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 هدیچک

اجتمهایی ووسهوب بهه -سیاست خارجی ترکیه در طول هفت سال اخیر بهه یژه پ  هز اح تتهویا سیاسهی     

دستخوش فراح ی نشیب های بسیاری بودپ است. سیاستمداران حزب حاکم یهداتت ی توسه ه تها بیداری اسالوی 

را بها تییهه بهر قهدرا نهرب  قبل اح سرنگونی دیوینو یار حاکمان تونز، وصر، تیبی ی ژمن ووفق شدپ بودند ترکیه

اژن کشور در یرصه های اقتصادی، سیاسی ی فرهنگی به ینهوان اتگهوژی شهاخه بهه دژگهر کشهورهای ون  هه 

د. نگاپ دکترژن یمق استرات ژک ترکیه همگراژی ی ت اول فزاژندپ را با کشورهای همجوار تهریژ  کهردپ و رفی کنن

ش سیاست خارجی ترکیه در نگاپ سهببی ی تاهاجمی بخصهو  بود، با تماب اژن یجود وتغییرهای حژادی بر چرخ

در قبال تتویا ون  ه وانند جنگ قرپ باغ، دایش، سورژه ووضوع خبی  فهار  داشهته کهه بها نگهاپ ترکیهه بهر 

اری اژی شدن به یژ پ ن ش ناتو در اژن کشور با  یچیدگی های همراپ شدپ است.   یهش حاضر بهه بررسهی تها یر 

جی ترکیه در برابر دیتت های همساژه وی  رداحد ی اژن سوال را و رح وی کند کهه نهاتو چهه ناتو بر سیاست خار

تتبیبهی ی  -تا یری بر ریژیرد ترکیه در قبال دیل همجوار دارد. برای اژن ونظور   یهش حاضر با ریش توصهیفی

کهه نگهاپ اری هاژی شهدن بارپ گیری اح و ات اا کتابخانه ای، وصاحبه با کارشناسان به اژن نتیجه رسهیدپ اسهت 

ترکیه  ز اح به قدرا رسیدن حزب یداتت ی توس ه بایث نفوذ هر چه بیشتر ناتو در اژن کشور شهدپ اسهت کهه 

اژن خود بر همسوژی هرچه بیشتر سیاست خارجی ترکیه گردژدپ ی در نااژت ونجر بهه نگرانهی کشهورهای  یهر 

 همسو با ترکیه گردژدپ است. 

 هاکلید واژه

 .و، سیاست خارجی، ون  ه گراژیترکیه، نات
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 مقدمه

ویالدی آنیارا سیاست خارجی ف اتی را در  2002با به قدرا رسیدن حزب یداتت ی توس ه در سال    

ساژه  باا سیاسی داخبی ی ووف یت های اقتصادی در  یش گرفته است. خط ی وشی سیاست خارجی 

گراژی تغییر ژافت. قدرا ژابی ترکیه در سال آنیارا اح جات گیری های  رب گراژانه صرف به  یراوون 

های اخیر ی جاپ طببی های آن در اور تجارا ی اد اب با همساژگان خود، شانز فراهم آیردن وتیط اون 

ی کاهش تضادها را در چارچوب نویثمانی گری فراهم نمودپ است. گفتمان نویثمانی گراژی که با قدرا 

یاست خارجی ترکیه قرار گرفته است. دی هدف یمدپ دارد؛ هدف ژابی اسالب گراژان در ن  ه کانونی س

ایل، باحژابی هوژت ون  ه ای بر اسا  تبفیق اندژشه اسالب وتساهل با دستایردهای ودرنیته است. هدف 

دیب، ارت ا ن ش جاانی ترکیه وی باشد. در گذشته سیاست خارجی ترکیه که در اختیار دایدای بو قرار 

نه های  ربی به کیسنجر ترکیه ژاد وی کنند در اژن راب ه دژدگاپ های خود را در داشت که اح سوی رسا

قاتب دی گفتمان یمق استرات ژک ی حل اختالفاا با همساژگان یرضه کردپ است ) حسینی ی همیاران، 

(. وفاوب یمق استرات ژک دایدای بو وتصول ویراث های تارژخی ی فرهنگی ی ووق یت 76-78: 1392

 (.Davutoglu, 2008: 79) ترکیه استجغرافیای 

بر اسا  دکترژن یمق استرات ژک، ترکیه به دتیل ووق یت جغرافیاژی ی تارژخی یژ پ خود دارای      

یمق استرات ژک است ی به همین دتیل باژد با بسط نفوذ خود در وناطق  یراوونی اح جمبه قف اح ن ش 

استرات ژک جاانی برای خود کسب کند. بر اژن اسا ،  رهبری را در اژن وناطق بر یادپ بگیرد ی اهمیت

یمق استرات ژک ظرفیت های جغرافیاژی ترکیه را به ظرفیت های تارژخی آن  یوند دادپ ی برای اژن 

کشور هوژتی چندگانه ت رژف وی نماژد. تذا، ووق یت ونتصر به فرد ترکیه اژن کشور تواناژی به یادپ 

خود را دارد ی دیتت ترکیه باژستی ن شی  ررنگ، ف ال ی وتناسب با  گرفتن رهبری در وناطق  یراوونی

 تارژخ  رشیوپ گذشته ی یمق جغرافیاژی خود اژفا نماژد. 

برای اژنیه دیتت آناتوتی بتواند، رهبری وناطق  یراوونی را بریادپ بگیرد ی به اژن تربیت به باحژگری      

اژستی به تنش ها در درین ی با همساژگان خود خاتمه وام در ون  ه ی نظاب بین اتمبل تبدژل شود، ب

دهد. اژنجا است که ب د وامی اح استرات ی داید ای بو نماژان وی شود که و ریف به سیاست حل 

اختالف با همساژگان است. ترکیه برای اژنیه بتواند به رهبر ون  ه ای تبدژل شود ی اهمیت استرات ژک 

ساژگان خود ریابط دیستانه برقرار کردپ، وشیالا ی اختالف های فی وا بین اتمببی  یدا کند باژد با هم

اوا در کنار اژن ووضوع آنچه که دارای اهمیت است (. Reynolds, 2012: 11 ) بین را اح ویان بردارد

تنوع استرات ی ی یاکنش های ون  ه ای به ریژیرد ها ی استرات ی های ترکیه است. بدین تردژد ترکیه 
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ر ون  ه نیست ی اژن به تنااژی نمی تواند به صورا وست ل استرات ی را به  یش ببرد. ببیه تناا باحژگ

ت ارض ی تنوع ریژیردهای ون  ه ای خود یاوبی وام در ووف یت ی راهبرد ترکیه خواهد بود. ژیی اح اژن 

ه طور وشخه اب اد استرات ی ترکیه ت اض بین اری اژی شدن ی تضاد ون  ه با سیاست های اری ا است. ب

حضور ناتو در ترکیه ی یاوبیت آن در سیاست های دفایی ی اونیتی ون  ه ژک حب ه وام در سیاست 

خارجی ترکیه است. کاهش تنش با دیل  یراوونی در کنار حضور ناتو در ون  ه وی تواند تا یر وخربی در 

رجی ترکیه در قابل دیل سیاست ون  ه ای ی رخدادهای آن داشته باشد. تذا، ن ش ناتو بر سیاست خا

 همجوار وتغیری وام بشمار وی رید که باژستی به دقت وورد توجه ی تتبیل قرار گیرد. 

تتبیبی است. به گونه ای که  -اح اژن ری،   یهش حاضر به دنبال بررسی اژن ن ش با ریش توصیفی     

ای بابود یض یت ون  ه ای در ت ارض ریژیرد ناتو با برخی اح کشورهای ون  ه در کنار سیاست ترکیه بر

برخی اح یواول در تضاد با ژیدژگر قرار گرفته ی وی تواند اژن تنش خود تبدژل به بتران ون  ه ای گردد. 

سوال اصبی اژن   یهش بر ناتو چه تا یری بر ریژیرد ترکیه در قبال دیل همجوار دارد؟ استوار بودپ ی 

  یهش وی باشد. در اداوه ضمن بررسی سیاست خارجی  س ی در تتبیل رفتارها ی  اسخ گوژی به سوال

 ترکیه با کشورهای ون  ه بر یاول تغییر ی ا ر بخشی ناتو در اژن سیاست ها تمرکز خواهد شد. 

 

 ترکیه و ناتو 

 ها، گزارش برخی  اژه بر ی دارد جاان در ف ال نظاوی نیریی هزار 20 حدید ناتو کنونی شراژط در     

 در ناتو باحژگری بایجود. است داشته دیر ویبیارد 989 و ادل ای هزژنه 2018 سال در نظاوی  یمان اژن

 ینوان به همچنان شماتی آتالنتیک نظاوی  یمان ساحوان که دارد یجود تصور اژن جاان وختبف وناطق

 چاتش اب وذکور  یمان ناظران، بایر به که حاتی در کرد خواهد یمل اتمببی بین یرصه در بالوناحع قدرتی

 سرنوشتی ی انداخته خ ر نیز را ناتو ب ای است ومین حتی که هاژی چاتش است؛ وواجه جدی های

 .بزند رقم آن برای را یرشو همچون

  تانسیل ی توان اویاناا، با 1952 سال در( ناتو) شماتی آتالنتیک  یمان ساحوان در یضوژت با ترکیه     

 در که ترکیه. رید وی شمار به ساحوان اژن نظاوی توان ی دهیفروان ت وژت در وو ر ایضای اح ژیی خود

 اح ژیی ی دادپ گسترش را دفایی صناژع حوینه در خود توان ی داشته شرکت ناتو هایف اتیت تماب

 به ژوری ویبیون 89.9 گذشته سال ترکیه. دارد بزرگی سام ناتو وشترک بودجه در که است کشورهاژی

( ناتو) شماتی آتالنتیک  یمان ساحوان یضو هایکشور سران اجال  .کرد کمک ناتو وشترک بودجه

 اجال  اژن برگزاری با حوان هم ناتو. شد برگزار تندن در( آذر 13 ی 12) دساوبر چاارب ی سوب هایریح
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 ی نظر اختالف ناتو در اخیر وام های تنش اح ژیی. گرفت خواهد جشن را خود تاسیز ساتریح هفتادوین

 حضور ی ریسیه اح 400 ا  ووشیی ساوانه خرژد ی کردها وساته قبال در ترکیه های ژیردری اح انت اد

 هایکشور اح وتافظت برای ناتو طرح انتشار وانع ترکیه همچنین. است بودپ سورژه شمال در ترکیه

 ایبر ناتو طرح یتوی ترکیه، ووضع اژن باانه. است شدپ ریسیه تادژد و ابل در تاستان ی باتتیک ون  ه

 به(. 1. )شود وواجه آن با خود جنوبی هایورح اح است ومین ترکیه که باشد وی هاژیتادژد با و اببه

« ساح وشیل»  یضو ژک را ترکیه ساحوان اژن ایضای برخی ناتو، در ترکیه راهبردی های برخورداری ر م

 15 نافرجاب کودتای یقوع اح ز  یژ پ به ترکیه و ت دند ی دانند وی نظاوی ساحوان اژن برای وو ر اتبته ی

 اژن ف اتیت اداوه است ومین یمال که کردپ فراهم ساحوان اژن برای را وشیالتی 2016 سال در جویی

 سرنوشت حال یین در ی  یچیدپ باحی رسد وی نظر به بنابراژن. دهد قرار اتش اع تتت را ناتو در کشور

 ی  روخاطرپ بسیار شراژط در را ناتو ریسیه به شدن نزدژک با شدپ آ اح ترکیه سوی اح ظاهر به که ساحی

اح طرفی دژگر ناتو  .دهد قرار حاد شراژط در را ساحوان اژن ووجودژت تواند وی که دادپ قرار حیاتی حتی

نیز با بارپ گیری اح ظرفیت های اتتادژه اری ا به دنبال ا ر بخشی در و ادیا ون  ه بخصو  وسائل 

 اند سیاست های ترکیه را در ون  ه دستخوش تغییر بیند. خایرویانه است که وی تو

ترکیه کشوری کبیدی در ناتو وتسوب وی شود حژرا ترکیه در کنار آن که هدف گریپ های      

تریرژستی وختبف قرار گرفته است، به تتاظ ووق یت ژئواسترات ژک خود اح وشیالا اونیتی ون  ه ژوری 

ر وی شود. یالیپ بر و اببه با تادژدها اح طرژق اویاناا ی توان وبی خود، آتالنتیک نیز به طور وست یم وتا 

در داخل ناتو نیز توان دفایی ی اونیتی خود را افزاژش وی دهد ی در ریژیرد دفاع جم ی آن نیز ن ش 

 (12: 1396)خبیل ن اد، های اژن ساحوان دارد.سزاژی در واوورژتدارد ی اح کشورهاژی است که ن ش به

ترکیه به همراپ آورژیا در شرق ی جنوب، آتمان در شمال ی اژتاتیا در  رب در چارچوب واوورژت      

 شتیبانی ناتو در افغانستان ژیی اح چاار کشور ف ال در اژن ون  ه است.ترکیه در کابل حضور  ررنگ ی 

ینوان بخشی اح حفظ اونیت فریدگاپ بین اتمببی حاود کرحای اژن شار را نیز بریادپ دارد. ترکیه به

کند. نیریهای حافظ صبح ناتو در کوحیی نیزحضور دارد ی اح اقدواا اژن ساحوان در یراق نیز حماژت وی

ترکیه با نظارا ی ومان ت اح یبور  یرقانونی اح درژای اژپ ژیی اح یناصر دائمی ناتو در اژن درژاست. 

ارکت کشورهای ون  ه در اژن حوینه را همچنین با حفظ اونیت در سواحل درژای سیاپ، ابتیاراا ی وش

نیز رهبری وی کند. ترکیه اح اقداواا نیریهای درژاژی دائمی ناتو در درژای سیاپ نیز حماژت وی کند. 

ترکیه در تاوین سوخت هوا یماهای آیاکز ناتو که در قاتب ائتالف بین اتمببی وبارحپ با دایش بر فراح 

 .هوا یماها اح  اژگاپ قونیه نیز استفادپ وی کنندکشور  ریاح وی کنند ن ش دارد ی اژن 
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خود در قاتب تدابیر اونیتی کشورهای یضو ناتو اح ون  ه اری ای  AWACS ترکیه با هوا یماهای     

شرقی به هوا یماهای اژن اتتاد نظاوی سوخت رسانی وی کند. ترکیه سوخت یحب گریپ دیب نیریی 

 .وین را تاوین وی کنددرژاژی ناتو ی گریپ دیب نیریهای ضد 

ترکیه به همراپ ریوانی، تاستان ی اسپانیا ژیی اح کشورهای کبیدی در سپر دفاع ووشیی ناتو است.      

است. ورکز کنترل آن در آتمان بودپ ی درصورا  AN/TPY-2 ون  ه کورجیک در وایتیا ویزبان رادار

ند. اح سوی دژگر ترکیه اح برناوه توس ه اژن بریح تادژد فروان شبیک ووشک ها اح ریوانی را ارسال وی ک

( ترکیه اح 3برناوه دفاع ووشیی را برای حفاظت اح خاک خود ی وتتدانش در ناتو حماژت وی کند. )

جمبه کشورهاژی است که ن شی جاوع در اتتاد ناتو دارد. فرواندهی نیریی حوینی ناتو در احویر است. 

اتو در ورکز فرواندهی استانبول قرار دارد. ترکیه همچنین در سال قرارگاپ نیریی یاکنش سرژع ن 9ژیی اح 

ناتو را بریادپ خواهد گرفت. ترکیه همچنین در چاارچوب  (VJTF) فرواندهی نیریهای یژ پ 2021

ها را سیاست وشارکتی ناتو اح ویانیزژم های ساحوان های بین اتمببی  شتیبانی ی برخی اح اژن  ریژپ

برناوه صندیق واتی ناتو اح  20 ریژپ اح وجموع  17ت واتی ی نیریی وتخصه اح هداژت وی کند. حماژ

هاست. اژن کمک واتی ی تاوین نیریی وتخصه در ساخت ظرفیت دفایی ناتو در جمبه اژن حماژت

 (.1398 )ت ی  ور،گرجستان، اردن، ووتدایی ی یراق در جرژان است. 

 

 روسیه تاثیر ناتو بر سیاست خارجی ترکیه در برابر 

 در ناتو اژفای ن ش برای یحب های حوینه شدن فراهم ووجب سوب هزارپ های تادژد کبی، طور به     

 اژن همیاری ی ناتو وفاهیم استرات ژک باحت رژف اور اژن که گردژد اتمبل بین نظاب کل ی آتالنتیک دیسوی

 های تادژد دنبال به که اونیتی ایهترژن همیاری وام جمبه اح. است داشته دنبال به ریسیه با را  یمان

 تریرژسم، وسئبه ؛ ساخته وواجه خ ر با را نظاب بین اتمبل ف ال باحژگر دی اژن ونافع نوژن، وشترک

 نوژن های تادژد حل که اند نمودپ درک خوبی به ناتو ی ریسیه . باشد وی ووشیی دفاع سپر ی افغانستان

 ی ناتو نمونه برای .باشد وی ومین وشترک اونیتی های یهمیار اح طرژق تناا اتمبل بین نظاب اونیتی

  دادند. انجاب 2011 سال در را هواژی وشترک یمبیاا ژک تریرژسم، بتران ی خصو  وسئبه در ریسیه

تصوژب  2012-2010در طرح اقداب  اونیت ی صبح ی برا خود ویان را همیاری حوحپ همچنین سه     

 حمبه برابر که در هاژی سیستم اونیت ت وژت جات وشترک تت یق ونفجرپ، وواد کشف شاول که نمودند

 در ناتو ی ریسیه .باشد انسانی وی های یاول ریی بر و ات ه همچنین ی  ذژرند آسیب تریرژستی های

 سوناوی ینوان به آن اح که وخدر توتید وواد ووضوع دارند؛ وشترکی های نگرانی افغانستان وسئبه خصو 
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 ریسیه ی ناتو که باشد وی وباحثی اح تریرژستی، های ف اتیت گریپ تدایب همچنین ی شود وی ژاد وخدر وواد

 ناراحتی ر م به ریسیه ترتیب اژن به . است ساخته وجبور افغانستان خصو  وسئبه در بیشتر همیاری به را

اونیتی  نیریهای آووحش وانند ناتو های اقداب اح است چندی افغانستان، در آن حضور ی تدایب ناتو گسترش اح

 تواحب ی چون باتگردها اویاناتی دادن قرار اختیار در طرژق اح ساحوان اژن به حتی ی کند وی حماژت افغان

 طاتبان به حمبه برای ائتالف بین اتمببی اختیار در را خود هواژی حرژم ریسیه. است کردپ کمک آن ژدکی

 چاتش با و اببه به ریسیه خصوصا   دژگران بدین ژاری ندبی نمی قادر را خود نیز ناتو سوژی، اح .دهد وی قرار

 وشترک، ی هماهنگ اقداوی در ناتو ی ریسیه 2010  نواوبر نمونه در رای. ببپرداحد افغانستان ریی  یش های

 اح بیانی ه. بگذاشتند اجرا به افغانستان در وخدر وواد توتید ی کشت با گسترش وبارحپ جات در را یمبیاتی

همیاری  شود،وی وتسوب تریرژسم اصبی های  اژگاپ اح افغانستان تتبیبگران اح بسیاری به بایر که آنجاژی

 ناتو، سران بایر به .ویشود وتسوب آناا ویان ریابط تتول برای سخت آحوونی خصو  اژن در ناتو ی ریسیه

 کند که همیاری یسیهر با جم ی دسته سالح کشتار تیثیر چون تادژدهاژی با و اببه برای باژد ساحوان اژن

 است دژگری وسئبه نیز وشترک ووشیی دفاع سپر .است آن شدپ به حژادی توجه استرات ژک نوژن وفاوب در

 تیثیر ناتو حیم به .دند دا قرار توجه وورد ریسیه- ناتو شورای طرژق اح نشست تیسبون طی ناتو سران که

خصو   در را ریسیه با وشارکت که گردژدپ ساحوان اژن برای تادژد افزاژش ووجب های باتستیک ووشک

 برای ن ش درصدد اژفای وورد اژن در ریسیه نگرانیاای گرفتن نظر در با ناتو. طببد وی ووشیی دفاع سیستم

 استرات ژک جدژد وفاوب سوی دژگر اح .باشد وی خ ر ایالب رادار سیستم وورد در آن همیاری ی ریسیه

 نوع ژک به ژابی دست درصدد دفاع ووشیی خصو  در ریسیه با همیاری در ناتو که دهد وی نشان

 ژک اوضای خصو  در ناتو با اگر که دارد وی بیان ریسیه نیز .است ریسیه ای هسته سالح وورد در شفافیت

 ای هسته تااجمی های ووشک است رار وورد در آژندی ناخوش هایآنگاپ تصمیم نرسد، نتیجه به وواف تناوه

با  خود های همیاری افزاژش خواهان هموارپ ناتو ووشیی، دفاع یبیه ریسیه هایاتفتر م وخ به .گیرد وی

 ووشیی سیستم دفاع طرژق اح را اری اژی اونیت است وصمم ناتو طورکبیبه. است خصو  اژن در ریسیه

 .کند تاوین ریسیه-ناتو وست ل

 ونظور به همین ی داشته دنبال به ناتو برای را ای گستردپ های چاتش جدژد، اونیتی وتیط یاقع، در     

 :است دادپ قرار توجه وورد اصبی حوینه سه در وو ری هایف اتیت ناتو

 جم ی؛دسته دفاع -1

 بتران؛ ودژرژت -2

 . اونیتی همیاری -3
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 دژگر با ناتو اونیتی های همیاری گرفته، وسئبه قرار تتبیبگران تاکید وورد ووارد، دژگر اح بیشتر آنچه     

 اصبی یظیفه سه اح ژیی ینوان به اونیتی بر همیاری ناتو 2010 استرات ژک وفاوب. باشد وی نباحژگرا

 اح را گستردهای ی  ر وو یاکنش ی است فراوبی بسیاری به نظر اونیتی نوژن هایچاتش. دارد تاکید ناتو

 برای ناتو کند وی تاکید استرات ژک وفاوب. کند وی طبب اتمببی بین های ی ساحوان کشورها شرکا، سوی

 ی ونافع دارا که بین اتمبل نظاب در ساحوانی ی کشور هر با کاربردی همیاری ی سیاسی توس ه گفتگوی

 وورد در همیاری جاژگاپ ی ن ش نیز ریسیه .دارد تماژل باشد، صبح آویز ریابط حوینه در ناتو با وشترک

 با نظاوی وناحیه اح  ز کروبین. کند وی ارحژابی وام را بسیار اری ا با ایهسته های ووشک ی ها سالح

  ی خود وت ارف نظاوی تجایزاا رسانی ریح به اهمیت به همیشه بیشتر اح ،2008 سال در گرجستان

 ی تاکتییی های سالح ووشیی، دفاع سپر برقراری حوینه در ناتو با گرفته های صوراهمیاری طبی تا . برد

با  ی تر جدی که آیرد وی فراهم ریسیه برای را فرصت اژن ای، هسته های سالح همچنین کاهش

 اح. وت ارف آیرد هایسالح تجایز به ریی ی کردپ گذر ایهسته های رقابت ی وسائل اح خاطر آسودگی

 .است حیاتی بسیار ریسیه برای افغانستان همچون هاژی طرح در وشارکت دژگر سوی

 که نتوی به است؛ بودپ همراپ بسیار حژادی های نشیب ی فراح با اخیر تاای سا طی ترکیه ی ریسیه ریابط     

حتی  ی تفظی هایتنش ورح تا نیز گاهی ی اندگفته سخن ریابط استرات ژک برقراری اح کشور دی گاهی

 ی تارژخی تتاظ اح ترکیه ی ریسیه وناسب ریابط چندان نه ساب ه به توجه با .اند رفته  یش نظاوی ریژاریژی

 نشان شراژط کنونی در طرف دی های همیاری س ح ،1990 دهه در کشور آتود دیش تن وناسباا همچنین

 به ژیدژگر به وت ابل نیاح وختبف، هایدر حوحپ خود اختالفاا حفظ ضمن آنیارا ی وسیو که دهدوی

 دی گذشته، رهبران های سال طول در دتیل همین ه. باند کردپ درک را های اقتصادی حوحپ در خصو 

 ریژدادهای ژا خصمانه تارژخی ریابط اند س ی کردپ ی اند داشته ژیدژگر با حژادی بسیار ایدژداره کشور،

 ونافع ی اهداف با ترکیه، ریابط تتییم ی همیاری توس ه اح ریسیه بین اژن در. فراووشی بسپارند به را حا تنش

 .است برخوردار دیحژا اهمیت اح وسئبه اژن گوناگون هاای بررسی جنب که کندوی ت  یب را خود خا 

 یواول در و رض گذشته دهه دی تتویا یاس ه به ی ترکیه ریسیه وناسباا اونیتی، ی نظاوی اب اد در     

 ی ارونستان ویان باغ قرپ تدایب وناقشه ،2001 سپتاوبر 11 رخداد. گرفته است قرار وامی تا یرگذار

 ویان 2008 جنگ آگوست آورژیا، توسط قیرا اشغال افغانستان، در طاتبان حیووت آذرباژجان، تغییر

 در ان البی تتویا یقوع اژران، ای هسته وسئبه تل آیژو، ی آنیارا ریابط تیرگی گرجستان، ی ریسیه

 اژن با .ریند وی یواول بشمار اژن جمبه اح سورژه بتران همچنین ی آفرژ ا شمال ی  رب آسیا کشورهای

 نخستین :کندوی دنبال ترکیه با ارتباط در را وام د وسئبهچن اونیتی ی نظاوی تتاظ اح ریسیه ایصاف،
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 ومین حد تا کند وی تالش وسیو که است ترکیه اژن با ریابط تتییم در ریسیه اونیتی ی نظاوی والحظه

 ی با شورشیان ای گستردپ ریابط دارای دژرباح اح ترکیه .بیاهد خود داخبی بر وسائل ترکیه تا یرگذاری اح

 ژک انجاب راستای در حتی آناا ظرفیت اح است که برخوردار قاببیت اژن اح ی بودپ ف احیق طببان جداژی

 با  یوندهای ترکی یجود به توجه با ترکیه همچنین. کند استفادپ ریسیه در خاک تریرژستی یمبیاا

 دست وسیو یبیه فشار ایمال به تواند باش یرها وی ی تاتارها نظیر ریسیه ورکزی نواحی اقواب اح برخی

 تاتارهای کرژمه، حضور با ایکراژن، وورد در ریسیه دادن قرار فشار تتت آنیارا برای  یشتر اژنیه کما .بزند

 وام وسائل ترکیه، با خود ریابط در بنابراژن ریسیه .حد ترکیه در جاان تاتارهای وجمع تشییل به دست

  .کند وی تتاظ را طببی ی جداژی قووی حوحپ در اونیتی

 سیاپ، درژای قف اح، در ای وسائل ون  ه به ترکیه خصو  در ریسیه اونیتی ی نظاوی والحظه یندیو     

اسا   اژن بر .هستند برخوردار حژادی بسیار راهبردی اهمیت اح شود کهوی ورتبط آسیا  رب ی باتیان

 .دهد تغییر همیاری به رقابت وناطق اح اژن وام وسائل وورد در را ترکیه ریژیرد کند وی تالش ریسیه

 ی وناقشه ناا بترا به آنیارا ی وسیو های رقابت اح وامی بخش که دهد نشان وی کشور دی ریابط تارژخ

( 2008 ایا جنگ)گرجستان بتران ی بتران سورژه باغ، قرپ وناقشه همچون وناطق اژن در ووجود های

 ژا ترکیستی  ان بر سیاست بنیو را خود تماژل ترکیه چنانچه ی شودوی ورتبط (2014 ایکراژن) بتران ی

 چنین حژرا .کندوی  یدا تضاد ریسیه اهداف ی ونافع با قرار دهد،  یراوونی وناطق در گراژی نویثمانی

 ووصل ی سورژه در حبب دی شار به نسبت ترکیه وخرب ن ش به آسیا  رب ون  ه در تواندسیاستی وی

تا  حتی ی بیانجاود نترکیستی  ا گراژش افزاژش به قف اح ی آسیای ورکزی ون  ه در ی شود ونجر یراق در

 ژابد. گسترش نیز ایرال شماتی ی قف اح در ریسیه نشین ترک نواحی ی چین کیانگ سین ون  ه

 وسائل در کارشینی قاببیت که ف اتی باحژگر اح را که ترکیه است وام بسیار ریسیه برای بنابراژن     

 در ریسیه اونیتی ی نظاوی والحظه سووین .کند تبدژل همسو ی همراپ باحژگری به ای دارد، ون  ه

 ی بیاهد آنیارا خود با ریابط بر خارجی یواول تا یر اح دارد س ی وسیو که است ترکیه اژن با ریابط تتییم

 که یواوبی وامترژن اح ژیی که است آن یاق یت .کند خارج  ربی ودار اح را کشور اژن ومین حد تا

 ریسیه ریابط که و نا به اژن .است  ربی ژا اتمببیبین یاول بودپ، تا یرگذار ترکیه ی ریسیهریابط  بر هموارپ

یاول  آن، در که است بودپ ضب ی سه ریابط ژک هموارپ دیران کنونی، در چه ی تارژخ طول در چه ترکیه ی

 به ترکیه ارجیخ سیاست گاپ چنانیه هر .است بودپ برخوردار وامی بسیار ن ش اح  ربی ژا اتمببیبین

 گاپ هر بات یز، ی اند گشته  دژدار ریسیه با اونیتی ی های سیاسی تنش کردپ، حرکت  رب سمت

 است. بابود ژافته نیز آنیارا ی وسیو ریابط شدپ، و  وف شرق سمت به کاا سیاست تر
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کیه ی ریسیه اح اژن ب د گسترش ریابط بین ترکیه ی ناتو یاوبی وام در فراح ی نشیب راب ه بین تر     

بشمار وی رید. به طورژیه اژن راب ه به نویی در برخی اح ووارد به دتیل همگراژی در وسائل اونیتی 

همسو شدپ برای وثال در ووضوع دایش ی در برخی اح ووضویاا وانند بتث فبس ین در ت ابل قرار وی 

 اتو به وناسباا ون  ه ای است. گرد. تذا، سیاست خارجی ترکیه در برابر ریسیه وتا ر اح وتغییر نگاپ ن

 

 سیاست خارجی ترکیه در برابر خلیج فارس 

ی وت اقب آن حمبه به  2001سپتاوبر  11شیل گیری ن ش ناتو در طرح خایرویانه بزرگ، با یاق ه      

در قاتب ابتیار همیاری استانبول شیل رسمی تری به خود گرفت. ابتیار  2004یراق آ اح گردژد ی در سال 

در نشست ناتو در استانبول ارائه گردژد، کشورهای ون  ه خایرویانه  2004یاری استانبول که در وار  هم

 بزرگ به یژ پ کشورهای یضو شورای همیاری خبی  فار  را به همیاری یمبی با ناتو دیوا وی کند. 

 

 ناتو و خلیج فارس 

ی ی و اببه با خ رهاژی که کشورهای یظیفه جدژد در چاارچوب اژن ابتیار یبارا است اح شناساژ     

 یضو را در ون  ه خایرویانه بزرگ تادژد وی کنند، به یژ پ اح طرژق اقداواتی نظیر: 

 و اببه با تریرژسم؛  -

 وبارحپ با گسترش سالحاای کشتار جم ی؛  -

 همیاری در اوور اونیت ورحی به ونظور وبارحپ با قاچاق وواد وخدر، قاچاق اسبته ی انسان؛ -

 برناوه های وشترک جات و اببه با وصائب بزرگ ی شراژط اض راری؛ تایه  -

 آووحش های نظاوی ی اونیتی؛  -

 شرکت در تمرژن های ناتو؛  -

 ودنی؛ -ارائه خدواا ی کمک های فنی برای انجاب اصالحاا در سیستم های نظاوی ی وناسباا نظاوی -

ری ها ی تسایل اقداواا وشترک گاهماهنگ ساحی سیستم ها ی تجایزاا نظاوی به ونظور حذف ناساح -

 (. 112: 2003یبداته، )

در شار کیف  اژتخت ایکراژن در  2004به دنبال نشست استانبول، نشست دژگری در سپتاوبر      

حوینه راپ های وتافظت اح وبادی انرژی در و ابل حمالا تریرژستی با حضور نماژندگانی اح کشورهای 

فاح دیب وبارحپ با تریرژسم، برقراری اونیت در وناطق توتید کنندپ  یضو ناتو برگزار شد. بر اژن اسا 

کنفرانز ناتو ی خایرویانه بزرگ تشییل  2005انرژی نظیر خبی  فار  قرار گرفت.  ز اح آن، در وار  
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شدپ ی برای نخستین بار، بر تزیب نزدژیی ناتو با کشورهای یضو شورای همیاری خبی  فار  تاکید شد. 

اح نماژندگان کشورهای کوژت، بترژن ی ق ر نیز جات حضور ی ایالب نظر دیوا به یمل  در اژن نشست

گفت ی گوهای ودژترانه ای(( ای تیرار برناوه ای وشابه طرح ))آودپ بود. در یاقع ناتو تالش های خود را بر

آوادگی  2005در ن  ه ای دژگر اح جاان آ اح کردپ بود. چندی ب د اواراا وتتدپ یربی نیز در ژیئن 

سرچشمه  2004ابتیار همیاری استانبول(( در سال گفت ی گوها با ناتو که اح طرح ))خود را برای آ اح 

در قاتب نیریهای وست ر در  1999گرفته بود، ایالب کرد. اتبته اواراا وتتدپ  یش اح اژن نیز در سال 

به همیاری با اژن ساحوان  رداخته کوحیی به همراپ نیریهای چند وبیتی ناتو ی برخی کشورهای وتتد آن، 

 (. 215-213: 1389بود )وتمدی، 

به اژن ترتیب اح شش کشور یضو شورای همیاری خبی  فار  تناا یربستان ی یمان هستند که هنوح      

گفت ی گوهای  یر رسمی خود با  2005به اژن طرح نپیوسته اند. گفتنی است یربستان نیز اط  اژیز 

نیز کنفرانسی تتت ینوان  2005ر حوینه همیاری های نظاوی آ اح کردپ بود. در سپتاوبر وسئوین ناتو را د

خبی  فار ، در چاارچوب ابتیاری همیاری استانبول در دبی برگزار شد ی در آن ایضای شش -ریابط ناتو

ری های کشور یضو شورای همیاری به تبادل نظر با و اواا  یمان آتالنتیک شماتی در حوینه افزاژش همیا

 2005اونیتی دی جانبه در س ح ون  ه  رداختند. به دنبال آن کنفرانز دژگری در دیحه ق ر در دساوبر 

برگزار شد ی با توجه به تتویا جدژد در س ح ون  ه، با دژگر دبیرکل ناتو به وذاکرپ با نماژندگان 

ژسم ی  رهیز اح گسترش کشورهای حاشیه جنوبی خبی  فار   رداخت. وسائل اونیتی، جنگ یبیه تریر

 سالح های کشتار جم ی، وام ترژن وتور وذاکراا ویان ناتو ی اژن کشورها را تشییل وی داد. 

کنفرانسی بین اتمببی با ینوان ریابط ناتو ی بترژن ویان فرواندهی  2008آیرژل  25نشست در تارژخ      

نشست، تواف اتی صورا گرفت اح جمبه ستاد وشترک ارتش بترژن ی ناتو در وناوه برگزار شد. در اژن 

همیاری های اونیتی، اطالیاتی ی نظاوی. تواف ناوه حفاظت اح اطالیاا طب ه بندی شدپ توسط یحژر یقت 

اوور خارجه بترژن ی دبیر کل یقت ناتو در وراسم افتتاحیه اژن کنفرانز به ونظور درک بیشتر وت ابل ویان 

جان واژیل بوچرین اح دژپبماا های  2008اکتبر  10ید. در تارژخ کشورهای یضو شورا ی ناتو به اوضا رس

برجسته ناتو قوژا ایالب کرد که در صورا بریح هرگونه حمبه ی تااجم یبیه کشورهای یضو شورای همیاری 

خبی ، ساحوان  یمان آتالنتیک شماتی یارد یمل خواهد شد ی اح آناا دفاع خواهد کرد. همچنین یی تاکید 

تو نسبت به واجراجوژی های نظاوی در ون  ه بی تفایا نخواهد بود، اگرچه در حوان حمبه یراق نمود که نا

به کوژت به دتیل برخی والحظاا بین اتمببی یارد یمل نشدژم، اوا در جنگ ب دی با رژژم ب ث یراق ن ش 

 خود را آن چنان که وی باژست اجرا ی به یظاژف بین اتمببی خود یمل خواهیم نمود. 
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 کیه و خلیج فارستر

سیر تتویا ی ریژدادهای ساتیان اخیر در خایرویانه ی ون  ه خبی  فار ، دیتت های یرب خبی       

فار  را بر آن داشت تا برای تاوین هر چه بیشتر اونیت خود، اح اتیای همیشگی به اژایا وتتدپ کاسته 

مان آتالنتیک شماتی ناتو یاگذارد. در یاقع ی ن ش یمدپ ای را نیز به کشورهای اری اژی نظیر فرانسه ی  ی

کشورهای ون  ه وی توانند در حوحپ های اصالحاا دفایی، بودجه بندی، برناوه رژزی، وناسباا نظاوی 

ی  یر نظاوی با ژیدژگر همیاری نماژند. همیاری استانبول در یاقع ویمل ی در اوتداد طرح قببی ناتو 

اشد. به نظ وی رسد ژیی اح اهداف اژن دی  یمان، گسترش نفوذ ژ نی گفتگوی ودژترانه ای ناتو وی ب

سیاسی ون  ه ی فراهم کردن حوینه کنار هم نشاندن اژن رژژم با  -رژژم اسرائیل در ترتیباا اونیتی

 (. 345: 1385کشورهای اسالوی ون  ه ی اجرای برناوه وشترک وی باشد )فالحی، 

ی اح ظرفیت ناتو توانسته است نفوذ قابل توجای در کشورهای در کنار ژن ووضوع ترکیه با بارپ گیر     

باژد گفت که ترکیه  ریابط تارژخی ترکیه با کشورهای یربی ر نگاهی بهحاشیه خبی  فار  اژجاد کند. د

های گذشته ژیی اح کشورهای تا یرگذار در حوحپ ریابط با کشورهای یربی به یژ پ کشورهای در دهه

های اقتصادی، سیاسی ی تجاری فار  بودپ است. اتبته اژن ریابط بیشتر بر حوحپحوحپ جنوب خبی  

به ب د ی  ز اح باار یربی، ریابط آنیارا با کشورهای حاشیه خبی   2011وتمرکز بودپ است. اوا اح سال 

 .تری شدپ استهای یمیقیژ پ یربستان ی اواراا دچار دگردژسیفار  به

وجه به نفوذ سیاسی ی و نوی که در کشورهای حاشیه جنوبی خبی  فار  داشته در یاقع یربستان با ت     

ای با وتور یهابیسم، اژن کشورها را به ساحی درین ون  هی دارد، تالشش بر اژن است که با ژک ائتالف

 ای خود همراپ ی همگاب ساحد. اح سوی دژگر ترکیه ب د اح باار یربی به ینوانهای ون  هنویی با سیاست

ری را در خایرویانه ی نماژندپ اخوانیسم در ون  ه، تالش کردپ که به حیم خود، اتگوی جدژدی اح اسالب ویانه

ریابط رژاض ی ( یهابیسم ی اخوانیسم) بر اژن اسا ، بتث ت ابل در نماژندگی دی اتگو .شمال آفرژ ا ارائه دهد

دی کشور در بتث  ونافع همسوی که به ر مطوریهای جدی وواجه ساخته است؛ بهآنیارا را با چاتش

حماژت اح وخاتفان بشار اسد در سورژه، به وریر حوان شاهد آن هستیم که یربستان ی ترکیه اح ائتالف 

خودساخته در سورژه یبیه نظاب بشار اسد فاصبه گرفته ی در تتویا ون  ه نیز اختالفاا ویان دی کشور 

کند اژن که طبق برآیرد و اواا اونیتی ترکیه، تر وی ررنگ ای که اژن اختالفاا رانیته .آشیارتر شدپ است

اند. اژن های اونیتی ی برخی اح وسئوین یربستان ی اواراا در کودتای نافرجاب ترکیه دست داشتهدستگاپ

وسئبه بسترساح اختالفاا آژندپ ویان ترکیه ی برخی اح کشورهای حوحپ حاشیه جنوبی خبی  فار  خواهد 

نگار ونت د یربستان س ودی در کنسوتگری اژن کشور در ترکیه ژ نی ژگر بتث قتل ریحناوهبود. اح سوی د

https://www.scfr.ir/fa/100/20169/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9/
https://www.scfr.ir/fa/100/20169/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9/
https://iswnews.com/316/%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C/
https://iswnews.com/316/%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C/
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های جدی وواجه ساخت ی بایث شد که جمال خاش جی، ریابط آنیارا ی رژاض را بیش اح گذشته با چاتش

 .ای، ژیدژگر را به دخاتت در اوور کشورهای ون  ه وتام ساحنددی کشور در حوحپ رسانه

ساحی ریابط های آنیارا برای وتواحنتوان به تالشوی ریابط ترکیه ی یربستان دژگر وسائل و رح دراح      

 کوبد ی هرگونه  یاببا اژران ی ریسیه اشارپ کرد. در حاتی که یربستان همچنان بر طبل تنش با اژران وی

کند، ای با اژران را رد ویهای ون  هوثبت برای آشتی ی شریع دژپبماسی با هدف خارج شدن اح بتران

اح دژگر  .جانبه با اژران ی ریسیه در آستانه قزاقستان همچنان وشارکت داردهای سه یتی ترکیه در نشست

تواند بتران ریابط ویان ترکیه ی یربستان ی برخی اح کشورهای همسو با رژاض را در آژندپ وواردی که وی

نوع ریابط ترکیه با ق ر است. ترکیه ی ق ر همچنان اح های بیشتری وواجه ساحد، بتث با  یچیدگی

کنند. حتی آنیارا برای دفاع اح ق ر، چند  اژگاپ ها در وصر ی برخی اح کشورهای ون  ه حماژت ویاخوانی

تواند نظاوی در دیحه ق ر تاسیز کرد ی به حماژت اح اویر اژن کشور وت اد است. اژن وسئبه نیز وی

به نظر  .ترکیه را بیش اح گذشته تتت تا یر قرار دادپ ی با بتران وواجه کند ریابط ویان یربستان ی

ترکیه با یربستان ی اواراا، اوا در حوحپ  های اقتصادی ویانر م تدایب برخی اح همیاریرسد بهوی

یه ریی اژن کشورها قرار خواهد گرفت. نیته دژگر اژنهای جدی در آژندپ  یش، چاتشسیاسی ی اونیتی

شاژد به دتیل تادژد وشترکی که و ابل یربستان ی اواراا اح خیزش وجدد اتگوی اخوانیسم در ون  ه 

های نظاوی ی سیاسی با شیل گرفته، رژاض ی وتتدان آن تماژل بیشتری به گسترش ریابط در حوحپ

 .اسرائیل داشته باشند

وانند بترژن، یربستان را به ینوان در نااژت اژنیه برخی اح کشورهای حاشیه جنوبی خبی  فار       

اند؛ بترژن به دتیل حاکمیت اقبیت سنی ی تر  اح جاژگاپ شی یان ی  درخواندپ در ون  ه  ذژرفته

ای خود اح جمبه در قبال آنیارا را با رژاض های داخبی ی ون  هها، تماب سیاستهای ان البی آنخیزش

های ون  ه ی به خصو  در ریابط با ببی را در سیاستطاوا یمان نویی است الل .است هماهنگ کردپ

دار بین های اداوهترکیه ی اژران برای خود حفظ کردپ است. کوژت نیز در قبال وسائل ون  ه ی بتران

تر شدن ریابط با آنیارا ی تاران ای را در  یش بگیرد ی اح تیرپویانهاژران ی ترکیه با یربستان تالش دارد راپ

یژ پ بتران ژمن ها بهگرچه کوژت در برخی سیاست .شدن ایضاع ون  ه جبوگیری کند تری بترانی

ای، س ی دارد راپ ویانه را های ون  ههمسوژی بیشتری با یربستان دارد، اوا در وسائل دژگر بین قدرا

 .ها خودداری کنددر  یش بگیرد ی اح یرید جدی به اژن بتران

 

 

https://www.islamtimes.org/fa/article/809901/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.islamtimes.org/fa/article/809901/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.scfr.ir/fa/200/121921/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84/
https://www.scfr.ir/fa/200/121921/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84/
https://www.scfr.ir/fa/200/121921/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84/
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 طقه قفقاز سیاست خارجی ترکیه در برابر من

ی  شدند وی وتسوب شوریی اوپراتوری اح بخشی قف اح ی ویانه آسیای ون  ه کشورهای گذشته در     

فری اشی  با اوا .نداشت یجود اتمببی بین یرصه در آناا وورد در چندانی بتث اصوی   طوینی ودا برای

احبیستان،  ترکمنستان، تان،قزاقس قرقیزستان، چون ای ژافته است الل تاحپ کشورهای اژجاد ی شوریی

های  رقابت ون  ه اژن در ی کرد تغییر فضا ژیبارپ به ارونستان، ی گرجستان آذرباژجان، تاجییستان،

 . گرفت شیل س ودی یربستان حتی ی اژران ترکیه، اسرائیل، آورژیا، چین، ریسیه، بین ای گستردپ

سیاسی،  فراژندهای بر گذاری تا یر با که بودند آن دنبال به ها طرف اح کداب هر گستردپ رقابت اژن در     

اژن  در اصبی جدال یجود اژن با دهند؛ شیل خود ونافع راستای در آناا کشورها، اژن نظاوی ی اقتصادی

که  گستردپ، رقابت اژن چارچوب در .گرفت شیل ژیا آور رهبری به  ربی کشورهای ی ریسیه بین ون  ه

کارهاژی  ساحی اژجاد با تا دارند ی داشته تالش ها ری  شدند، همراپ آن با نیز ون  ه کشورهای اح برخی

 وشترک کشورهای ساحوان برای نمونه در .کنند حفظ کشورها اژن ریی بر را خود کنترل همچنان

 نظاوی ی اقتصادی سیاسی، گستردپ ریابط اژجاد با تا کنند وی تالش  ربی کشورهای چون و ابل اتمنافع

 برای همچنین ها ری . کنند کمک ریسیه اح آناا دیری ی است الل به شیبی به ون  ه، کشورهای اژن با

 همیاری  یمان اژجاد که اند بودپ چین با ت اول گسترش دنبال به ون  ه در  رب نفوذ در برابر و ایوت

 .است تتبیل ی تجزژه قابل خوبی به ون  ی با چنین شانگااژی

 ت وژت ووضع برای یاوبی باژد را قف اح ی ویانه آسیای ون  ه به ناتو یرید رقابت، اح چارچوبی چنین در     

 ونابع یظیم بر کنترل شوریی، فری اشی اح ب د آودپ یجود به قدرا خالء کردن  ر برای تالش ی  رب

 با رقابت  رب چارچوب در دژگر یبارا به .نمود ارحژابی سیاسی اسالوی کنترل ی رقبا تض یف انرژی،

 در صرفا  ن ش آن که نمود ارحژابی  رب وام ابزارهای اح ژیی ینوان به باژد را ون  ه به ناتو ریدی ریسیه،

 نیست. اونیتی ی نظاوی حوحپ

 

 علت های حضور ناتو در قفقاز 

در  قف اح ی ویانه آسیای ون  ه در ناتو حضور گسترش برای را وت ددی دیژل وختبف کارشناسان     

همچنین  ی ناتو یضو کشورهای اتبته .اند کردپ و رح اقتصادی حتی ی ونیتیا نظاوی، سیاسی، س وح

اونیت  ت وژت نااژت در ی اونیتی های همیاری س ح افزاژش برای تالش قف اح، ی ویانه آسیای کشورهای

حوحپ  همچنین ی قرائن ی شواهد اح یجود اژن با دانند؛ وی همیاری دتیل ترژن وام را جاانی ی ای ون  ه

با   رب رقابت چارچوب در کشورها اژن با همیاری اح ناتو اصبی اهداف که است وشخه ها ریهمیا
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ریسیه ی چین، وساته اونیت انرژی، و اببه با بنیادگراژی ی تریرژسم ی کنترل ریندهای سیاسی، اقتصادی ی 

 اونیتی کشورهای ون  ه قرار دارد. 

 روسیه تضعیف و قدرت خالء الف. پرکردن

ویان  در ریسیه جاژگاپ تض یف را نااژی هدف شرق، به ناتو گسترش توجیه برای تتبیبگران برخی     

سوی  به ناتو گسترش فراژند که و ت دند کارشناسان اژن .کنند وی ارحژابی قف اح ی ویانه آسیای کشورهای

در . شود وی دنبال اتمببی بین یرصه در کشور اژن جاژگاپ تض یف هدف با ی دارد ضدریسی واهیت شرق

 های آن وترک اح ژیی اوا نیست، ضدریسی کاوال ناتو گسترش فرآژند که بایرند اژن بر دژگر ب ضی و ابل

 حدن وواحنه برهم  تانسیل ایراسیا، در آودپ یجود به قدرا خالء شود، وی گفته وبنا اژن بر .است ریسیه

 است.  ن  هو کشور قدرتمندترژن ریسیه حال هر به حژرا دارد، خود در را قدرا

 انرژی عظیم منابع وجود .ب

وساته  به قف اح، ی ویانه آسیای ون  ه به ناتو ی  ربی کشورهای توجه دیژل ترژن وام اح دژگر ژیی     

نگران  شدا به آورژیا خصو  به ی  ربی کشورهای که است ذکر به اونیت انرژی بر وی گردد. یحب

 به شدا هستند. به همین دتیل به خایرویانه اح خصو  به ییاردات گاح ی نفت به خود یابستگی افزاژش

 اح ژیی راستا، در اژن .بیاهند خایرویانه نفت ونابع به خود یابستگی ویزان اح که هستند کارهاژی راپ دنبال

راستای سیاست های وتنوع ساحی وناطق تاوین انرژی در  در که  ربی کشورهای ریی  یش های گزژنه

 تالش برای یرید به باحار انرژی آسیای ویانه ی قف اح است. ایتوژت قراردارد، 

 سیاسی اسالم با مقابله .پ

ضریری  قف اح ی ویانه آسیای در سیاسی اسالب واار  ربی، کشورهای ی کارشناسان اح بسیاری بایر به     

ونافع  ی سیویر های رژژم سرنگونی ژا تض یف جات در سیاسی اسالب طرفدار های جنبش که چرا است؛

 اسالب سیاسی خ ر ها، تتبیل برخی در حتی آنیه جاتب. کنند وی تالش آناا حاوی ی دیست های دیتت

 وبنا، ر اژن. بشود وی ارحژابی سابق شوریی حوان در کمونیسم انداحپ به قف اح ی ویانه آسیای کشورهای در

 ی افغانستان، اژران با  احقف ی ورکزی آسیای های جماوری همساژگی  ربی، کارشناسان برخی نظر اح

 کنندپ تا یر، توجیه اژن با و اببه در کشورها اژن ض ف ی سیاسی اسالب جرژان اح ون  ه کل تا یر ذژری

 .است ریندی چنین با و اببه هدف با ناتو گسترش سیاست
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 منطقه در غیرمتعارف تسلیحات گسترش کنترل .ت

های  تواناژی دارای وت دد، س وح در ی وختبف اشیال به ف احق ی ویانه آسیای کشورهای تماوی ت رژبا      

آناا  برای شوریی جماهیر اتتاد اح یمدتا  که هستند،  یروت ارف تسبیتاا اقساب ی انواع ساخت حوینه در

 انواع تسبیتاا دارای اصوی   است الل ایل وراحل در کشورها اژن اح بسیاری اژنیه ضمن .است واندپ باقی

 تواناژی توان به وی نمونه، ینوان به .بودند دیربرد های ووشک ی وییریبی شیماژی، ای، ستهه  یروت ارف

 گرفت؛ شوریی است الل جماهیر اتتاد اح که آن اح  ز کشور ژن. نمود اشارپ قزاقستان  یروت ارف های

 اح قزاقستان ینه،اژن حو در. بود گذشته اح واندپ جای به تسبیتاا بزرگ های حرادخانه ی یظیم ونابع دارای

 جا آن در جماهیر شوریی اتتاد تسبیتاا بیشترژن ق بی تک نظاب دیران در که بود کشورهاژی جمبه

 .داشت کشور قرار اژن در نیز شوریی ای هسته حرادخانه اح وامی بخش یالیپ به. شد وی نگاداری

د توس ه اتتادژه اری ا ی به طور بر اژن اسا ، حضور ناتو در ون  ه قف اح اح اهمیت بایی در راهبر     

کبی  رب داشته که در نااژت وی تواند بر تصمیماا حاویان خود اح جمبه ترکیه که جز ناتو است ا ر 

 گذار باشد که در ورحبه ب دی به ن ش ی سیاست گذاری ترکیه در قف اح وا ر اح ناتو وی  رداحژم. 

 

 سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز

به ن ش ون  ه ای، بین اتمببی ی نفوذ ناتو در ترکیه اصبی ترژن وتورهای سیاست خارجی  با توجه     

 ترکیه را وی توان در ون  ه قف اح به شرح ذژل بیان داشت: 

 مناسب جایگاهی یافتن و منطقه در نفوذ گسترش -الف

 ریابط در گراژیانبهچند ج توس ه، ی یداتت حزب دیران در ترکیه خارجی سیاست اصبی اهداف اح ژیی     

 اهمیت ترکیه و اواا برای اژن حوان در که وناط ی اح ژیی . باشد وی  یراوونی وناطق به توجه ی اتمبلبین

 وناطق اژن در را خود نفوذ تا نمودتالش وی ترکیه ری اژن اح .بود قف اح ی ورکزی آسیای ون  ه داشت

 ونافع ی ون  ه اژن به ترکیه ژافتن دست ینوان کبید هب آذرباژجان هدف اژن به رسیدن برای دهد. افزاژش

 وامی ی کنندپ تسرژع یاول آذرباژجان ی ترکیه دی کشور ویان حبانی ی فرهنگی وشترک هایحوینه بود. آن

 اژن با را وستتیمی ریابط ترکیه ری همین شد. احوی ون  ه وتسوب در نفوذ توس ه جات در ترکیه برای

 (. kaya, 2012: 79) است گسترشی به ری ی  اژدار ریابط باکو، –ریابط آنیارا یحپاور کرد. برقرار کشور

 فرهنگی دیپلماسی و نرم قدرت از استفاده -ب
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 اونیتی " ویزان به بستگی هرچیز اح بیش خارجیسیاست در نرب، ژا سخت قدرا اح استفادپ ویزان     

 سخت اح قدرا استفادپ شوند، اونیتی یشترب خارجیسیاست حوحپ در وسائل هرچه .دارد وسائل "شدن

 قدرا اح استفادپ اونیتی شوند، کمتر خارجی سیاست حوحپ در وسائل هرچه برییز، ی شودوی بیشتر

 دارد یجود قدرا نوع دی اژن که بین ای یمدپ تفایا یالیپ، به .شوندوی بیشتر فرهنگی دژپبماسی ی نرب

 یمل ون ق ژک رفتار دیتت ها حیم فروا است. اگر بر که شود وی ناشی " یمل ون ق" نویی یجود اح

 های راهبرد طرژق اح فاژدپ – هزژنه وتاسبه بر دژگران کردن هدف وجبور اگر ژ نی باشد، حاکم ابزاری

 که باشد اژن اح اطمینان هدف اگر ی گفت سخن سخت قدرا اح ویتوان کنندپ باشد ا نا ژا کنندپ اجبار

یجود  اح توانوی کنند،وی  یریی قدرتمند دیتت اح دژگری، جذب قدرا  اژه بر خودکار به طور دژگران

 ی ودرنساحی فرآژند اژنیه به توجه با ترکیه در(. Oguzlo, 2019: 81)آیرد  ویان به سخن نرب قدرا

 دنبال به کشور اژن برای خوبی نتاژ  خارجی جنبه اح گرفته است، شیل که خوبی سیاسی اتگوساحی

 حال در ی دویراتیک کشوری ینوان به ترکیه اح توانسته نتوی اوریحپ به اتگوساحی اژن .است داشته

 کشور اژن برای را فرایانی هایظرفیت فرهنگی، دژپبماسی ی نرب یرصه قدرا در ی بساحد شتابان توس ه

 .آیرد فراهم ن اط ساژر در خایرویانه چه ی قف اح در چه

 منطقه ژئوپلیتیکی اهمیت  -ج

 ونافع ترکیه در تواندوی ورحی هم اژن ی است ترکیه با ورح هم ایون  ه قف اح ژئو بیتیک تتاظ اح     

 ی کندوی خزر وتصل درژای به را ترکیه که است ای ون  ه قف اح طرفی اح .باشد داشته سزاژی به تأ یر

 اژن شوریی یفری اش  ز اح آنیه ضمن . است ورکزی آسیای به ترکیه یرید راپ ون  ه اژن همچنین

 ترکیه .است شدپ تبدژل ریسیه ناتو ی ویان دژگر طرف اح ی ریسیه ی ترکیه ویان حائل ایون  ه به ون  ه

 حوینی، ورح بر یالیپ ی دربرویگیرد را قف اح جنوب  ربی اح ی دارد وشترک ورح قف اح با کیبووتر 610 کنونی

 (.269: 1390د )افشردی، دار آبی ورح وشترک قف اح با نیز سیاپ درژای در ترکیه

 شرق به گسترش جهت در ناتو و آمریکا ویژه به غرب با همکاری  -ذ

 در وتتدپ آورژیااژایا با همراهی ی خود  ربگراژانه هایسیاست راستای در توس ه ی یداتت دیتت     

 کردپ تالش یراند اژن در ترکیه شود. هرچند وی شناخته آورژیا ی  رب ایون  ه باحیی ینوان به قف اح،

 راحتی به اوا برندارد گاب  رب ونافع چارچوب در ی تناا کند وتواحن را خود خارجیسیاست که است

 کشور اژن دیتتمردان نزد در هنوح آورژیا وتتدپاژایا با همراهی  ربگراژانه ی دژد که کرد اذیان توانوی

 بنیاد با و اببه برای افغانستان ی یراق به رژیاآو حمبه ی سپتاوبر 11 حوادث اح  ز .شودوی دژدپ یضوح به
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 همیاری ترکیه یاس ه به قف اح ی ورکزی آسیای ون  ه در ناتو ی آورژیا حضور تریرژسم، ی گراژی اسالوی

 .شد  ررنگ

 منطقه انرژی به نیاز -د

 رکیه. تدشووتسوب وی استرات ژک های ایتوژت جز انرژی ودایب تأوین جاان کشورهای برای اوریحپ     

 تأوین ی انرژی به نیاح ریحافزین باشد، وی شتابان توس ه به وند یالقه کشورهای جزء اژنیه به توجه با نیز

 جنوبی قف اح باشد داشته ف اتی ترکیه ن ش انرژی تأوین در تواندوی که وناط ی اح ژیی ی دارد آن ودایب

 یارداا به وبرب نیاح دتیل همین به شودوی انرژی وتسوب تتاظ اح ف یر های کشور اح ژیی ترکیه . است

 توته خط طرژق اح گاح وی ب وتر ویبیون 6 ساینه ویانگین به طور حاضر حال در ترکیه .دارد انرژی ودایب

 ق ب به شدن تبدژل ی ببندودا در کشور انرژی اونیت کند. تأویندرژافت وی آذرباژجان اح دنیز شاپ

 ب د اح یژ پ به ریسیه ی اژران. است انرژی حوینه در ترکیه راهبردی هدف ید اری ا، شرق اح ترانزژت انرژی

 .اندت ابل شدپ یارد ترکیه با حوحپ اژن در ایکراژن بتران ی نفتی تترژم وتفایا شراژط اح دسته دی

بر اژن اسا ، ن ش ناتو در ون  ه قف اح اح اهمیت راهبردی برخوردار بودپ ی ترکیه به ینوان ژیی اح 

رهای وام در ژئو بیتیک قف اح تا یراا قابل توجای بر سیاستگذاری های ناتو ی به طور طبی ی کشو

اتتادژه اری ا در ترکیه دارد. آنچه که اح اژن ن ش حائز اهمیت است، اتتادژه اری ا یابستگی قابل توجای 

ری اتخادژه اری ا به ن ش راهبردی ترکیه در ون  ه دارد ی اژن یابستگی بایث شدپ تا ویزان بارپ گی

 بخصو  در اب اد اونیتی وانند تریرژسم ی وسئبه کردها در ترکیه افزاژش  یدا کند. 

 

 نتیجه گیری 

ن ش ترکیه در وناسباا بین اتمببی ی ون  ه ای ا ر راهبردی دارد. به طورژیه اوریحپ ترکیه اح ب د      

ال انرژی، کای ی  یرپ را بر یادپ دارد. در کنار ژئو بیتییی ی دریاحپ اری ا بیش ترژن  ذژرش وااجرا، انت 

اژن وزژت ها به نویی ترکیه گذرگاهی برای تریرژست ها نیز بشمار وی رید تا بتوانند اح اژن طرژق به 

وراکز آشوب خایرویانه دست  یدا کنند. ناتو به ینوان  یمان نظاوی اتتادژه اری ا جات تاوین اونیت اژن 

یژ پ ای نسبت به ترکیه دارد. به گونه ای که هموارپ دبیرکل اژن  یمان نظاوی ون  ه حساسیت ی نگاپ 

س ی دارد در طول سال ها نشست ها ی دستورکارهای وت ددی را در اژن حوحپ  یگیری کند. یحب است 

که به اژن نیته توجه شود که ترکیه نیز خود جز ناتو بودپ با اژن حال سام قابل توجای را در سیاست 

ی های ناتو ندارد. اح طرفی دژگر،  یمان آتالنتیک شماتی تابع کاول سیاست های اتتادژه اری ا در گذار
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حوینه توس ه ی گسترش سبک حندگی ی اژدئوتوژی اتتادژه اری ا در سراسر جاان است. بر اژن اسا ، ناتو 

 ه ای اح قف اح تا تا یراا قابل توجای را بر سیاست خارجی ترکیه به طور وشخه در حوینه وسائل ون 

حاشیه خبی  فار  ی ریسیه دارد. یحب است که اژن سیاست ی ا ربخشی آن همان ور که در بخش های 

 (. 1وختبف اژن و اته به آن  رداخته شد جم بندی ی تتبیل گردد )جدیل شمارپ 

 شاخص های تاثیرگذاری ناتو بر رفتار سیاست خارجی ترکیه -1جدول
     شاخص ها           

 کشور ها 

 امنیت ژئوپلیتیک ایدئولوژیک اقتصاد انرژی

ن ش ریسیه در  روسیه

کنترل وناژع انرژی 

 اتتادژه اری ا

به ینوان ژیی اح 

کشورهای بزرگ 

وصرف کنندپ برای 

 اتتادژه اری ا

توس ه ون ق ی ویتب 

 تیبرال دووکراسی

کاهش نفوذ ریسیه 

در وناطق اکراژن ی 

 شرق اری ا

 اژجاد ون  ه حاژل

اونیتی ی کمربند 

 اونیتی  رب

کسب ونابع انرژی  خلیج فارس

انرژی  ی توس ه تنوع

 اتتادژه اری ا

نفوذ به آب های گرب 

خبی  فار ، ی ظرفیت 

های اقتصادی ی 

 وصرفی

توس ه تیبرال دووکراسی ی 

 سبک حندگی اری اژی

ن ش راهبردی  کاهش

خبی  فار  ی تنگه 

 هروز

جبوگیری اح نفوذ 

ه ی اژران در ون  

و اببه با گریپ های 

 تریرژستی تیفیری

ذخاژر انرژی ی تنوع  قفقاز

انرژی برای اتتادژه 

 اری ا

ونابع طبی ی ی 

 ظرفیت گردشگری

توس ه تیبرال دووکراسی، 

سبک حندگی اری اژی ی 

 یضوژت اتتادژه اری ا، 

شورای همیاری کشورهای 

 ترک نشین

توس ه اتتادژه اری ا 

ی تتت تا یر قرارداد 

 اری ا شرق

وبارحپ با گریپ های 

 شورشی ی تیفیری

 

سیاست های ناتو ی  رب در جاان در گذر ترکیه دارای اب اد وختبف  1با توجه به جدیل شمارپ      

بخصو  در حوحپ های انرژی، اقتصاد، اژدئوتوژژک، ژئو بیتیک ی اونیت قرارداد. در اژن ویان ریسیه با 

ینوان رقیب شمارپ ژک  رب به ینوان هسته اصبی کنترل برای ناتو  توجه به ساب ه تارژخی همین ور به

وتسوب وی شود. اح طرفی، به دتیل راب ه بین ترکیه ی ریسیه بخصو  اح ب د ژئو بیتییی باژستی توجه 

داشت که ترکیه ووق یت خوبی برای بارپ برداری اح جانب  رب به شمار وی رید. به همین دتیل اهمیت 

رای  رب بیش اح آن چیزی است که و موی بیان وی شود. کنترل انرژی  رب که در راهبردی ترکیه ب

دست ریسیه قرار دارد ی نزدژیی به قف اح اژن بستر را اژجاد کردپ تا اتتادژه اری ا با سیاست های سیاتی به 

 دنبال جذب ی ودژرژت سیاست های ترکیه باشد. توس ه صادارا که ژیی اح شاخه های یابستگی بین

اتمببی به شمار وی رید، بایث شدپ تا  رب در صدد جذب ی نتوپ بیارگیری ترکیه برای در راستاژی 
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توس ه صادراا برای ریسیه باشد. تاوین اونیت ی و اببه با گریپ های چچنی که یمدتا تتت نظارا 

اح ویزان  ریسیه هستند اژن را بایث شدپ تا جم یت وسبمان اتتادژه اری ا اح اژن اور وتا ر شدپ ی

یابستگی آنان به ریسیه تشدژد ژابد. تنش های ژئو بیتییی  رب با ریسیه اح جمبه در ایستیای جنوبی 

حوینه نگرانی های اتتادژه اری ا را به بار آیردپ که در اژن خصو  وی تواند با ا ربخشی بر سیاست 

اسا ، ترکیه به ینوان ژک باحژگر  خارجی ترکیه بر چگونگی ودژرژت ی ت اول با آنان را و ین کند. بر اژن

وام ون  ه ای باژستی بین وتغییرهای وختبف ون  ه ای ی بین اتمببی در خصو  ت اول با اتتادژه 

اری ا در قاتب ناتو ی رفع نگرانی های آنان در خصو  ریسیه سیاست خارجی خاصی را به کار ببرد که 

 ای بو به چشم وی خورد.  اژن بار کمتر رنگ بوی ن  ه صفر سیاست خارجی دایید

خبی  فار  اح هردی ب د نگاپ  رب ی ترکیه دارای اهمیت راهبردی برای هردیی آنان است. ووضوع      

تاوین انرژی ی تنوع سبد انرژی در کنار دسترسی به آب های گرب ی آب های شرقی همین ور کنترل 

ینوان وامترژن یاول های است که خشونت که یمدتا بایث افزاژش وااجرا به سمت  رب وی شود به 

ناتو  یگیری وی کند تا ترکیه در  یشبرد آنان وشارکت کند. برای نمونه ووضوع وااجرا ها به سمت 

 رب ی قاچاق وواد وخدر اح جمبه نیاا وام آن هست. یالیپ بر آن رقابت هاب ون  ه ای بخصو  

برد سیاست خارجی خود در ون  ه خبی  رهبری جاان اسالب اح دژگر ووضویاتی است که ترکیه در  یش

فار  به شدا  یگیری آن را وی کند. وصرف گراژی کشورهای حاشیه خبی  فار  ی نیاح به  ذا ی داری 

اح دژگر نیاا وام در طراحی ی کاربرد سیاست خارجی ترکیه به  شتیبانی ناتو است. برای وثال حوانی که 

م شد ترکیه بیشترژن ی ف ال ترژن سیاست را در ق ر ق ر اح سوی کشورهای حاشیه خبی  فار  تترژ

برای کسب ووق یت بیار گرفت. ارسال نیریهای نظاوی جات حفاظت اح  ادشاپ ق ر، کمک های  ذاژی 

ی داریژی ی حماژت اح خ وط هواژی ق ر اح جمبه اقداواتی بود که ترکیه برای نفوذ در خبی  فار  بیار 

ار  اح چند ب د وذکور برای ترکیه وام بودپ ی هموارپ دژپبماسی ف اتی برد. بر اژن اسا ، ون  ه خبی  ف

را در اژن حوحپ داشته است. با اژن حال ، ن ش ناتو در سیاست خارجی ترکیه در خبی  فار  وربوط به 

نگاپ ترکیه جات کسب اوتیاح اح اتتادژه اری ا است. اوتیاحی که وی تواند ش اع تترک ترکیه را تا یمق 

 ژک اتتادژه اری ا باح کند ی آن سیاست  یوستن ترکیه به اتتادژه اری ا هست. تذا، ترکیه هموارپ استرات

خواستار نفوذ هر چه بیشتر در ون  ه خایرویانه بودپ ی یالیپ بر آن ناتو نیز اح گذار اژن ارتباط به دنبال 

 کسب ونافع ی نفوذ در قبب خایرویانه است. 

قف اح اح جانب اژنیه حوانی تتت حاکمیت ری  ها قرار داشت حائز اهمیت ریژیرد نسبت به ون  ه      

است. ون  ه ای که به نویی حیاا خبوا ریسیه بشمار وی رید ی در یین حال  اتب اژن کشورها دارای 
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ژک راب ه تارژخی ی حبانی با ترکیه هستند. قف اح یالیپ بر ووق یت انرژژبه دتیل نزدژیی جغرافیاژی ژا 

مین ور تنوع انرژی دارای اهمیت راهبردی بودپ ی ترکیه تسبط ی نفوذ ونتصر به فردی در اژن  رب ی ه

ون  ه دارد. وامترژن آنان را وی توان در وناقشه قرپ باغ ی جنگ دیب قرپ باغ شاهد بود. شیل گیری 

کشورهای یضو شورای ترک حساسیت  رب بر چگونگی بارپ گیری اح ظرفیت ترکیه در  یش برد 

داف خود در ون  ه قف اح حسا  کردپ است. بدژای است که ناتو به ونظور نفوذ در یمق استرات ژک اه

ریسیه ی تتت تا یر قرار دادن حیاا خبوا آن ن ش وامی را در بیارگیری نیابتی ترکیه در قف اح دارد. 

 احاا به شمار برید. اژن خود وی تواند ژک حوینه بسیار وام برای ترکیه در چانه حنی با  رب ی کسب اوتی

در نااژت اژنیه ترکیه به دیژل گفته شدپ برای  رب بخصو  اتتادژه اری ا بسیار وام هست ی اح طرژق 

یضوژت در اتتادژه اری ا در تالش هست تا به ینوان ژک بستر ت اوبی اوتیاحاا یحب را در  یشبرد اهداف، 

بیار ببرد. در همین راستا سیاست خارجی ترکیه در انرژی، اقتصادی، اژدئوتوژژک، ژئو بیتییی ی اونیتی 

برخی ووارد ی بر حسب کسب اوتیاح برای ونافع وبی تتت تا یر ن ش ناتو قرار گرفته ی یمدتا اژن ن ش 

و  وف بر دیل همجوار است. سیاست خارجی که خود چند  انه بودپ ی در ت اول کسب اوتیاح وجبور 

 دادن برخی اوتیاحاا نیز است. 
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