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چكيده

عضويت احتمالي تركيه در اتحاديه اروپا كه در اين مقاله در قالب يك سناريوي ژئوپليتيكي مطرح شـده اسـت،                    
دهـد  اين فرضيه اصلي كه ادعاي مقاله حاضر را تـشكيل مـي       . باعث بهبود موقعيت ژئوپليتيكي ايران خواهد شد      

بهبود و تقويت روابط جهان غرب با جهان اسالم و امكـان بهبـود   : مبتني بر نُه متغير مطالعاتي به شرح زير است        
هاي اقتصادي در ايران، دسترسـي  گذاريايش سرمايهروابط ايران با اتحاديه اروپا، امنيت بيشتر مرزهاي ايران، افز  

اي، افزايش اهميت انرژي ايران، تضعيف مثلـث آمريكـا ـ تركيـه و اسـرائيل، حـل و       آسان به بازارهاي فرامنطقه
ايـن تحـوالت كـه پيامـدهاي        . تركيـسم فصل مسئله كردها، احتمال عضويت ايران در اتحاديه اروپا و افول پـان            

باشند ـ نسبت به ژئوپليتيك سنتي تركيه كه اساساً با هدف به چالش كشيدن  ي نوين تركيه ميسناريوي ژئوپليتيك
اي و ريزي شده است ـ در جهت بروز فرصتهاي ژئوپليتيكي ايران در سطح منطقهموقعيت ژئوپليتيكي ايران طرح

.اي هستندفرامنطقه

. ايرانتركيه،ي،انظام منطقهاتحاديه اروپا،ژئوپليتيك،:هاي كليديواژه
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 مقدمه-1

رسد ايران و تركيه به عنوان كشورهاي غيرعربي خاورميانه، در اوايل قرن بيست و يكـم    به نظر مي  

فرض اصـلي ايـن اسـت كـه ايـران در سـالهاي پـس از                 . اندبا چالشهاي ژئوپليتيكي مهمي مواجه    

يات ژئـوپليتيكي تركيـه بـوده     به عنوان كشوري مستقل، همواره تحـت تـأثير مقتـض      1979انقالب  

اين مقاله در پي آن است تا تأثيرپذيري ايران را از ژئوپليتيك تركيـه در دو دوره ژئوپليتيـك            . است

سوال اصـلي ايـن اسـت كـه تحـوالت احتمـالي         . سنتي و نوين اين كشور مورد بررسي قرار دهد        

 منفي بر موقعيت ژئـوپليتيكي      ژئوپليتيكي تركيه در اوايل قرن بيست و يكم چه تأثيرات مثبت و يا            

تحـوالت ژئـوپليتيكي    : جمهوري اسالمي ايران خواهد گذاشت؟ فرضيه مورد آزمون عبارتست از         

.نوين تركيه فرصتهاي ژئوپليتيكي ايران را نسبت به قبل افزايش خواهد داد

 روش تحقيق-2

ع موضـوع مـورد      تحليلي بوده و با توجه به ماهيت و نو         –روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي       

هاي گوناگون و به طـور كلـي بـر مبنـاي روش             ها و اطالعات نيز از روش     مطالعه، گردآوري داده  

اي صورت پذيرفته و از منابع داخلي و خارجي مكتـوب در ايـن زمينـه اسـتفاده شـده و                     كتابخانه

.ندا توصيفي تجزيه و تحليل شده-هاي تحقيق به طور عمده به شيوه تحليليسپس يافته

هاي پژوهش و تحليل آن يافته-3

)مثلث اسرائيل ـ آمريكا ـ تركيه( ژئوپليتيك سنتي تركيه -3-1

آمريكا- محور تركيه -3-1-1

تركيه و اياالت متحده آمريكا در دوره پس از جنگ جهاني دوم همواره داراي روابـط نزديـك بـا                    

در ادبيـات  . نيـز تعبيـر شـده اسـت      » مـشاركت اسـتراتژيك   «اند، به طوريكه از آن به       يكديگر بوده 

از زمـان جنـگ   . اي امنيتي براي آمريكا توصيف شده اسـت سياسي روابط دو كشور، تركيه سرمايه  

خيزتـرين منـاطق   سرد موقعيت ژئوپليتيكي ويژه اين كشور، بويژه مجاورت آن با شوروي و بحران  

ايـاالت متحـده را بـه منظـور         ) بالكان، خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز و مديترانـه شـرقي          (دنيا  
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. مديريت بحران در اين مناطق و حتي مداخله نظامي در آنها نيازمند همكاري با تركيه كرده اسـت                 

تركيه يكي از بزرگترين پايگاههاي فعال آمريكا در خاورميانه اسـت كـه             » اينجرليك«پايگاه نظامي   

ايگاه در عين حال بـه عنـوان مركـز          اين پ . در آن حضور دارند   » نگهبان شمال «نيروهاي موسوم به    

استراق سمع آمريكا در منطقه وسيعي از شرق مديترانه، خاورميانـه، قفقـاز، دريـاي سـياه و خـزر                    

اي كـامالً  كارشناسـان سياسـي معتقدنـد كـه پايگـاه اينجرليـك تركيـه عمـالً منطقـه         . كندعمل مي 

ي است كه زمامداران الئيك تركيـه  اين در حال. هاي آسيا و اروپا است    آمريكايي در حد فاصل قاره    

كـه از  هاي خود، همسويي با آمريكا را در پيش بگيرند بـه طـوري  ريزياند با برنامه پيوسته كوشيده 

عنصر اساسي مـوثر بـر سياسـت خـارجي ايـن          » غربي شدن «زمان جنگ جهاني دوم به بعد اصل        

.(Bali aykan,1996: 346-347)كشور بوده است 

اولين گام الحاق به آمريكا را با پوشش امنيتي دكترين ترومن و طـرح              .  م 1952تركيه در سال    

طرح مارشال نقطه عزيمـت جهـان بـه سـوي دو قطبـي شـدن كامـل و تعيـين                     . مارشال برداشت 

در واقع كشورهايي كه به طرح مارشال پاسـخ مثبـت        . هاي نفوذ استراتژيك دو ابرقدرت بود     حوزه

ه غرب و كشورهايي كه به آن پاسخ منفي دادند وابـستگي خـود   دادند، وابستگي خود را به اردوگا   

اي خـود را    سياستمداران تركيه با پذيرش اين طرح، سياست خاورميانه       . را به شوروي اعالم كردند    

با شـركت   .  م 1952از همين رو در سال      . هاي آمريكا نزديك كردند   هرچه بيشتر به اهداف و طرح     

ايـن پيمـان حلقـه      .  گرفـت  ران و پاكستان پيمان بغـداد شـكل       كشورهاي انگليس، تركيه، عراق، اي    

در واقـع مهمتـرين علـت حمايـت آمريكـا از      . آمـد اتصال پيمان دفاعي سيتو با ناتو به حساب مي   

در . درخواست تركيه براي عضويت در ناتو، موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك اين كـشور بـود              

به ترومن، تركيه متحدي بسيار با ارزش بـراي     »  آمريكا هاي اطالعاتي سازمان ملي ارزيابي  «گزارش  

توانست نقش مهمي در تقويت استراتژي سد نفـوذ ايـاالت متحـده    آمريكا معرفي شده بود، كه مي     

.(Vali, 1971: 115)در مقابل شوروي ايفا كند 

ي هـا گيري محور تركيه ـ آمريكا و الحاق تركيه به ناتو، اياالت متحده طـي دهـه   پس از شكل

كـه  هاي مالي و نظامي فراواني به ايـن كـشور اختـصاص داد، بـه طـوري                كمك.  م 1960 و   1950

 قرارداد نظامي بـين     55 ميليارد دالر بود، همچنين تعداد       13كمكهاي آمريكا در اين دو دهه بالغ بر         

دو تحول مهم انقـالب اسـالمي و  .  م1970در اواخر دهه . (Ibid, 1971: 116)دو كشور امضاء شد 
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برآيند اين وضعيت   . ساز گسترش همكاريهاي اين دو كشور شد      تهاجم شوروي به افغانستان زمينه    

در اين قرارداد آمريكـا متعهـد       . بود.  م 1980 اقتصادي در سال     -امضاء قرارداد همكاريهاي دفاعي     

-، آموزش و عرضه خدمات نظـامي و كمـك بـه ثبـات اقتـصادي                 به تأمين كليه تجهيزات دفاعي    

.ي اين كشور شدسياس

اش در جناح جنـوب شـرقي       ، تركيه به واسطه موقعيت جغرافيايي     در سراسر دوره جنگ سرد    

اهميت عمده كشور تركيه از اين بابت بود كه         . كردناتو، نقشي كليدي در استراتژي غرب بازي مي       

رياي مديترانـه  هاي شوروي از درياي سياه به دداد تا ناوگان جغرافياي آن اين اجازه را به غرب مي       

اما تغييرات حادث در پايان جنگ سرد، پارامترهاي خطـوط مقـدم و             . را در ايام جنگ توقيف كند     

استراتژيك آمريكا در خاورميانه را دگرگون سـاخت، در نتيجـه تركيـه اكنـون خـود را بـه جـاي                      

متحـده بـه   نگرش اياالت . (papathanasis, 2001: 2)حاشيه، در مركز اين محيط متحول يافته است 

در دوره نـوين كـه      ) به عنوان متفقي كه داراي توانايي پذيرش جايگاهي فعالتر در آسياست          (تركيه  

المللي را مدنظر دارد، عناصر جديدي را در معادله روابط آنهـا وارد  هاي فراگيرتر بين ناتو ماموريت 

اني نظير آلمـان و     هاي جه اياالت متحده كه در محور شمالي درياي سياه و خزر با قدرت           . ساخت

گيرد، به نحوي متوجه است كه در خط جنوبي اوراسـيا كـه    روسيه در يك زمينه راهبردي قرار مي      

در طول جنگ سرد نيز از اهميت راهبردي بزرگي برخوردار بوده بايـد معـادالت راهبـردي را بـا                    

رهاي مقـاومي   اين واقعيت كه محور جنوبي شامل كشو      . ريزي نمايد توجه به بازيگران بيشتري پي    

اي بـه شـريك غيرقابـل       چون ايران و سوريه است، تركيـه را از نظـر معـادالت راهبـردي منطقـه                

.كندپوشي تبديل ميچشم

در معادالت آسيايي نيز فقدان تمركز قدرت در آسياي غربي در مقابل قدرت روسـيه در شـمال و                   

سـتهاي متكـي بـر تركيـه را در     شود آمريكـا سيا شمال غربي، چين در شرق و هند در جنوب باعث مي        

امروزه تلقي آمريكا از تركيه به مثابه شريكي راهبردي و بازيگري كه همواره تمايـل داشـته                 . پيش بگيرد 

وارد معادالت سياسي اوراسيا شود، به عنوان توجيه راهبردي مناسب مـورد پـذيرش همـه نخبگـان آن                   

زني تركيه را در قبال اتحاديـه اروپـا   وضع چانهاين نزديكي راهبردي از اين جهت كه م  . قرار گرفته است  

).62: 1383توغلو، (سازد، براي اين كشور اهميت بسياري دارد تر ميو روسيه قوي
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 اسرائيل- محور تركيه -3-1-2

 ميالدي، تركيه به عنوان نخستين دولت مسلمان ايـن       1948از زمان تشكيل دولت اسرائيل در سال        

عـالوه بـر   .  روابط سياسي و اقتصادي مناسبي با آن برقرار سـاخت كشور را به رسميت شناخت و    

اين واكنش كشورهاي اسالمي ـ عربي به شناسايي اسرائيل، دولتمردان تـرك را وادار نـساخت تـا     

همچنين عوامل ديگري همچون نياز اسـرائيل       . روابط خود را با اسرائيل مخفيانه و محدود گردانند        

-ورميانه و نيز منافع مشترك اين دو كشور در طـول جنـگ سـرد               به داشتن معتمدي در منطقه خا     

مطابق ايده بيگن يكي از اهداف اصلي و استراتژيكي اين كشور در خاورميانه، اتحاد با كـشورهاي               

پيرامون غيرعربي جهت اعمال فشار بر هسته عربي بود ـ به روابط آرام و پنهان دو كـشور كمـك    

.نمود

اي روابط دو كـشور وارد فـاز         بروز برخي تحوالت داخلي و منطقه      ، در پي  1990از اواسط دهه    

اي و فروپاشي شوروي و پايان جنـگ سـرد، تحـوالت مهمـي را در سـطوح منطقـه       . استراتژيك شد 

خأل ايدئولوژيك ناشي از فروپاشـي شـوروي و اسـتقالل كـشورهاي آسـياي               . جهاني در پي داشت   

ك سنتي اين مناطق بود، بر همگرايي تركيـه و اسـرائيل            مركزي كه در واقع فروپاشي گفتمان ژئوپليتي      

هر چند با فروپاشي اردوگاه شرق، تركيه و اسرائيل تـا حـدودي اهميـت اسـتراتژيك           . مؤثر واقع شد  

گرايـي افراطـي   خود را نزد متحدان غربي خود از دست دادند، اما تهديدات ناشي از تروريسم، اسالم              

مه پيامـدهاي اسـتقالل كـشورهاي آسـياي مركـزي و قفقـاز              و انتشار سالحهاي كشتار جمعي كه ه      

).41: 1377ملكي، (بودند، اين دو كشور را به متحدان استراتژيك آمريكا در منطقه بدل كرد 

المللي و همچنين تحـوالت ژئـوپليتيكي منطقـه         اين دو كشور با توجه به شرايط جديد بين        

تمايل پيدا كردند تا مناسبات خـود را در         خاورميانه و آسياي مركزي و قفقاز پس از جنگ سرد           

در پـي  ). 109: 1377روشـندل،  (زمينه نظامي ـ امنيتـي و اقتـصادي ـ تجـاري گـسترش دهنـد        

 نمـودار  1991تحوالت مهم نظامي كه با تفوق اياالت متحده در جنـگ خلـيج فـارس در سـال       

-بـا تهديـدات جديـد    گشت، مقامات تركيه دريافتند كه نيروهاي مسلح اين كشور براي مقابله          

آنان برنامـه تجهيـز و گـسترش سـاختار          .  داراي تجهيزات نامناسبي هستند    -قرن بيست و يكم     

دفاعي خود را طراحي كردند و از طريق افزايش روابط نظامي بـا كـشورهايي هماننـد اسـرائيل                   
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 ايـن ارتقـاء   به دنبال. توانستند قدرت نظامي خود را تا اندازه زيادي در سطح منطقه ارتقاء دهند     

نظامي، تركيه آشكارا در روابـط اسـتراتژيك خـود بـا اسـرائيل داراي امتيـازات بيـشتري شـد،                     

بديلي بـه نظـر     كه از نظر آمريكا براي دفع خطرات احتمالي وارده بر اسرائيل، گزينه بي            طوريبه

).111: همان(رسيد مي

تراتژيك درصـدد هـستند تـا بـا     در حال حاضر تركيه و اسرائيل با عقد قراردادي امنيتي و اسـ      

اين امـر  .  تشكيل يك قطب اقتصادي ـ سياسي و نظامي در منطقه توازن را به نفع خود تغيير دهند 

كه كشورهاي عربي با هـدف تـشكيل يـك          موجب واكنش كشورهاي منطقه شده است، به طوري       

 اسـت كـه   بـديهي . ضد اتحاديه درصدد گسترش همكاريهاي همه جانبه خود با يكـديگر هـستند           

هاي اسرائيل و تركيه مقابلـه بـا جمهـوري اسـالمي ايـران در               يكي از محورهاي مشترك همكاري    

البته بايد متذكر شـد كـه نگـرش و اهـداف دو كـشور در مـورد ايـران يكـسان و             . باشدمنطقه مي 

مشترك نبوده است؛ اسرائيل همواره ايران را دشمن شماره يـك خـود در منطقـه قلمـداد كـرده و         

اما تركيه عليرغم برخـي     .  تالش خود را در جهت منزوي كردن اين كشور به كار گرفته است             تمام

اختالفات با ايران همواره به عنوان يك طرف تجاري به ايران نگريسته و آن را فقط رقيـب خـود                    

در سطح منطقه دانسته و از همين رو هدف خود از همكاري با اسـرئيل را صـرفاً محـدود كـردن                      

روي هم رفته تأثيرات مهم نظـامي       .  و نفوذ ايران در ابعاد مختلف اعالم كرده است         حوزه گسترش 

:محور تركيه و اسرئيل بر موقعيت ژئوپليتيكي جمهوري اسالمي ايران عبارتند از

پذيري نظامي و مرزي ايرانآسيب) الف

سـتراتژيك  يكي از اهداف اساسي اسرائيل در همكاري نظامي و سياسي با تركيه غلبـه بـر عمـق ا                  

ايران بوده و از آنجا كه ايران به عنوان دشمن شماره يـك ايـن رژيـم در منطقـه مطـرح اسـت در        

اسـرائيل بـا   . نتيجه نزديكي به مرزهاي ايران از طريق خاك تركيه براي اسرائيل امري حياتي اسـت     

شور را همكاري و اتحاد با همسايگان ايران بيشتر از گذشته امكان دسترسي بـه مرزهـاي ا يـن كـ               

).48: 1375يكتا، (دارد 



157... تيكي تركيهبررسي و تحليل تحوالت ژئوپلي____________________________________

گرايي اسالميگرايي و اصولمقابله با جريان اسالم) ب

كننـد تـا بـا    اين دو كشور از ايران به عنوان حامي اصلي جنبشهاي اسالمي ياد كـرده و سـعي مـي      

هاي سياسي اسالم شده و نفوذ ايران را در منطقـه آسـياي   تبليغات گسترده مانع از گسترش انديشه    

اين منطقه، محيطي بكر و دسـت نخـورده بـراي كـشورهايي چـون               . زي و قفقاز كاهش دهند    مرك

لـذا آنهـا بـا      . اسرائيل و تركيه حائز اهميت ژئـوپليتيكي، ژئواكولـوژيكي و ژئواسـتراتژيكي اسـت             

كنند تا الگوهـاي ايـدئولوژيك و سياسـي مـورد نظـر خـود               حمايت متحدان غربي خود سعي مي     

 اين جوامع عرضه كنند و به اين طريق مـانع از گـسترش الگـوي ايرانـي در     را در) مدرنيزه غربي (

).63: 1378ارس، (آنها شوند 

اسالمي ايرانتأثيرات اقتصادي وتجاري روابط تركيه و اسرائيل بر امنيت ملي جمهوري) پ

هاي نفت و گاز يعني انتقال انـرژي از كـشورهاي حـوزه خـزر بـه سـمت كـشورهاي              مسئله لوله 

پيمـان تركيـه و اسـرائيل بـا     .  نيز از عوامل تأثيرگذار روابط اسرائيل و تركيه بر ايران اسـت       صنعتي

هدف منحرف كردن مسير انتقال انرژي يكي از منابع تهديد امنيت ملي جمهـوري اسـالمي ايـران                  

.(Fraim, 2001: 124)رود در منطقه به شمار مي

تركيسم در منطقه خاورميانهگسترش پان) ت

هاي اصـلي توجـه تركيـه از پيمـان اسـتراتژيك خـود بـا        تركيسم يكي ديگر از كانون  پانگسترش  

كاربرد الفاظي چون تركستان بـزرگ، اتحاديـه بـزرگ دولتهـاي تـرك و               . روداسرائيل به شمار مي   

المنافع تركي به خوبي گوياي مقاصدي است كه تركيه از اتخاذ چنـين سياسـتي        كشورهاي مشترك 

تركـي مردمـان سـاكن حـوزه جنـوبي      كيه سعي دارد با برانگيختن احـساس پـان    تر. كندپيروي مي 

اين مسئله از ايـن  . شوروي سابق، آنان را حول خود متمركز ساخته و رهبري آنها را برعهده بگيرد       

سـازد مـورد    جهت كه معارض با اسالم گرايي بوده و امنيت ايران را در مرزهاي شمالي متاثر مـي                

كه اين كـشور در مـوارد متعـددي از ايـن سياسـت تركيـه                باشد، به طوري  يحمايت اسرائيل نيز م   

.استقبال نموده است
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 آمريكا- اسرائيل - مثلث تركيه -3-1-3

هاي ايـاالت متحـده در قالـب    گيري و توسعه مثلث تركيه ـ اسرائيل ـ آمريكا، تداوم سياست  شكل

، شوراي همكـاري خلـيج فـارس و         هايي همچون سنتو  سياست اتحاد و اتئالف و تشكيل اتحاديه      

آمريكا كه پس از جنگ سرد براي تسهيل مبارزه بـا تروريـسم و تـشديد                 . سياست دو ستونه است   

اي بود، هـم اكنـون بـا تـدوام مناسـبات      هاي منطقهفشار بر مخالفين در پي گسترش چنين اتحاديه  

رد كردن كشورهاي ديگر در     تركيه و اسرائيل قصد دارد تا با تقويت و گسترش اين همكاريها و وا             

عالوه بر اين، دو كشور تركيه و اسـرائيل داراي          . آن، از مزاياي خاص چنين سياستي استفاده نمايد       

توانند در راستاي اهـداف امنيتـي و اقتـصادي    حكومتهاي ليبرال و مبتني بر بازار آزاد هستند كه مي       

.آمريكا در منطقه قرار گيرند

 نيـز  1990 نسبت به نزديكي تركيه به اتحاديـه اروپـا در دهـه    از طرف ديگر كاهش اميدواري  

ايـن سـناريو همـان توجـه بـه          . باعث شد كه نخبگان كماليست به فكر سناريويي جايگزين باشند         

. هاي سياسي اوراسيا بود و در قالب اين سناريو مثلث آمريكا ـ تركيه و اسرائيل قـرار داشـت   بازي

توانـد در منطقـه اوراسـيا نقـش مـؤثري در            توار اسـت مـي    اين مثلث كه بر قدرت نظـامي آن اسـ         

 سـپتامبر و توجـه     11اين گرايش بـويژه پـس از حـوادث          . اي ايفا كند  منازعات و بحرانهاي منطقه   

دوباره به اهميت ژئوپليتيك در سياست خارجي و جهاني ايـاالت متحـده آمريكـا بـيش از پـيش                    

هـاي سياسـت خـارجي آمريكـا كـافي      راتژيبراي درك اهميت اورآسيا در است    . تقويت شده است  

ترين مخالفين آمريكا يعني ايران و روسـيه در ايـن منطقـه قـرار               است توجه داشته باشيم كه اصلي     

).66: 1383پور، قهرمان(دارند 

اي بـوده اسـت تـا در    آمريكا همواره در پي ناديده گرفتن جايگاه طبيعي ايران در نظام منطقـه        

 فضاسازي توسعه حوزه نفوذ ايـران را كاسـته و در عـوض توسـعه نفـوذ                  اي ايران و  رقابت منطقه 

باشـد؛ يعنـي   اي ايـران مـي  هدف از اين اقدامات كاهش جايگاه منطقه. رقباي ايران را افزايش دهد   

آمريكا از تركيه به عنـوان نـامزد مناسـبي          . همان چيزي كه ناشي از موقعيت جغرافيايي ايران است        

طلبي آن كـشور مثـل توسـعه انديـشه        كند و از فرصتهاي توسعه    فاده مي براي حضور در منطقه است    

تركيسم، تجاوز مكرر نظامي به شمال عراق، گسترش فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگـي در قفقـاز                پان
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در واقع از جهتي همكـاري و  ). 109: 1386حيدري و محمدي،  (كند  و آسياي مركزي حمايت مي    

ز سياستهاي اسـتراتژيك و اهـداف نهـايي آمريكـا و اسـرائيل در      همگامي تركيه با اسرائيل جزئي ا  

قالب طرح خاورميانه بزرگ با هدف اتصال كشورهاي خاورميانـه و آسـياي مركـزي و قفقـاز در                   

تـوان عامـل مـؤثري در تـأمين         سازي قدرت نظامي تركيه را مـي      بهينه. يك منطقه جغرافيايي است   

ثبـاتي قـرار دارد   نست، زيرا اين كشور در مركز كمربند بيمنافع استراتژيك آمريكا در اين منطقه دا   

از طرفي ديگر تركيه در تـالش اسـت كـه           . كه از مديترانه شرقي تا خاورميانه گسترش يافته است        

برعهده گيرنده نقش محوري استراتژي سياست خارجي ايـاالت متحـده آمريكـا در منطقـه گـردد           

متي و زباني با كشورهاي عـرب منطقـه همگـوني           ولي چون از نظر ساختار فرهنگي، نژادي، حكو       

يابد تا به كمك آن و ناتو، نقـش چكـش تعـادل را در               ندارد، اسرائيل را هم پيمان طبيعي خود مي       

اي خـود را    همچنين تركيه با عقد قراردادهايي با اسرائيل توانسته است نقش منطقه          . ايفا كند منطقه  

شرايط جغرافيايي و همچنـين     . سياي مركزي تكميل نمايد   در بالكان، اطراف درياي سياه، قفقاز و آ       

.ويژگيهاي ژئوپليتيك تركيه چنين فضايي را براي اين كشور به وجود آورده است

به طور كلي اياالت متحده با اهداف استراتژيك، اسرائيل، با اهداف امنيتي و تركيه بـا اهـداف                  

بديهي اسـت كـه ايـن مثلـث         . اندرداختهسياسي و اقتصادي به برقراري مثلث استراتژيك مذكور پ        

. كنـد اي را در منطقه جغرافيـايي خاورميانـه دنبـال مـي           طلب، اهداف گسترده  استراتژيك و توسعه  

اياالت متحده داراي منابع حياتي و استراتژيك در اين منطقه است و با برخي كشورهاي معـارض                 

 كـشورهاي سـوريه، ايـران، روسـيه،         تركيـه بـا   . هژموني واشنگتن بويژه ايران تعارض منـافع دارد       

ارمنستان و يونان تعارض منافع دارد و اسرائيل با كشورهاي چون سوريه، لبنان و ايران در حالـت                  

گيـري عليـه   شـود جبهـه  بنابراين مشاهده مـي . (Mufti, 1998: 53)مواجهه و نزاع استراتژيك است 

هـاي مختلفـي خـود را نمايـان         نبـه ايران هسته اصلي اهداف اين مثلث ژئوپليتيكي است كـه از ج           

:ساخته است

هـاي  ـ برقراري روابط نهادينه استراتژيك بين دو متحد آمريكا در منطقه بـراي مقابلـه بـا بحـران           1

احتمالي كشورهاي به اصطالح شرور منطقه بويژه ايران؛

ـ             ـ حفظ و گسترش پايگاه    2 ق اتحـاد   هاي نظامي در تركيه و احتماالً در آذربايجان بـه منظـور تعمي

مزبور با مشاركت اردن، مصر و ازبكستان با هدف جلـوگيري از توسـعه طلبـي روابـط ايـران بـا                      
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همسايگان شمالي؛

سازي اسرائيل به مرزهـاي بـاختري آن        سازي محيط امنيتي غربي ايران با توسل به نزديك        ـ ناامن 3

هاي جدي حكومت ايران با جريان صلح خاورميانه؛با هدف مهار مخالفت

اي معـارض بـا     هاي منطقـه   استراتژيك عليه برخي قدرت    -ـ گسترش و تعميق زنجيره تهاجمي       4

طلبي آمريكا در منطقه، بويژه ايران، با عضوگيري جديد آذربايجـان و ازبكـستان در منطقـة                 توسعه

درياي خزر و كشورهاي مصر و اردن در منطقه خاورميانه؛

سازي نظامي تركيـه و اسـرائيل   ج فارس از طريق آمادهـ سيطره بر منابع انرژي درياي خزر و خلي       5

هاي جدي در مقابل رقباي تجاري چون اروپا و كشورهاي جنوب شـرق آسـيا               در مقابله با بحران   

شوند؛كه طرف تجاري ايران محسوب مي

ـ تبديل تركيه به ترمينال نفتي غرب و آمريكا در مديترانه و مبدل ساختن اسـرائيل بـه همكـاري                  6

آويـو ـ    ـ نفتي آمريكا در منطقه خليج فارس با ضمانت قوي نظامي مثلث واشـنگتن ـ تـل    تجاري

آنكارا، كه عمالً انزواي استراتژيك و ژئواكونوميك ايران را در پي دارد؛

ـ حمايت اقتصادي ـ سياسي از تركيه الئيك براي مبدل ساختن ايـن كـشور بـه الگـوي توسـعه       7

ركـزي و قفقـاز در مقابـل الگـوي توسـعه اسـالمي جمهـوري                سياسي و اقتصادي منطقه آسياي م     

اسالمي ايران در سطح منطقه خاورميانه و آسياي مركزي؛

ـ پافشاري مشترك آمريكا و تركيه به همراه اسرائيل به اجراي خط لوله درياي خزر، با توجه بـه                   8

.دراز مدت ملي ايرانناپذير آن بر منافع پذيري آشكار زيست محيطي اين دريا و آثار جبرانآسيب

)محور تركيه ـ اتحاديه اروپا( ژئوپليتيك نوين تركيه -3-2

گيري محور تركيه ـ اتحاديه اروپا شكل-3-2-1

از زمان تاسيس جمهوري تركيه، نزديكي بـه مجموعـه غـرب و بـويژه اروپـا، اولويـت اصـلي                     

ف آكنـده از  در حـالي كـه در گذشـته روابـط دو طـر     . سياست خارجي اين كشور بـوده اسـت       

براي . ترين روابط را با اروپا دارد     اعتمادي و سوء تفاهم بوده اما در حال حاضر تركيه نزديك          بي

هاي جوان، اروپا مظهر تمدن و پيشرفت و اروپايي شدن هدف نهـايي تعريـف               آتاتورك و ترك  
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ـ                . شده بود  ل از طرف ديگر اهميت استراتژيكي و موقعيت خـاص ژئـوپليتيكي تركيـه بعنـوان پ

بـراي تـأمين منـافع      ) اتحاديه اروپا (ارتباطي آسيا و اروپا باعث شده است تا كشورهاي اروپايي           

وضعيت جغرافيايي تركيه بـه  . خود در منطقه و بويژه منافع امنيتي، نيازمند همكاري تركيه باشند    

رو يد؛ از اين  هاي خاورميانه و قفقاز را سريعاً به اروپا منتقل نما         تواند بحران اي است كه مي   گونه

اتحاديه اروپا نيـز بـه      . باشندهاي گسترده امنيتي با تركيه مي     كشورهاي اروپايي نيازمند همكاري   

اين موقعيت استراتژيكي تركيه واقف بوده و معتقد است كه پيوسـتن تركيـه بـه اتحاديـه اروپـا             

ـ   . جايگاه اروپا را در منطقه تقويت خواهد كرد      ل امنيتـي را  وضعيت فوق نـوعي وابـستگي متقاب

ميان تركيه و غرب ايجاد كرده است و دليل آغاز مذاكرات الحاق تركيه بـه اتحاديـه اروپـاي را                    

).4: 1384پور، قهرمان(بايد در همين واقعيتها جستجو كرد 

در دوران حياتش نتوانست پيوندهاي مورد نظر خود را با جهـان غـرب              » مصطفي كمال «اگرچه  

 اولـين گـام     1949با استمرار سياستهاي تدوين شده از سوي وي، در سال           ايجاد كند، اما جانشينانش     

عملي را در جهت همگرايي با اروپا برداشتند و تركيه را در ايـن سـال بـه عـضويت شـوراي اروپـا                        

 با امضاي موافقتنامه آنكـارا بـه عـضويت كامـل جامعـه              1963متعاقب اين، تركيه در سال      . درآوردند

 پروتكل الحاقي مربـوط بـه جامعـه اقتـصادي      1973و در گام بعدي در سال       اقتصادي اروپا نائل شد     

اما همزمان با اين حركت، معيارهاي گـسترش جامعـه اروپـايي بـه واسـطه ورود                 . اروپا را امضا كرد   

).6: 1384رستگار، (يونان، پرتغال و اسپانيا و همچنين پايان جنگ سرد تغيير كرد 

الملـل  دهنده سياسـت بـين  الملل شكل كه ساختار نظام بين   طبق تئوري نئورئاليستي كنت والتز    

بـا  ). 143: 1373دوئرتـي و فـالتزگراف،      (نمايـد   بوده و خود را بر دولتها و سازمانها تحميـل مـي           

الملل، هويت خارجي اتحاديـه اروپـا از يـك سـازمان     فروپاشي نظام دو قطبي و تغيير در نظام بين  

اين در حـالي بـود كـه در جامعـه     . وكراسي تغيير پيدا كرد اقتصادي به يك حامي حقوق بشر و دم       

هـاي اسـالمي و دوم، تقويـت        گيـري حركـت   نخـست، اوج  : تركيه دو تحول بـسيار مهـم رخ داد        

ناسيوناليسم كردي كه روند دموكراتيزاسيون را در اين كشور بـا مـشكالت جـدي مواجـه كـرد و                    

.تحاديه اروپا شدموجب عدم رغبت رهبران اروپايي به پذيرش تركيه در ا

گـرا و دسـتگيري عبـداهللا اوجـاالن و سـپس برگـزاري       هـاي اسـالم   با فروكش كردن جريـان    

انتخابات، فضاي متشنج سياسي تركيه اندك اندك بهبود يافت و زمينه بـراي توجـه بـه حاكميـت                   



_______________________________1387بهاراول،، شماره چهارمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 162

در همين روند تركيه درخواسـت رسـمي خـود را           . قانون، حقوق بشر و دموكراسي افزايش يافت      

 به عنـوان   1996 عضويت كامل در جامعه اروپا و اتحاديه گمركي اروپا ارائه كرد و در ژانويه                براي

با عضويت تركيه در اتحاديـه گمركـي،        . آخرين گام به عضويت اتحاديه گمركي اروپا پذيرفته شد        

شـروط و معيارهـاي جديـدي را بـراي     » نگاه به شـرق  «كشورهاي اروپايي در چارچوب سياست      

بـر ايـن اسـاس كـشورهاي كانديـدا قبـل از             . ديد در اتحاديه اروپا تدوين كردند     عضويت دول ج  

ثبـات و پايـداري كـه ضـامن     : عضويت كامل در اتحاديـه اروپـا بايـد شـرايط زيـر را دارا باشـند         

دموكراسي هستند، حكمراني قانون، حقوق بشر و حمايت از اقليتها، وجود يـك اقتـصاد كارآمـد،                 

بتي و توانايي برآمدن از عهده وظايف شامل تبعيت از اهـداف سياسـي   قابليت تحمل فشارهاي رقا  

).7: 1384اطهري، (ـ اقتصادي و مالي كه اتحاديه ، آنها را ايجاد كرده است 

هاي اتحاديه اروپا براي عملي كردن مصوبات اجـالس كپنهـاك شـروع بـه تهيـه و                  كميسيون

 مـورد تأييـد   2001ين چارچوب در مـارس     سازي يك برنامه جهت الحاق تركيه نمودند كه ا        آماده

 شوراي اتحاديه اروپـا هـشت كميتـه         2001در جلسه آوريل    . كشورهاي عضو اتحاديه قرار گرفت    

فرعي جهت بررسي چگونگي هماهنگي و تطابق قوانين تركيه با قوانين ورود به اتحاديه اروپـايي                

زبيني در قانون اساسي تركيه و ترميم       مهمترين اقدامي كه در اين بين انجام گرفت، با        . را ايجاد كرد  

اين ترميم سطح وسيعي از موضوعات را از جمله توجـه بيـشتر   .  ماده از مجموع قوانين آن بود      34

از طـرف  . شـد مداري و بازسازي نهادهاي دموكراتيـك را شـامل مـي      به حقوق بشر، تقويت قانون    

 به منظور بكارگيري ابزار مؤثر و       2001خود را در مارس     » 1برنامه ملي «ديگر دولت تركيه همزمان     

مفيد براي گذار از مرحله قبل از الحاق تركيه به اتحاديه اروپائي و ورود به مرحله عضويت كامـل                   

هائي كـه در بحـث      بنديباشد، بسياري از اولويت   برنامه مذكور كه يك سند مفصل مي      . تبيين نمود 

اين برنامـه بحـث مفـصلي را در     . كندعضويت كامل تركيه در اتحاديه مطرح است را مشخص مي         

خصوص اصالحات سياسي و اقتصادي تركيه را اعالم نموده و شامل فهرستي از اقـداماتي اسـت                 

انـد كـه    مقامات تركيه با انجام اصالحات مقتضي اعالم كـرده        . كه انجام شده و يا بايد انجام پذيرد       

(Turkish national program, 2001).اين كشور آمادة احراز عضويت كامل در اتحاديه اروپـا اسـت   

1 - National Program for the Adoption of the Acquis (NPAA).
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دولت تركيه در اين برنامه در ساختارهاي سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي خود تجديـدنظر اساسـي    

.انجام داده تا بتواند آن را با معيارهايي كه اتحاديه اروپا معين كرده تطبيق دهد

ـ            امروزه اين ادعاي كلي را مي      ، ه بـا اتحاديـه اروپـا   توان مطـرح كـرد كـه همگرايـي بيـشتر تركي

كماليسم را كه مانع اصلي همكاري بيشتر ايران و تركيه از يـك طـرف و نزديكـي بيـشتر تركيـه بـه                        

اتحاديه اروپا از طرف ديگر است، تضعيف نموده و طبيعتـاً رونـد حركـت كـشور را بـه دوره پـسا                       

و تركيـه، همـان   بخش قابل توجهي از مـشكالت موجـود ميـان ايـران       . كماليسم تسهيل خواهد كرد   

گرايـي  موانع پيش روي تركيه در پيوستن به اتحاديه اروپاست، موضوعاتي نظيرمسئله كردهـا، اسـالم            

در يـك تعبيـر   . و حقوق بشر است كه در تحليل نهايي ريـشه در منطـق برخاسـته از كماليـسم دارد                 

 منطق حكومت يا فلـسفه      توان گفت، نزديكي بيشتر تركيه به اتحاديه اروپا در دهه آينده،          تر مي فلسفي

وجودي دولت را در اين كشور به صورت بنيادين متحول خواهد كرد و پيامد اين امـر تجديـد نظـر                    

اساسي نخبگان ترك در سياست داخلي و خارجي اين كشور است كه طبعاً از بعد خـارجي بـه نفـع       

وپـا نخواهـد شـد،    حتي با فرض اين كه تركيه در نهايـت عـضو كامـل اتحاديـه ار     . ايران خواهد بود  

هـاي ناشـي از   توانـد زمينـه  اصالحات سياسي، حقوقي و اقتصادي انجام گرفتـه در ايـن كـشور مـي       

بنابراين مهمترين مـسئله فراينـدي اسـت كـه در           . عضويت در اتحاديه اروپا را به تنهايي برآورده كند        

).101: 1383پور، قهرمان(تركيه آغاز شده، نه پيامدهايي كه از آن بوجود آمده است 

رغم اختالف نظرهاي داخلي موجـود ميـان سياسـتمداران تركيـه در خـصوص ماهيـت                 علي

اصالحات گسترده سياسي و اقتصادي الزام شده از سوي اتحاديه اروپـا، تركيـه در مـسير صـحيح               

اكثريت مـردم تركيـه   . هاي اتحاديه اروپا قرار دارد    پذيرش ضرورت اصالحات براي تأمين خواسته     

هـاي  كنند كه منافع به دست آمده از طريق عضويت در اتحاديه اروپـا بـر محـدوديت                احساس مي 

تحوالت داخلي تركيـه در   . اين كشور غلبه دارد   ) كماليست(وارد بر حاكميت و حفظ نظام قديمي        

دهه گذشته، اين كشور را وارد  نقطه عطفي در سياست داخلي كرده؛ نقطه عطفي كه امكان تـداوم           

پيـروزي قـاطع   . تمندتر شدن كماليسم را تا حد زيـادي نـاممكن كـرده اسـت     وضع موجود و قدر   

حزب عدالت و توسعه در  چندين دوره انتخابات پارلماني  و تشكيل يك حكومت قدرتمنـد بـه                   

فضاي جديدي را در عرصه سياست داخلي و خارجي اين كـشور            » رجب طيب اردوغان  «رهبري  

زب عدالت و توسعه مبتني بر پيشبرد اصـالحات  اركان سياست داخلي و خارجي ح     . گشوده است 
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سازي از يك سو و تالش براي وارد كردن تركيه در اتحاديه اروپـا از سـوي             اقتصادي و خصوصي  

.باشدديگر مي

 اتحاديه اروپا و تأثير آن بر موقعيت ژئوپليتيكي -گيري محور تركيه  شكل-3-2-2

ايران

اي در بازتعريف امنيت    المللي، نقش ويژه  رصه تعامالت بين  اتحاديه اروپا به مثابه نيروي موثر در ع       

هـاي جهـاني،   اين نقش نـه تنهـا سياسـت   . المللي دارداي و بين راهبردي از روندهاي امنيت منطقه    

انـد تـا    هاي امنيتي نـاگزير شـده     بلكه اصوالً ژئوپليتيك جهاني را متحول كرده و بسياري از ائتالف          

مثالً اتحاديـه اروپـا تـالش    . ي ـ امنيتي خود را دوباره تعريف نمايند هاي دفاعها و دكترينسياست

ـ كه بر ساخته نظـري و عملـي ايـاالت متحـده     » ژئوپليتيك نوين جهاني«نموده تا در مقابل مقوله      

را بـويژه در    » المللـي تـوازن اسـتراتژيك بـين     « سياست   -آمريكا در مناطق استراتژيك جهان است     

.گذاري خود بپردازدر قرار دهد و از اين طريق به افزايش سطح تأثيرمنطقه خاورميانه مورد نظ

اتحاديه اروپا كه در حال حاضر پس از آمريكا، بيـشترين تـوان اقتـصادي و سياسـي را در                    

هـاي متعـددي را در راسـتاي         طـرح  2001 سـپتامبر    11المللـي دارد، در دوره پـس از         نظام بين 

از . انـد كرده كه البته اكثر آنها به نتيجه مطلـوب نرسـيده       افزايش حضور خود در خاورميانه آغاز       

گران اين اتحاديه را نه شريك استراتژيك بـراي آمريكـا بلكـه غالبـاً           همين رو بسياري از تحليل    

ولي واقعيت اين است كه اتحاديه اروپا بنا بـه          . كنندتابع و پيرو آن در سطح خاورميانه تلقي مي        

كوشـد نفـوذ   مـي ) بر خالف آمريكـا (با توجه به خأل انرژي خود ماهيت منطق هزينه ـ فايده و  

راهبردي ـ امنيتي خود را در محيط امنيتي خاورميانه بـويژه پيرامـون جمهـوري اسـالمي ايـران       

هاي مبتني بر توازن استراتژيكي اتحاديه اروپا، موقعيـت         از اين رو در سياستگذاري    . بيشتر نمايد 

 به مثابه يك موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي از اهميـت           جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران   

).14: 1384ترابي، (اي برخوردار است ويژه

هايي همچون سياست همـسايگي     در حال حاضر اتحاديه اروپا سعي دارد تا از طريق سياست          

است از جمله مسائل مهمي كه اتحاديه اروپا با آن مواجه           . به تحكيم موضع خود در منطقه بپردازد      
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و به شكل همزمان به گسترش اتحاديه و سياست خارجي و امنيتي مشترك مربوط است، سياست                

سياسـت  «اين سياسـت كـه بـه        . اتحاديه اروپا در خصوص كشورها و مناطق مجاور اتحاديه است         

موسوم است، با قطعي شدن مـسئله گـسترش اتحاديـة اروپـا و افـزايش                » همسايگي اتحاديه اروپا  

 و افزوده شدن تعدادي از كشورهاي شرق و مركـز اروپـا بـه اتحاديـه از سـال                    25 به 15اعضا از   

هدف كلـي ايـن سياسـت رفـع نگرانـي بـالقوه از تبـديل شـدن         .  در پيش گرفته شده است 2004

اي از كشورهاي   مرزهاي اتحادية اروپا به ديواري حائل بين اتحاديه و همسايگان آن و ايجاد حلقه             

 ايـن سياسـت بـر    (www.eropa.eu.int\comm, 2003).ه و قفقـاز اسـت   دوست از مراكش تا روسـي 

ترويج ثبات در داخل كشورهاي همسايه و در روابط آنها با اتحاديـه اروپـا و توسـعة اقتـصادي و      

در واقـع كـشورهاي مـشمول ايـن سياسـت بـدون آنكـه بـه                 . كنـد سياسي اين كشورها تأكيد مي    

توانند در چـارچوب  شوند و ميزديك با آن برخوردار مي    عضويت اتحاديه اروپا درآيند از روابط ن      

ها و امتيازات مختلف همچون اولويت در مناسبات اقتصادي و تجـاري       نامهاين سياست از موافقت   

.مند شوندبهره

به هر ميزان كه همگرايي     «: مبناي منطقي ايجاد چنين سياستي برگرفته از منطق گسترش بود         

ش يابد و هر قدر كه حوزة صلح، توسعه اقتـصادي و دموكراسـي              و همكاري بين كشورها افزاي    

 ,Balfor and Rotta).» گسترش يابد، اتحاديه از ثبات و امنيت بيـشتري برخـوردار خواهـد بـود    

گيرد كه يا  محدودة اجرايي سياست همسايگي اتحاديه اروپا كشورهايي را در برمي(7-20 :2005

د و يا در آينده و در ادامـه فراينـد گـسترش بـه عـضويت                 در همسايگي اتحادية اروپا قرار دارن     

سياست همسايگي اروپايي از آغاز تاكنون در قالـب ابزارهـاي مختلفـي           . اتحاديه درخواهند آمد  

ها پيش از آغاز سياست همـسايگي نيـز بـه صـورت             بسياري از اين برنامه   . شده است اعمال مي 

ر حـال حاضـر سياسـت همـسايگي در         د. شـد منفرد با بعضي از كـشورهاي ذيـربط اجـرا مـي           

از جملـه ايـن     . شـود اي اجرا مـي   هاي بين منطقه  هاي همسايگي مبتني بر شبكه    چارچوب برنامه 

صندوق توسعة منطقه اروپايي براي كـشورهاي همـسايه در شـرق اروپـا و     توان بهها ميبرنامه

در . اره كـرد  هاي سابق شـوروي اشـ     هاي مستقل همسو براي جمهوري    هاي فني به دولت   كمك

هـاي خـود در ارتبـاط بـا     هـايي در برنامـه  حال حاضر اتحادية اروپا در حـال انجـام دگرگـوني       

تركيه همچنـان در صـف مقـدم        .  به اجرا درآمده است    2007كشورهاي مجاور است كه از سال       
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(Balfor & rotta, 2005: 23).ورود به اتحاديه اروپاست 

روپا با فراهم آوردن چهار گروه از امتيازات سعي دارد          توان گفت كه اتحاديه ا    به طور كلي مي   

ايـن چهـار گـروه از امتيـازات         . هاي مشوق كشورهاي همسايه بهره گيـرد      تا از آنها به عنوان اهرم     

با اين حال چنانچه يك كـشور بـه         . آزادي رفت و آمد افراد، كاالها، خدمات و سرمايه        : عبارتند از 

 اروپا دست پيدا كند، بدون آنكه به عـضويت اتحاديـه درآمـده              ها با اتحاديه  اين سطح از همكاري   

بـا ايـن   .(Balfor & rotta, 2005: 24)مند شـود  تواند از روابط بسيار نزديك با اتحاديه بهرهباشد مي

توضيحات و با فرض تحقق محور تركيه، اتحاديه اروپا آثار پيوستن تركيه بـه ايـن اتحاديـه بـراي                  

:توان به صورت زير تشريح كردژئوپليتيك ايران را مي

بهبود و تقويت ارتباط جهان غرب با جهان اسالم و امكان بهبود روابط ايران و ) 1

اتحاديه اروپا

پذيرفته شدن تركيه در اتحاديـه اروپـا تحـول بـسيار مهـم و حيـاتي در روابـط ميـان اروپـا و                         

توانـد نقـش   ، ايـن كـشور مـي   با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپـا      . كشورهاي اسالمي خواهد بود   

مهمي را در جلوگيري از جدايي فرهنگي و سياسي غرب و خاورميانه و جهان اسالم ايفـا كنـد                  

ــردارد  ــا گــام ب ــدار و امنيــت اروپ  مــيالدي 1990در اواســط دهــه . و در راه تحقــق صــلح پاي

سل تمدني  وي با مطرح كردن هشت گ     . را مطرح كرد  » هانزاع تمدن «نظريه  » هانتينگتونساموئل«

هـاي  ترين تهديد پس از شوروي سابق، برخورد ايـن گـسل       در سراسر جهان ادعا كرد كه جدي      

آميز بودن رونـد پيوسـتن تركيـه بـه اتحاديـه اروپـا              در صورت موفقيت  . تمدني در جهان است   

. توان به روشني نشان داد كه اسالم توانايي تبديل شدن به بخشي از فرهنگ اروپا را داراست              مي

افـزون بـر ايـن      . هـا را از بـين خواهـد بـرد         ناپذير تمـدن  عالوه اين امر، افسانه ستيز اجتناب     به  

عضويت تركيه در اتحاديه اروپا بر تحوالت سياسي داخلي در سـاير كـشورهاي اسـالمي تـأثير          

ورود تركيه به اتحاديه اروپا سند غير قابل انكاري براي اثبات اين ادعا خواهـد         . خواهد گذاشت 

اين موضوع ماهيت اتحاديه اروپايي را بـه عنـوان      .  اروپا يك باشگاه مسيحي بسته نيست      بود كه 

هـاي مـشتركي چـون آزادي،    گيـرد و بـا ارزش  اش مي اي كه قدرت خود را از گوناگوني      جامعه
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در قـرن  . كنددموكراسي و حكومت قانون و احترام به حقوق بشر منسجم مانده است، اثبات مي        

 قومي، چند فرهنگي و چند مذهبي كه تركيه را در درون خودش پذيرفتـه               ، يك اروپاي چند   21

ها را براي كل جهان به ارمغان داشته باشـد؛ از           پذير بودن جنگ تمدن   تواند پيام اجتناب  باشد مي 

تواند نقش قابل توجهي را در آينـده روابـط غـرب و دنيـاي اسـالم              اين راه اتحاديه اروپايي مي    

روپا در مورد عضويت تركيه به اتحاديه اروپا اين است كه پيوند اين اتحاديـه            استدالل ا . ايفا كند 

. اي براي كشورهاي خاورميانـه خواهـد بـود        با تركيه باعث ايجاد پلي ارتباطي با اسالم و نمونه         

اتحاديـه اروپـا    «: نخست وزير تركيه طي ديداري از آلمان اظهار داشـت         » رجب طيب اردوغان  «

تركيه بـا پيوسـتن     . هاي مشترك است   بلكه مجموعه سياسي از ارزش     يك كانون مسيحي نيست   

به اين اتحاديه نقش مهمي را در جلوگيري از جدايي فرهنگي و سياسـي ايفـاء و در راه تحقـق            

).5: 1384نظر بيگي، (» هاي موثري خواهد كردصلح، پايدار و امنيت اروپا كمك

تحاديه اروپا، پيوستن تركيـه بـه اتحاديـه اروپـا           كميسر سياست خارجي ا   » بنيتا فرور «بنا به گفته    

هاي الزم و مساعد را براي گشايش درهاي اين اتحاديه، به منظور گفتگو بـا ايـران نيـز      تواند زمينه مي

با توجه به تشابهات تاريخي و فرهنگي ميان ايران و تركيه، عـضويت تركيـه در اتحاديـه                  . فراهم كند 

تحاديه اروپا را متقاعد كند كه عضويت ايران در اتحاديه اروپا بـه نفـع               تواند هم ايران و هم ا     اروپا مي 

توانـد قـدرت ايـن اتحاديـه را در خلـيج فـارس،       ورود ايران به اتحاديه اروپا مي     . هر دو طرف است   

روي هـم   . خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز و جنوب غرب آسيا به طور قابل توجهي افزايش دهـد               

ايران چه در داخل اتحاديه اروپا و چه در خارج از آن به عنـوان كـانون ويـژه    رفته در چنين شرايطي  

نزديـك شـدن ايـران بـه اتحاديـه اروپـا چـه بـه لحـاظ                  . پـذيرد اي مي جهان اسالم تأثيرات گسترده   

جغرافيايي و چه به لحاظ سياستهاي همگرايانه سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي ، محاصـره نظـامي ـ       

گيـري  ال حاضر بر اثر اجراي سياستهاي طرح خاورميانه بزرگ در حـال شـكل             امنيتي آن را كه در ح     

است، از بين برده و در عوض بديل مناسبي را براي مقابله با سياسـتهاي آمريكـا در اختيـار آن قـرار                       

در اين وضعيت با پيشروي اتحاديه اروپا به سمت جهان اسالم كـه حـوزه ريملنـد جهـاني                   . دهدمي

تجربـه  . ندي جهان اسالم در دو بلوك اياالت متحده و اتحاديه اروپا وجود دارد            باست، احتمال قطب  

اي و چـه در سـطح       تاريخي نشان داده است كه ايران در درون نظام دو قطبي چـه در سـطح منطقـه                 

بنابراين با عضويت تركيـه در      . المللي بهتر قادر بوده است از فرصتهاي ژئوپليتيكي خود سود ببرد          بين
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آيـد  روپا و پيشروي آن در جهان اسالم فرصتهاي ژئوپليتيكي جديدي براي ايران پديـد مـي               اتحاديه ا 

.كه در پرتو آن قادر خواهد بود استراتژيهاي امنيتي خود را بهتر اجرا كند

امنيت بيشتر مرزهاي ايران) 2

 ايجـاد    به تصويب رسيد، لزوم    2003كه در دسامبر    » امنيتي اروپا «يكي از نكات محوري استراتژي      

در صـورت   . هاي كارآمد در حاشيه اتحاديه اروپاسـت      مند از حكومت  كمربندي از كشورهاي بهره   

پذيرفته شدن تركيه در اتحاديه اروپا، مرزهاي ايران با تركيه تبديل بـه مرزهـاي ايـران بـا اتحاديـه           

ل ايـران  بديهي است كه در اين حالت سياست همسايگي اتحاديه اروپا شامل حا    . اروپا خواهد شد  

از طرفـي   . نيز خواهد شد و اين به معني گسترش ثبات و امنيت در مرزهـاي غربـي ايـران اسـت                   

المللي و موقعيت ژئوپليتيكي ايران را باز هـم         ديگر هم مرز شدن ايران با اتحاديه اروپا اهميت بين         

.هد شدالملل خواافزايش خواهد داد و موجب كاهش اختالفات هنجاري ميان ايران و نظام بين

گذاريهاافزايش سرمايه) 3

گـذاريها در ايـن كـشور چـه از سـوي            پس از عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا ميزان سرمايه         

گـذاريها در   افـزايش سـرمايه   . اعضاي اتحاديه و چه خارج از اتحاديه افزايش زيادي خواهد يافت          

ودات خـوب اقتـصادي دو كـشور،        تركيه با توجه به همسايگي اين كشور با ايران و روابط و مـرا             

در ايـن زمينـه     . آوردگـذاريهاي در ايـران بـه وجـود مـي          تحوالت مثبتي را نيز در عرصه سـرمايه       

توانـد موجـب گـسترش همكاريهـاي مربـوط بـه            در درون سازمان اكو نيز مـي      » اكوتا«موافقتنامه  

تحاديـه اروپـا در     اجراي سياست همسايگي ا   ). 100: 1375طاليي،  (گذاري و تجارت گردد   سرمايه

گذاري خارجي ايجاد خواهد كرد، كه بـالطبع نظـام   ايران طبعاً محيط امنيتي مناسبي را براي سرمايه   

.اين كشور را به سمت همگرايي با مسائل جهاني سوق خواهد داد

ايدسترسي آسان به بازارهاي فرامنطقه) 4

ند سال گذشـته گـسترش مناسـبات        طي چ . بازار اروپا از بزرگترين بازارهاي مصرفي جهاني است       

تجاري اين قاره در درون و بيرون خود به خوبي اين امكان را فراهم كرده است كه بـا حـضوري                     

تجارت خارجي جمهـوري اسـالمي      . گيري نمايد هرچه فعالتر بتواند از بازارهاي اين اتحاديه بهره       
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رديـد از اهميـت بـااليي       تايران چه در صادرات نفت خام و چه در اهداف صادرات غيرنفتـي بـي              

برخوردار است، زيرا بيشترين مراودات تجاري ايران با كـشورهاي عـضو ايـن اتحاديـه صـورت                  

لذا با عضويت تركيه اتحاديه اروپا راه ورود ايـران بـه بازارهـاي گـسترده اروپـايي و راه               . گيردمي

توانند نسبت به بهبـود و      الً مي اي كه متقاب  گونهورود اتحاديه به بازارهاي ايران هموارتر گرديده، به       

.برداري الزم را بنمايندارتقاء مبادالت و حضور در بازاريابي يكديگر بهره

دسترسي آسان به بازارهاي اروپا پيشاپيش مرزهاي تجـاري ايـران را در غـرب كـشور ايمـن              

بـدين  . شودساخته و طبعاً با اعمال سياستهاي خاص اتحاديه اروپا، محيط امنيتي مناسبي ايجاد مي             

هـاي گـسترده   ترتيب در پرتو اين تحول مرزهاي غربـي ايـران كـه در طـول تـاريخ منـشأ نـاامني        

اند، امن شده و چه بسا در اثر آن قلب اقتصادي كشور كـه هـم                سرزميني، سياسي و اقتصادي بوده    

ي دولـت   هـا از بعد امنيتي از بين بردن حفره      . اكنون در جنوب است به اين منطقه تغيير مكان دهد         

هاي قاچاق كاال، خلع سالح تروريستها و فـائق آمـدن بـر             در مرزهاي غربي كشور بويژه در زمينه      

انـد،  هـاي سـنگين بـرآن بـوده       چالشهاي قومي كه همواره باعث آزردگي دولت و تحميـل هزينـه           

.بارزترين پيامد اين تحول ژئوپليتيكي خواهند بود

افزايش اهميت انرژي ايران) 5

اي است كه گاز ايران را به خارج از مرزهـا منتقـل             ز ايران به تركيه مهمترين خط لوله      خط لوله گا  

كند و با اينكـه    به رغم اينكه تركيه، گاز مورد نياز خود را به نسبت خوبي از ايران وارد مي               . كندمي

آمريكا با برقراري خط انتقال گاز ايـران مخـالف اسـت، امـا تركيـه بـه رغـم سياسـتهاي آمريكـا،             

همكاري با ايران را ترجيح داده و با فعال شدن انتقال گاز ايران بـه كـشور خـود موافقـت نمـوده                      

در صورت عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، با توجه به هم مرزي ايران با اتحاديـه اروپـا و                   . است

فتـه و   جايگاه ژئوپليتيكي آن، اهميت منابع انرژي ايران در روابط بـا اتحاديـه اروپـايي افـزايش يا                 

از خطوط لولـه گـاز ايـران بـه تركيـه نيـز       . گرددتر اتحاديه به اين منابع مي     موجب دسترسي آسان  

در آينده ممكـن اسـت      . توان به عنوان پايگاهي براي روابط بيشتر با اتحاديه اروپا استفاده نمود           مي

قال نفت و گاز خزر     اين خطوط لوله به مركز و شمال و غرب اروپا امتداد يابد و ايران نيز براي انت                

در صورت تحقق چنين وضعيتي سياستهاي تجاري ايـران     ). 246: 1384ايزر،  (به تركيه روي آورد     
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در زمينه انتقال انرژي در چتر حمايتي اتحاديه اروپا قرار گرفته و با گسترش ايـن روابـط، محـيط                    

.آيد ميهاي مختلف تجاري پديدها و موافقت نامهامنيتي مناسبي در پرتو اتحاديه

 اسرائيل- تركيه -تضعيف مثلث آمريكا ) 6

شـود، امـا شـواهد موجـود نـشان      اگرچه تركيه صرفاً عضو ناظر در اتحاديه اروپايي محسوب مـي   

هاي نظامي تركيه با اسرائيل و آمريكا، مانعي در جهـت حداكثرسـازي روابـط        دهد كه همكاري  مي

دهـد، امـا در     ه موقعيت نظاميان تركيـه را ارتقـاء مـي         اين مسئل . سازمان يافته با اتحاديه اروپا است     

هاي اقتصادي و سياسي اين كشور سخت كرده و امكـان تحـرك آن   عوض شرايط را براي فعاليت    

از طرف ديگر اتحاديه اروپـا نيـز        . دهداي اروپايي را كاهش مي    هاي منطقه براي مشاركت در پيمان   

از اينكه اروپا براي امنيت خود تـا حـدي وابـسته بـه              در زمينه مشاركت نظامي تركيه در ناتو و ابر        

هـاي زيـادي در مـورد       هم اكنون كشورهاي اروپـايي بـا تنـاقض        . تركيه باقي بماند، مخالف است    

اند در مورد معادله همكـاري بـا كـشورهايي هماننـد       آنان هنوز نتوانسته  . امنيت خود روبرو هستند   

دي مناسبي برسند، اين در حاليست كه آمريكا تـالش          بنتركيه و اسرائيل در شرق مديترانه به جمع       

دارد تا قدرت نظامي واحدهاي ياد شده را ارتقاء داده و موقعيت نظامي تركيـه را در اروپـا تثبيـت        

شود و طبعاً كشورهاي اروپـايي    اين امر در چارچوب منافع استراتژيك آمريكا سازماندهي مي        . كند

دند كه امنيتي شدن جهـان و منطقـه بـه رهبـري آمريكـا بـه                 آنها معتق . با اين روند مخالف هستند    

طبيعتاً تركيه نيز بايـد از ايـن سياسـت پيـروي كنـد و در راسـتاي        . رساندموقعيت اروپا آسيب مي   

همگامي با سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا گام بـردارد تـا بتوانـد بـه عنـوان يـك            

رك اتحاديه اروپايي مشاركت داشته باشد و اين خـود          دهي مواضع مشت  عضو اين اتحاديه در شكل    

تضعيف ايـن مثلـث كـه    . به خود تضعيف مثلث تركيه ـ آمريكا ـ اسرائيل را در پي خواهد داشت  

ترين هدف آن مخالفت با سياستهاي ايران در سطح منطقه اسـت بـه موقعيـت ژئوپليتيـك        محوري

مثلث ياد شده و از طرفي پيوسـتن آن بـه           با كمرنگ شدن نقش تركيه در       . ايران كمك خواهد كرد   

هاي امنيتي ايران كه هم اكنون در قالب طرح خاورميانه بزرگ مطرح اسـت و               اتحاديه اروپا چالش  

تري را براي ايـران     همچنين تهديدهاي وارده از جانب اسرائيل رنگ باخته و طبعاً موقعيت مناسب           

.آوردبه ارمغان مي
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ايگي اتحاديه اروپا براي ايرانفرصتهاي ناشي از سياست همس) 7

ظاهراً هدف سياست همسايگي اتحاديه اروپا بسط صلح، امنيت، توسـعه اقتـصادي و دموكراسـي                

در كشورهاي مجاور در جهت تثبيـت و توسـعه ثبـات و امنيـت در داخـل اتحاديـه اروپاسـت و            

اديـه اروپـا قـرار      گيرد كه يا در همسايگي اتح     محدودة اجراي اين سياست كشورهايي را در بر مي        

با توجه به اينكـه     . دارند و يا در آينده در ادامه فرايند گسترش به عضويت اتحاديه در خواهند آمد              

تركيه در حال حاضر در فرايند مذاكرات پيوستن به اتحاديه اروپا قـرار دارد، در صـورت پيوسـتن              

ي خواهـد شـد و      اين كشور به اين اتحاديه، جمهوري اسالمي ايـران مـشمول سياسـت همـسايگ              

همكاري و گفتگوي مؤثر سياسي، حمايت از       . هاي مهمي در اختيار آن قرار خواهد گرفت       فرصت

پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، همكاري در زمينه مبارزه با تهديدات امنيتـي مـشترك، و                 

.هاي قابل ذكر در اين زمينه استهمكاري در زمينه مديريت بحران از مهمترين فرصت

از طرف ديگر اتحاديه اروپا عالقمند به معرفي خود به عنـوان بـازيگري عمـده در تحـوالت                   

هـاي منطقـه بـه عنـوان يـك      اي است و به دنبال آن است تا جايگاه خود را در بـين كـشور        منطقه

در شرايط كنوني كه روند تحوالت خاورميانه، اوضـاع افغانـستان و            . همسايه قدرتمند تقويت كند   

اي برخوردار شده اسـت،     ل خليج فارس، درياي خزر و آسياي مركزي از اهميت ويژه          عراق، مسائ 

نفوذ منطقـه در صـدد تقويـت موضـع خـود در             اتحاديه اروپا از طريق يارگيري از كشورهايي ذي       

اي بـراي ايـن     روند تحوالت منطقه است و در اين ميـان ايـران از جايگـاه اسـتراتژيكي برجـسته                 

ايـران  .  از نظر راهبردي ايران در مركز ذخـاير انـرژي جهـان واقـع اسـت     .اتحاديه برخوردار است  

ترين سواحل را بـا حـوزه منـابع    ترين مرز با خليج فارس و درياي عمان و يكي از طوالني  طوالني

ايــران از اعــضاي فعــال و مــؤثر ســازمان كنفــرانس اســالمي و از  . انــرژي از دريــاي خــزر دارد

تبـادل نظـر و   . اسـت ) اكـو (اي همكاريهـاي اقتـصادي   زمان منطقهگذاران و اعضاي اصلي سا  بنيان

تواند در كمك به ثبات اقتصادي، توسـعه و         ها مي همكاري ميان ايران و اتحاديه اروپا در اين زمينه        

برقراري صلح جهاني نقش مؤثري ايفا كند، و از همه مهمتر ايران تنها كـشور مـستقل و خـارج از       

تواند آنرا به عنوان پلي براي نفوذ و بـسط          اروپا در آينده مي   كه اتحاديه نفوذ آمريكا در منطقه است      

.قدرت جهاني خود در منطقه قرار دهد
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تركسيم در منطقه و ارتقاء موضع ايرانافول پان) 8

بـا فروپاشـي اتحـاد      . گرايـي بـوده اسـت     گيري دولت تركيه، تـرك    يكي از علتهاي وجودي شكل    

هاي ترك زبان در قفقـاز جنـوبي و آسـياي مركـزي سياسـت               جماهير شوروي و ظهور جمهوري    

 در  1985تركسيم تركيه در منطقه به نقطه اوج خود رسيد، به طوريكه سليمان دميـرل در سـال                  پان

كنفرانس كشورهاي ترك زبان اعالم نمود جهان ترك كه محدوده تركيه تا مرزهاي چين را شـامل                 

ر ادامه متوجه شد اين كشورها نـه بـه عنـوان اقمـار          گيري است، اما تركيه د    شود در حال شكل   مي

از طـرف ديگـر بـا    . بلكه به صورت يك بار اقتصادي هزينه زيادي را متحمل كشور خواهند كـرد            

گرايي و تبعيضات قومي، عـضويت كامـل تركيـه در    توجه به حساسيت اتحاديه اروپا به بحث قوم      

ـ          تركيـستي در نـواحي   ه از تبليغـات پـان  اتحاديه اروپا منوط به چـشم پوشـي قابـل مالحظـه تركي

اين روند عرصه را براي عملكرد فعال سياست خارجي ايـران در قفقـاز       . فرامرزي خود شده است   

هـاي  طبعاً با عضويت تركيـه در اتحاديـه اروپـا، سياسـت           . نمايدجنوبي و آسياي مركزي بازتر مي     

بـازد و در ايـن فرآينـد فـضاي          تركيستي در سطح منطقه خاورميانه و آسياي مركزي رنگ مـي          پان

ايـن رونـد    . شودمناسبي براي خودنمايي ايران و طرح الگوهاي توسعه آن در اين مناطق ايجاد مي             

هاي قومي در مرزهاي شمال غربـي ايـران كـه بـه واقـع يكـي از       همچنين  به فروكش كردن تنش  

.گرددهاي اصلي دولت است، منجر ميحفره

حل و فصل مسئله كردها) 9

هاي بلندپروازانه آنها در خصوص تشكيل دولـت مـستقل، همـواره    هاي قومي كردها و ايده   لشچا

11اين دغدغه در دوره پـس از حادثـه          . هاي اصلي حكومتهاي ايران و تركيه بوده است       از دغدغه 

سپتامبر با تحوالتي كه در امور داخلي كـشور عـراق و فـدرالي شـدن آن صـورت گرفتـه، صـبغه           

الملـل معتقدنـد    نظران سياست بين  برخي از كارشناسان و صاحب    . خود گرفته است  تري به   پررنگ

كه تشكيل دولت مستقل كرد در عراق اولين مرحله تحوالت سرزميني طرح خاورميانـه بـزرگ از                 

.جانب اياالت متحده در منطقه خاورميانه است

ركيـه، بـديل    هـاي قـومي ت    رسد اتحاديه اروپا و رويكـرد آن در خـصوص چـالش           به نظر مي  



173... تيكي تركيهبررسي و تحليل تحوالت ژئوپلي____________________________________

مناسبي در اختيار ايران و همچنين ساير كشورهاي دارنده قوم كـرد يعنـي سـوريه و عـراق قـرار                     

اروپائيها مايل به ايجاد تحوالت سـرزميني در نقـشه كنـوني خاورميانـه كـه در واقـع                   . خواهد داد 

سـتهاي  انـد نيـستند و از همـين رو همـواره در مقابـل سيا              خودشان طراح و مدير اجرايي آن بوده      

با توجه به نفوذي كه آمريكا در منطقـه فـدرالي كردسـتان عـراق اعمـال                 . اندآمريكا مقاومت كرده  

لذا اتحاديه اروپا همـواره بـه حـل و          . كرده است تشكيل دولت مستقل كرد به نفع اروپائيها نيست         

ـ . آميز مسئله قوميتها در سطح منطقه خاورميانه اهتمام ورزيـده اسـت           فصل مسالمت  ه اروپـا   اتحادي

تاكنون كردهاي تركيه را به عنوان يكي از داليل عدم پذيرش تركيه در اين اتحاديـه عنـوان كـرده                     

هاي قومي كردها در تركيه صرف نظـر از عـدم رعايـت مـسائل               از نظر اتحاديه اروپا چالش    . است

 در ماهوي حقوق بشر و دموكراسي، كل قاره اروپا را متـاثر كـرده و باعـث بـروز تـنش و نـاامني                  

كشور تركيه در پاسخ به اين انتقادات، اصالحات و تغييرات اساسـي        . شودروابط كشورهاي آن مي   

اي كه امروزه نسبت به يك دهه قبل شاهد تبليغـات           در سياستهاي قومي خود اعمال كرده، به گونه       

.قومي و نژادي كمتري از جانب دولت عليه كردهاي اين كشور هستيم

ي قومي تركيه بسياري از مشكالت قومي موجـود ميـان دو كـشور              اين اصالحات و سياستها   

هاي قبل كـه كردهـاي   در دوره. ايران و تركيه را در خصوص كردهاي دو كشور مرتفع كرده است      

شدند، دو كشور ايـران و تركيـه بارهـا يكـديگر را     تركيه به شدت از جانب دولت آن سركوب مي 

اين مـسئله كـامالً اهميـت مرزهـاي غربـي را          . كردندطلب مي متهم به همكاري با كردهاي جدايي     

كه در موارد معدود نيز منجر به برخوردهاي نظامي در مرزهـاي   دچار خدشه ساخته بود، به طوري     

اما در شرايط كنوني كه تركيـه در آسـتانه ورود بـه اتحاديـه اروپـا اسـت بـر پايـه                       . دو كشور شد  

كردها تا اندازه زيادي حل و فصل شده و قطعـاَ     هاي قومي   معيارهاي عضويت اين اتحاديه، چالش    

با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و اجبار ايـن كـشور بـه              . در آينده وضعيت بهتري خواهد يافت     

هـاي قـومي كـرد در مرزهـاي غربـي ايـران فـروكش               رعايت هنجارهاي سياسي آن مسئله چالش     

. رفتهاي امنيتي دولت از بين خواهدخواهد كرد و بخشي از حفره



_______________________________1387بهاراول،، شماره چهارمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 174

گيري نتيجه-4

در مجموع عدم وقوع تحول مهم ژئوپليتيكي در حوزه غرب خاورميانه و بويژه در مرزهاي ايـران                 

و تركيه باعث شده است كه مطالعه و بررسي اين حوزه در ادبيـات سياسـي و ژئـوپليتيكي كمتـر                     

، اين حـوزه را    2001 سپتامبر   11اما تحوالت سياسي جديد در دوره پس از         . مورد توجه قرار گيرد   

تركيـه كـه سـالها در پـشت درهـاي بـسته        . هاي مهم ژئوپليتيكي قرار داده اسـت      در آستانه چالش  

اتحاديه اروپا مانده، اكنون بر اثر تقابل سياستهاي اتحاديه اروپا و اياالت متحـده آمريكـا در سـطح                   

ود تركيه به اتحاديه اروپـا      ور. تري براي ورود به اين اتحاديه دارد      منطقه خاورميانه فرصت مناسب   

كه در اين مقاله تحت عنوان سناريوي ژئوپليتيك نوين اين كشور نام گرفته، موقعيـت ژئـوپليتيكي        

پـژوهش حاضـر نـشان داد كـه در          . سازدايران را به عنوان بازيگر اصلي غرب خاورميانه متأثر مي         

ل به فرصتهاي ژئوپليتيكي تبـديل  هاي ژئوپليتيكي ايران در جهت مقابژئوپليتيك نوين تركيه آسيب  

-تـرين هـدف تهديـدات مثلـث آمريكـا           ايران كه در ژئوپليتيك سنتي تركيه محوري      . خواهد شد 

هـاي طـرح   اسرائيل و تركيه بود، در تحوالت ژئوپليتيكي نوين اين كشور عالوه بر اينكه به چالش        

اي اي و فرامنطقـه طح منطقـه آيد  از فرصتهاي ژئـوپليتيكي مهمـي در سـ         خاورميانه بزرگ فائق مي   

.بهره خواهد برد

قدرداني

 بواسـطه حمايتهـاي   تهـران دانند از معاونـت پژوهـشي دانـشگاه    نويسندگان مقاله بر خود الزم مي  

. كمال قدرداني وتشكر را داشته باشندپژوهشمادي براي انجام اين 
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