از که ییهاتوطئه

 رانیا یاصل مسئله. شود حفظ یامنققه یقوا توازن که ینحو به است  هیسور در راتییتغ

 با اریبس دگا ید دو نیا. است هیسور در راتییتغ نجاما و االله حزب و مقاومت انیجر نیب تعادل

 است  گرفته صورت هیترک و رانیا نیب ریاخ یماهها در که ریاخ یگفتگوها. دارد فاصله گریکدی

. کنند تینزد گریکدی به را مواضعوان که اندنود  موفق طرژ دو و است نکرد  کم را هافاصله

 (0930  یمحمد)

. است داد  قرار ریتأث تحت هم را رانیا با هیترک یاتیح روابط هیسور لقبا در هیترک موضع     

 استیس. است استوار رانیا تیژئویلت منافع حفظ بر هیسور بحران در هیترک با رانیا یاصل تضاد

 منققه در دوست یدولتها و گروهها با "ائتلافها و اتحادها" تیتقو بر متمرکز رانیا یامنققه

 گرانهیانجیم نقش بر تمرکز یعنی  "توسعه و عدالت" حزب یسنت موضع از هیترک خروج. است

 در درست هیسور بحران در جانبدارانه موضع اتخاذ و گان یهمسا با موکلات رساندن صفر به ای

 در تیتیژئویل تضاد مرز. است یفعل یقوا توازن حفظ یعنی رانیا یامنققه استیس مقابل

 هیترک البته. است غرب ای هیترک یسو از "ینظام دخالت" هیرسو بحران در هیترک و رانیا روابط

 خود یعموم افکار اقناع یبرا لازم ییتوانا همچنان ت یسمبول و یشعار یاستهایس رغم یعل

 ناتو ینظام حمله احتمال هم هیترک ینظام دخالت بدون. ندارد را هیسور در ینظام دخالت یبرا

 افکار اقناع و لازم تیموروع بدون انهیخاورم در یگرید جنگ شروع. است کم هیسور به

 .(0930 فرد  یکرم)بود خواهد بار بتیمص غرب یبرا منققه سقح دریعموم

 جهان تحولات بازند  ینوع به را رانیا و برند  را هیترک روزها نیا یغرب یدگاههاید از یبعض     

 تیقابل هیترک سکولار ای رو انهیم اسلام مدل که است نیا دنها یاصل بحث. یندارندیم عرب

 با یکمتر یسازگار رانیا تیدئولوژیا مدل مقابل در. دارد عرب جهان در یوتریب رشییذ

 زانیم دگاهها ید نیا برخلاژ اما. است متوسط طبقه جنبش اساسا  که دارد "یعرب بهار" تیماه
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 یبستگ وتریب و ستین موخص کاملا   هنوز عرب جهان تحولات در رانیا و هیترک تیاهم و نقش

 عرب جهان مردم خواست و هیسور در خصوص به منققه در کوور دو نیا ند ید یاستهایس به

 حفظ سر بر بلکه ستین خود یاسیس یمدلها تیتثب بر هیترک و رانیا یاصل رقابت اما. دارد

 کوور دو نیب دیجد یبند جبهه تی جادیا در غرب استیس یقیشرا نیچن در. است قوا توازن

 از یامنققه مسائل ریسا بر یحت شکاژ نیا چون. بود نخواهد یامنققه تیامن و صلح نفع به

 چندان نه برخورد دن نمونه. گذاشت خواهد ریتأث هم عراق و افغانستان در تیامن و صلح جمله

 . (0931 برزگر )است افغانستان مورد در استانبول ریاخ اجلاس با رانیا گرم

 

 یریگ جهینت

 تی هر که شوندیم محسوب یامنققه مهم گریباز دو هیترک و رانیا یسلاما یجمهور     

 استیس هیترک گذشته  ی دهه یط. دارند انهیخاورم منققه در را خود خاص منافع و اهداژ

 کوور نیا گوناگون مواضع و مقامات اظهارات در که است گذاشته شینما به را یفعال یخارج

 شیخو یغرب نیمتحد مقابل در یحت و طلب جا  اریبس اقعمو از یبرخ در دنکارا. است موخص

 محسوب کوور نیا یخارج استیس یبرا یدشوار دزمون هیسور بحران اما است؛ بود  مغرور

 .سازدیم دشکار را شیخو نیمتحد و یالملل نیب یها تیحما به کوور نیا ازین و شودیم

 هیسور بحران کوران در بود کرد  جادیا شرق و غرب با شیخو روابط در هیترک که یا موازنه     

 هیسور و رانیا با روابقش و دیگرد لیمتما غرب سمت به لاجرم کوور نیا و خورد هم به

 بحران همان که بود یخیتار زخم تی از یناش هیترک موکل نیترمهم حال  نیا با. شد رهتریت

 کردن یاتیعمل غولمو سرعت به اردوغان یرهبر به توسعه و عدالت حزب لذا. کردهاست

 هیسور در هاینادرام تداوم از یناش سوء راتیتأث تا است د یگرد هیسور بحران از بردمد  یدرسها

 . (0930  یاکبر)دهد کاهش هیترک یخارج وییرست و یداخل اصلاحات ییروسه بر را

 رانبح حل جهت در یجهان جامعه با تعامل بر یمبتن هیسور بحران درخصوص رانیا کردیرو     

 نییتع در کوور نیا 1101 یجمهور استیر انتخابات در هیسور مردم خواست قراردادن اصل و

 رانیا یاسلام یجمهور نظر توانیم منظر نیا از. باشد کوور نیا یاسیس نظام ند ید ساختار

 مقدمات دیتمه و یخارج مخرب مداخلات عدم ن یطرف یسو از هاخوونت انییا بر یمبن
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 اراد  نییتع مرجع عنوان به را هیسور در یلادیم ند ید سال یجمهور استیر اتانتخاب یبرگزار

 را  عنوان به زین را کوور نیا بر حاکم یاسیس نظام نوع نییتع در هیسور ملت خواست و دانست

 .نمود یتلق انهیم یحل

 یجمهور یامنققه منافع با تضاد در هیترک کردیرو که است یاحوز  نیترمهم هیسور     

 گریباز هیسور که را انهیخاورم در مقاومت محور یریگ شکل رانیا. دارد قرار رانیا یاسلام

 عرصه در خود دستاورد نیترمهم یحت و دستاوردها نیترمهم از شود یم محسوب دن یکانون

 و یگریباز یبرا لازم یهایتوانمند و ابزارها جادیا ضمن محور نیا. داندیم یامنققه استیس

 داتیتهد مقابل در بازدارند  ینقو یحت  یامنققه عرصه در رانیا ترگسترد  ینیدفر نقش

 (.0931)جعفری  دارد زین رانیا یبرا متخاصم و بیرق گرانیباز یتیامن

 و یمنققها یکوورها بر و گریکدی بر متقابل یرگذاریتأث دادن نوان یدری هیترک و رانیا     

 ینیع و یماد یهایتوانمند به توجه با زین و یالملل نیب  یا منققه گا یجا به توجه با یا فرامنققه

 نیب نظام سقح یروهاین متفاوت یبند دسته در ییعقلا عوامل برخلاژ هیترک و رانیا. هستند

 کوور دو روابط در یتعارضات جادیا سبب موضوع نیا که دارند قرار هیسور قبال در یالملل

 کوور دو یعموم یپلماسید و نرم  قدرت دولتها  یداخل تارساخ  یذهن یبرداشتها اما ؛ددگریم

 تیریمد در یهماهنگ به الزام و یا منققه راهکار نگا  لزوم تواندیم ینوع به هیسور درقبال

 . (0931 برزگر )دینما تیتقو را مناقوه

 یلالمل نیب یبحران به را دن که است یحد به هیسور در یاساس یارزشها دیتهد که هرچند     

 کاهش دارد  قرار بحران دیتود و شیافزا مرحله در هیسور موضوع نکهیا با. است کرد  لیتبد

 مهم گریباز دو عنوان به هیترک و رانیا روابط تعامل یرو بر ققعا   هیسور در بحران ریتأث و بحران

 موترک برداشت به دموق خصوص در یتاحدود دنکارا و تهران رایز بود؛ خواهد رگذاریتأث

 تیامن دنها از یکی تیامن افتادن خقر به با و است مرتبط هم به کوور دو تیامن که اند د یسر

 عنوان به گریکدی از دنها برداشت است  تیاهم حائز دنچه واقع  در. شودیم متزلزل زین یگرید

 .دیتهد نه و است دوست

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
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  تهران: انتوارات سازمان جغرافیایی ی هم جوار ترکیهجغرافیای کشورها (.0939) اخباری  محمد

 نیروهای مسلح.

  «اسلام گرایی به گرایی خاورمیانه  غلبه غرب سیاست خارجی ترکیه در قبال» .(0931) اسدی  علی اکبر

 35-14.  صص384شمار   مهر ما    مجلس شورای اسلامی یهامرکزی پژوهش دفتر مطالعات

  «مردمی در کوورهای عربی یهاشزیانقلاب اسلامی بر خ ریتأث» (.0931) اکبری کریم دبادی  نورالدین

 67-22.صصتابستان    8  سال 3  دور  فصلنامه پانزده خرداد

ها و عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه شاخص» (.0931) امیری  علی؛ و رضایی  فاطمه

 99-80.صصیاییز    3  شمار  3  سال مجله روابط خارجی  «ییامدهای دن در خاورمیانه

پژوهشنامه   «خارجی ایران ساختار کارگزار در سیاست چارچوب تحلیلی» (.0931) محمدی  ابراهیمدقا

 73-58.صصیاییز    4  شمار  4  سال علوم سیاسی

  «امنیتی اسرائیل -سیاسی  یهایروابط ایران و ترکیه: دثار دن بر استراتو» (.0931) برزگر  کیهان

 115-98.  صص11  سال 44  شمار  فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

فصلنامه رهنامه   «نقش ترکیه در تحولات خاورمیانه با تاکید بر تحولات سوریه»(. 0931) بیات  ناصر

 15-1.ص  ص2  شمار  2  سال سیاستگذاری

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. صحیفه نور، (.0913) خمینی  سید روح االله

چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی  (.0931) هرمضانی  روح االل

 ترجمه علیرضا طیب(  تهران: نور نی.) رانیا

فراروی امنیت  یهاها و تهدیدات و چالشامنیت بین الملل فرصت (.0939) قهرمان یور  رحمن

  تهران: انتوارات موسسه فرهنگی مقالعات و تحقیقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ملی

 ابرار معاصر.

ارشد  نامه کارشناسی   یایانتحلیل ژئوپولیتیکی روابط ایران و ترکیه (.0930) فرد  رضا کرمی

 تربیت مدرس. دانوکد  علوم انسانی  دانوگا 

تهران:  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، (.0911) محمدی  منوچهر

 .دگستردا

  اجتماعی( -اقتصادی -دفاعی -راتژیک ترکیه )سرزمینیبرآورد است (.0935) مرادیان  محسن

 المللی ابرار معاصر. و تحقیقات بین تهران: موسسه فرهنگی مقالعات
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فصلنامه   عسگر قهرمانپور ترجمه  «المللی کوورهای خاورمیانه روابط بین»(. 0931) بوش  ریموند هینه

 58-40.  صص3  شمار  8  سال مطالعات راهبردی




