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 مقدمه

 در آن باه  وابساته هاا       نهاد وها      دولت که است یتیفعال کشورها، یخارج استیس
 نیا ا. گذارناه  مای  اجارا  باه  نیسارزم  کیا   بارا  شاه   فیا تعرها      مرز از خارج
است کاه باه    یو فرهنگ ینظام ، اقتصاد ،یاسیسها      میتصم از یقیتلفها     استیس

 گریکاه یماذاکر  باا    باه  آنهاا  از کی هر  برا  زیر برنامه با دهه می اجاز ها     دولت
هاا       جنباه  از یکا ی یبررسا  باا  فقا   یخاارج  اسات یس ۀمطالعا  ن،یبنابرا. ننهیبنش

 قارار  قیا تحق ماورد  یمختلف عوامل هیبا و ستین ریپذ امکانها     دولتگیر   تصمیم
 .ردیگ

 لیتباه الملال   باین  ۀعرص درفعال  گرانیاز باز یکیبه  هیترک ریاخها      سال در
هاا       تیا موقع وهاا      نشسات  از  اریبسا  در هیا ترک ناا  هاا      سال نیا در. شه  است

  ایآسا  انه،یخاورم ۀدر منطق حاکمفعال حزب  یپلماسید. شود  می ه یدالمللی  بین
 هیا ترک یخاارج  استیشه  در س فیتعر «نیدکتر»بر اساس  قایو شمال آفر  مرکز

 ۀآنکاارا در عرصا   تیا موقع ،«هاا  هیبه صفر رسانهن مشکالت با همساا »و با شعار 
  را بارا  یالیا موضوع آرامش خ نیا. برتر بهل کرد  است یتیبه موقع را یپلماسید

و   اقتصااد هاا       که بار اسااس آن مارز    آورد ارمغان به کشور نیا  ادبخش اقتص
از آماال و   ییایا جغراف عیوسا  ۀپهنا  در حضاور . دهاه  یما خود را گسترش   تجار

کشاور   نیا ا نیشا یپ ۀخارج ریوز ،«اوغلو داوود احمه»است که  یاههاف بلنه مهت
 هیا ترک بیا ترت نیباه . کارد  اسات   انیا ب« کیاساترات   عماق  نیدکتر»تحت عنوان 

امار   نیعلت ا. کنه  گذار هیسرما دست، دور چنه هر گر،یدها      در کشور توانست
غالب باود   هیترک ۀجامع درها     که مهت  آن است که حزب حاکم توانسته بر تفکر
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 انیا پا  تاا حاهود   ،«اسات  گرید یترک ترک، کی  برا دوست نیبهتر» گفت می و
 (.Levaggi, 2012: 35)دهه 

 گار ید مناطق در تا کرد تالشا   طقهمن یپلماسید اتیتجرب از استفاد  با هیترک
 خود رواب  بردن باالخود را بر  تالشآنکارا  بیترت نیبه. ببرد بهر  الگو آن از زین
 ب،یو کارائ نیالت  کایآمر ۀحوزها      در کشور گریبه سطوح د کیپلماتیسطح د از

 تاا  کشاور  نیا ا دولت. معطوف کرد ب ،روا شیافزا  بکر برا ییبه عنوان کشورها
  هافشاار  دوران در یحت که داشت هیتاک نهیزم نیا در خود  ها   استیس بر ییجا
 نکرد؛ قطع تنها نه را کاراکاس با خود رواب  آنکارا ونزوئال، هیعل کایآمر ۀجانب همه

کشاور  گار ید با هیترک که بود یدرحال نیا ،قه  برداشت زیگسترش آن ن  بلکه برا
 .داد یم ادامه را خود  ها    همکار زین منطقه  ها   

 شیو افازا   گاذار  هیسرما به شیپ  از شیب هیترک شه سبب که یعوامل از یکی
کشاور   نیدر ا هیترک  برا بیونزوئال و فقهان رق ازین شه،یانهیحضور در ونزوئال ب

 ماواد  ، انار  از  یونزوئال عالو  بر آنکه منابع غن کهدر نظر داشت  هیالبته، با. بود
 است  کشور داد ،  جا خود در را نیریش آب مخازن و ارزشمنهها      فلز ،یمعهن
 ۀبرها  در یحتا  و بود  گذار اثر منطقهها      کشور گرید بر کیهئولو یا لحاظ از که
 بلنهماهت  آنکاارا   گاذار  هاهف  کاه  آنجاا  از. است یباق  گذاراثر نیا زین یکنون
 باه   اقتصااد  نفوذاز اصول قهرت نر  و   ریگ بهر  با کشور نیا پس شه ، فیتعر
  کاا یآمر ۀمنطقا  در را خاود  کیاسترات  و یاسیس نفوذ نه یآ در تا است آن دنبال
  .محقق سازد نیالت

از  شیبا هاا      روز نیا ا کاه _ کایآمررابطه با   برا تابو کیبه  یبه نوع ونزوئال
 هی وئ ،نیگارد) است گشته بهل _است «مونروئه نیدکتر»بازگردانهن  فکربه  شیپ

 در ونزوئال با  اقتصادها      و مشارکت سمیبرالینئول ۀیسا در هیترک ن،یبنابرا(. 9102
 باه  یناوع  باه  الملال،  نیبا  ۀعرصا  در خود تیموقع تیتثب بر عالو  تا است تالش
باا حضاور در ونازوئال و     هیا معناا کاه ترک   نیبه ؛دهه پاسخ واشنگتنها      استیس

کاراکااس، بار خاالف     یدولات قاانون   انیا از حام یکیمطرح کردن خود به عنوان 

                                                                                                                                 

1. Monroe Doctrine 
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به دنبال  کننه، یمخالف عنوان م ۀجبه یحام را خود کهو متحهانش  کایآمر کردیرو
 .است الملل نیب استیدر س هیجه ینقش

  برالیولئن یینهادگرا: ینظرچهارچوب  .1

 درویا     هاا باه      دولات  انیم  همکار شیافزا بر سمیبرالینئول ای برالینئول یینهادگرا
 شاه    گاذار  هیا پا اقتصااد  اسااس  بر هینظر نیا  بنا. کنه می هیتاک  اقتصاد ۀنیزم

 ساطح  در راهاا      کشاور   اقتصااد  رفتاار  تاوان  مای  هیا نظر نیا ا به توجه با و است
 اقتصااد  از آزاد یبرداشات » سام یبرالینئول واقاع  در. داد قارار  یابیارز موردالمللی  بین
 افتاه ی تبلاور  «باازار  یحاام ها      اقتصاددانها      نوشته در که است کیکالس یاسیس

 .(67: 0832، وودیه) است
 آن شاود،  مای  برد  نا ها     کشور انیم رواب  در مکتب نیا یاصل ههف از آنچه

 مناسابات  در را دولات  امکاان  حاه  در تاا  اناه  تاالش  درهاا      ستیبرالینئول که است
 ،یحکاومت  کنتارل  باهون  باازار   دار هیسارما  کاه  باور نیا با». بزننه کنار  اقتصاد
 دسات  هگا ،یا د نیا ا اسااس  بار . داشات  خواهاه ا   گسترد  رونق و رشه ،ییکارا

، وودیه) «شود می  گذار هیسرما مانع و مکه می را  آورنو ۀریحکومت ش ۀبازدارنه
 بارعکس  کناه،  ینم فایا ینقش چیه دولت که ستین معنا بهان نیا البته(. 67: 0832
 باا  والمللای   باین  سطح در که را یدولت ریغ گرانیباز برالینئول انینهادگرا از یبرخ
، قاوا  ) شامارنه  میدولت متبوع بر ۀمجموع ریز هستنه،  همکار درها     دولت گرید

تباادالت    دولات در هماوار کاردن را  بارا     ،هیا نظر نیا ا اسااس  بر(. 922: 0860
 نقاش  هیا نظر نیا ا در علات  نیهما  به. دارد میبر گا المللی  بین در سطح  اقتصاد
باه   وشود  می شناخته تیرسم به کننه می فایاالملل  بینرواب   درها     کشور که یمهم
: 0866 ، رزآبااد یف یدهقان) ردیگ می قرار توجه مورد زینا نهآ قهرت و منافع آن تبع
 دروان در. هیا نام زیا ن شاهن  یجهانها      جهینت از یکی توان می را شهیانه نیا(. 160
 آنچاه  شناساه،  یرا نم یخاص ۀمنطق و مرزها     کشور انیم رواب  گرید ، ساز یجهان
الملال   باین متقابل در ساطح   یوابستگ جادیو ا  همکار  براهایی  ز یانگ است مهم
 .است

در نظاا    یآنارشا   سااختار  تیوضاع  هیا نظر نیا ا در کاه شایان ذکر اسات  
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  همکار کهشود  می فیتعرا   گونه به یآنارش نیا اما است، شه  رفتهیپذالملل  بین
 ۀیا نظر در کاه  اسات  لیا دل نیهما  باه . دهاه  ینما  نشان ممکن ریغ را ملل گرید با
-232: 0221النا،، ) اسات  گذاشته رشه به رو  فرامرزها       همکار سمیبرالینئول
117.) 

سااال  پ وهش بر آن است تا باه عناوان پاساخ باه      نیا ،چهارچوب نیهم در
 منظاور  نیا ا  بارا . کناه  نییتبآنکارا را   برا نیالت  کایآمر تیجذاب علت ،یاصل
 تاا شاود   مای  پرداختاه  ،90 قارن  در هیترککالن  یخارجها      استیس نییتب به ابتها
 باه  ازیا ن برحساب  اما ،شود مشخص زیحاکم ن حزب یرا  خارج ۀنقش یکل طور به

هام  ( یکناون  زماان  تا یعثمان  ورتامپرا دوران از) نیالت  کایآمر با رواب  یبررس
 هاا    وردکه در  شود می مشخص قسمت نیا در. شود می به طور مختصر پرداخته
 داشاته  راهاایی   ی گا یچه و نیالت  کایآمر ۀبا منطق هیترک یگوناگون رواب  خارج

 .است
 شاود،  یما  یبررسا منطقه  نیونزوئال در ا تیاهم علتبر آنکه  عالو  ادامه در
 در آن حضاور  تیا تثب و هیا ترک یالمللا  نیب  ها   استیس شبردیپ در کشور نیا نقش
 در آنکاه    یا و به گردد؛ یم روشن زین بزرگ  ها   قهرت با تقابل و یالملل نیب ۀعرص
 هیا ونازوئال وارد بحاران شاه  و ترک    کیاساترات   تیموقع با  کشور ،یکنون ۀبره
حازب عاهالت و    آنچاه . اسات  داد  نشاان  ییکایو آمر ییاروپامخالف   کردیرو

 نیا سر قاهرت ا  برها      دولت گرید از زیمتما ه،یترک یخارج استیتوسعه را در س
از آن  شیاست که پا  ییبا کشورها  به همکار لیتما نیکشور قرار داد  است، هم

 شااود، مای  مشاخص  بیااترت نیباه . اناه  نهاشاته  آنجااا در حضاور   بارا ا   برناماه 
 ن،یالتا   کایآمر ۀمنطقها      کشور گرید و ونزوئال با هیترکالمللی  ها  بین     همکار

 . است نییحزب حاکم قابل تب یخارج استیدرس سمیبرالینئول ۀیبر اساس نظر
 ه،یا ترک یخارج استیس یپ وهش عالو  بر بررس نیاز نگارش ا یاصل ۀزیانگ

 شینما ران،یا یاسالم  جمهور  اقتصاد بیرق یو به نوع هیبه عنوان کشور همسا
( مختلاف  سطوحدر )الملل  بین ۀدر عرص یکنون ۀبره در خصوص بهنقش ونزوئال 

باه   زیا ن نیالتا   کاا یآمر ۀمنطق در رانیا متحهان جمله از کشور نیا که چرا است؛
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 اسات یس شابرد یپ  بارا   زیر برنامه موجود،ها      تیظرف شناخت با و هیآ می شمار
 .شود می ثمربخش یخارج

 نیالت یکایآمر و هیترک یخیتار روابط یروندپژوه. 0

 یعثمان یورتامپرا دوران .1–0

 یعثماان   ورتا امپرا از توان می را هیترکو  نیالت  کایآمرها      ملت انیم رواب  آغاز
هاا       کشاور  کاه شاود   مای  مربوط یدوران به زمان نیا یخیاز لحاظ تار. دنبال کرد

اساتعمار   ۀسلطاز  کم کم و داد  لیتشک را خود جوانها       جمهور نیالت  کایآمر
 آماه ،  دست به منطقه نیاها      کشور باها     یآنچه از رواب  عثمان. شهنه می رهااروپا 

سه مورد  توانه می هم امر نیا علت. است کیپلماتید رواب  نوع از زیچ هر از شیب
  برقارار بودن زماان   یدو ، طوالن ؛دو منطقه انیم ییایجغراف ۀفاصل ،نخست: باشه
 ناوزدهم در قارن   نیالت  کایآمر ۀو چه منطق یو سو ، چه عثمان کشور دو رواب 

 بودناه  خاود  یداخلها      بحران و التدچار مشک _بخش است نیکه مورد نظر ا_
(Özkan, 2016 .) 

هاا       دولت گذار دوران و استقالل به طبومرها      قوس و کش نیالت  کایآمر
هاا       و بحاران  اروپا شرفتیپ سبب به زین یعثمانامپراتور   کرد؛ می یط را مستقل
دوران ارتبااط   نیا لاذا در ا  ؛هیا د مای  را  سار بر  را فراوانیخود، مشکالت  یداخل
و  یدولات عثماان   روابا   گفات،  تاوان  می یکل طور به .نشه جادیا نهاآ انیم  ثرام

و  نیالتا   کاا یآمرها      کشور ازهایی  پلماتید انیم یجلساتپس از  نیالت  کایآمر
 مقررها     در آن نشست. شکل گرفت آن از بعهها      و در سال ،0301سال در یعثمان

 ،یرسام  ایا   افتخار صورت به منطقهها      کشور از یبرخ در یعثمانشه تا دولت 
 (.De La Rosa, 2011) کنه ریرا دا ازیو دفاتر مورد ن  کنسولگر
 و منطقاه  در یعثمان دولت که یمهم نقش سبب به سو کی از نیالت  کایآمر

 لیا تما منطقاه،   اقتصااد  مناافع  علت به گرید ییسو از و داشت، اروپا با تقابل در
سه اتفاا  مهام    برهه نیا در. کرد هایپ یعثمان دولت با ارتباط  برقرار  برا  ادیز

 :داد رخ آن شرفتیپ سپس و منطقه دو انیم رواب   ریگدر شکل
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پاهرو  "سفر  دو ، ل؛یبرز و یانثمعامپراتور   انیم "0313 داد قرار" ،نخست
و سااو ، مهاااجرت ماارد  از  ،0367در یعثمااان نیساارزم بااه لیااپادشااا  برز "دو 
 ،یلیباه خصاوص شا    نیالتا   کاا یآمر ۀمنطقا  باه  یعثماان  امر تحتها      نیسرزم
 از یکا ی عناوان  باه  تاوان  می را سو  مورد(. Levaggi, 2016: 31) لیو برز تنیآر ان
 باود   گاذار  اثار  منطقاه  نیا در هیترک حاضر حال رواب  بر که دانست یمهم موارد
 رشیپاذ  و مهااجرت  ازهاا      کشور تیحما ،0281 تا 0331ها      سال نیدر ب». است
 مهااجرت  نیآر انتا  باه  نفر هزار 811 و ونیلیم 2 تا شه سبب کشورها، گرید اتباع
 111 و ونیلیم 1 نیهمچن بودنه؛ یعثمان اتباع ازهزار نفر  011 انیم نیکه در ا کننه
 کارد   مهاجرت یاز عثمان یمهارک با آنها نفر هزار 011 که رفتنه لیبرز به نفر هزار
 (.Temel, 2004: 11) «بودنه

 نیالت  کایآمر ۀواحه در منطق ۀگذرنام با اما مختلفها      ن اد با مرد  حضور
 صارف  کنه، می یمنطقه زنهگ نیکه در ا یعرب ۀجامعامروز  یکه حت بودا   گونه به
 خطااب  "تارک " ،ییابتاها  نیمهااجر  ۀگذرناما  ۀواساط  باه  آنها، ن اد و زبان از نظر
 نیا انقاالب در ا  آن از پاس و  یسقوط دولت عثمان با(. Funk, 2015: 15) شونه می

 کماال  یمصاطف »  باه رهبار   هیا مساتقل ترک   جمهاور  لیکشور که منجر به تشک
 کاه ا   گوناه  شه، باه  رییتغ دستخوش نیالت  کایآمر و هیترک رواب  شه،« آتاتورک
 . شه می سپرد  یفراموش به کم کم زین کیپلماتید ارتباط انهک همان

 جنگ سرد  دوران .0–0

  ریا درگ از هیجها   برهه وارد ایدن دو ، یجهان جن، آتش شهن خاموش از پس
 قاهرت  ابار  دو انیم تقابل واقع در جن، نیا تیماه چنه هر. شهها     ابرقهرت انیم

 در زیا ن راها     کشور از  اریبس بود،( کایآمر) غرب و(  شورو ریجماهاتحاد ) شر 
 تیا موقع سابب  باه  هیا ترک نقاش  انیا م نیا در. داد می قرار مختلفها       بنه صف
 ،«روزولت نیفرانکل» .بود مهم اریبس کرد، می  باز که یکی ئواسترات  و کیتی ئوپول
  محاور بارا    را به عنوان کشور هیترک ،0220 سال در کایآمر وقت جمهور سیرئ
در دوارن جنا، سارد و مباارز  باا      ییکاا یمقامات آمر. خوانه کایآمرها      استیس

 ،«ترومن نیدکتر»امر  نیا ۀجینت. بودنه کرد ا     یو حساب هیترک  رو بر  شورو
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 درکشاور   نیا تیعضو ،0219 سال درو  «مارشال»در طرح  هیبه حساب آمهن ترک
 (.9: 9103، کانلمک ) بود( ناتو) «یشمال کیآتالنت» مانیپ

 باود،  کارد   ریا درگ راالملال   باین  ۀکه جامعا  یمشکالت علت به دوران نیا در
 لیا دل نیهما  باه  کنناه؛  برقارار  ارتبااط  گریکهی با یسادگ به توانستنه ینمها     کشور
 افات، ی کااهش  هام  بااز  نیالتا   کاا یآمر ۀمنطقا  باا  هیترک مختصر چنه هر رواب 
باا   هیا رواد  سر اعطا برداد  قرارشش فق   هیترک ،یزمان ۀباز نیا در کها   گونه به
 دوران آن درها     کشور یرواب  اوضاع داخل تنزل ،گرید علت. بست نیالت  کایآمر
 تجرباه  را یخاوب  یاسا یس و  اقتصااد  مناساب  اوضااع  هیا ترک آنکه بر عالو . بود
: 9110، سالنک ) باود  یداخل مشکالتکودتا و  ریدرگ هم نیالت  کایآمر کرد، ینم

 تاا سابب شاه    زیا ن« نااس یمالو» ریا بر سار جزا  نیو آر انت سیانگل  ریدرگ(. 111
 یعا یطب طاور  باه  نیبناابرا  باشاه؛  نیبهب ناتو  اعضا تما  به نسبت نیالت  کایآمر

 .گرفت قرار ریتاث تحت منطقه نیا با زین هیترک رواب 

 (0220 تا 1112) آن از بعدهای     سال و سرد جنگ انیپا. 0-3

شاه و   یقطبا  تاک  ۀمرحل وارد جهان  شورو یفروپاش و سرد جن، افتنی انیپا با
 تورگاوت » انیا م نیدر ا. شه کاسته زین هیترک کیتی ئوپول تیاهم ازسبب  نیبه هم
 اسات یس یده شکل در یرنگ پر نقش( 0228 -0232) هیترکجمهور  سیرئ ،«اوزال
  بارا  تاالش  بار   عاالو  ،0228 سال در مرگش زمان تا  و. داشت هیترک یخارج

 هیروسا  ونیبا فهراسا  رواب   ساز  عادبه دنبال  منطقهها      با کشور ارتباط جادیا
ا   مرحلاه  وارد اوزالهاا       باا تاالش   زیضمن آنکه رواب  آنکارا و واشنگتن ن. بود
 و  اقتصاد رواب ها     کشور نیتا با ا بود تالش در زیچ هر از شیب هیترک. شه هیجه
 .دهه شکل را  ثرام  تجار
 روابا   از ماانع  کاه  باود هایی   بنه همان صف انیپا ۀمنزل به سرد جن، انیپا
 هیترک تا شه جادیا یفرصت زمان از برهه نیا در نیبنابرا شه؛ می گریکهی باها     کشور
 .شهیانهیمنطقه ب نیو ارتباط با ا نیالت  کایآمر ۀمنطق به گرید بار بتوانه
باا   ،0221 لیا آور در( 9111-0228) هیا ترک جمهاور  سیرئ ،«رلیدم مانیسل»
منطقاه   نیا لقاب گرفات کاه از ا    هیجمهور ترک سیرئ نیاول نیالت  کایآمر بهسفر 
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 منطقاه  نیا ا باارتباط  جادیا  برا یسفر او سبب شه تا گا  بزرگ. کرد  است هنید
دو جانباه    همکاار  ۀناما  متفاه ر، هشتسف نیا در تنها کها   گونه به شود؛ برداشته
تاا   اگار (. Levaggi, 2016: 34) هیرس امضابه  نیو آر انت یلیش ل،یبرزها      با کشور

 حضاور  از مانعالملل  بینحضور در ناتو و مشکالت موجود در رواب   نیاز ا شیپ
 مختلاف  اتفاقاات  از هیا ترک سارد  جنا،  از بعه شه، می گرید مناطق در هیترک فعال
 در حضاور   بارا  یخاوب  به  اقتصاد بحرانسپتامبر و  ازد ی ۀحادث جمله از یجهان
 ۀنا یزم در را خود بلنهها      بتوانه برنامه بعهها      سال در تا کرد استفاد  گرید مناطق
 (.9110 ،داوود اوغلو احمه) سازد اد یپ کشور نیا کیاسترات  قعم شیافزا

 توسعه و عدالت حزب دوراندر  هیترک یخارج استیس. 3

 بناا « سعادت»از حزب  یعنوان انشعاب به ،9110 سال در ،«توسعه و عهالت حزب»
  ۀو چه در عرص داخلرا چه در   ادیز راتییحزب توانست تغ نیا شه،

 ،90اول قارن   ۀدها  در باا یتقر راتییا تغ نیا ا. باه وجاود آورد   هیترک یخارج
باا   ،9119 ناوامبر  در توانسات  شاه   ادیا  حزب. شه  ریگیپ ادامه در و  زیر طرح

از آن ساال  . دارددر قهرت بار  یمهم گا  هیمطلق آرا در پارلمان ترک تیکسب اکثر
 بار  زیا ن دولات  لیتشاک سبب  نیحزب بر مسنه قهرت است و به هم نیتا کنون، ا

 کاه   ابعاد و ابازار  ۀهم به هیترک هیجه یخارج استیس در. حزب است نیا ۀعهه
 شه  پرداخته کرد، استفاد ها     کشور گرید با ارتباط  براالملل  بین  یدر مح توان می
 .است

 خاود  باه الملال   بین ۀکه عرص یراتییسپتامبر و تغ ازد ی ۀحادث از بعه نیهمچن
 ۀیا نظر که بود آن علت. شه می رن،پر شیاز پ شیب هیماننه ترک  کشور نقش ه،ید
است، در آن دوران   «نگتونیهانت ساموئل»برخاسته از آراء  که  «ها تمهن برخورد»
 و یفرهنگا هاا       ی گا یبه علات و  انیم نیدر ا هیترک. قرار گفت ورد توجهم شتریب

 از یعملا  مثاال  کیا  کاه شود  می شناخته  کشور عنوان به داراست، که ییایجغراف
 (.9116 مان،یک) است هینظر نیا

                                                                                                                                 

1. Clash of Civilizations 

2. Samuel P. Huntington 
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 یحازب عاهالت و توساعه زماان     یخاارج  اسات یعطاف س  ۀنقط همه نیا با
باا آنکاه   . نکرد یآغاز شه دخالت ،9118 سال مشخص شه که در جن، عرا  که از

 نیا ا شاود،  دار مشاکل  یکما  کاا یکشور با آمر نیموضوع سبب شه تا رواب  ا نیا
داشته باشه و باه تباع آن باا      ثرتراتا در منطقه حضور م هیرا به آنکار بخش ازیامت
 .شهینهایبمناطق  گریآسود  به رواب  با د یالیخ

 بحاران  بار  توانسات  تنهاا ناه   هیا ترک هاا،  استیس نیا ازا   مجموعه  اجرا با
بلکاه   ؛هیا آ قیشه، فا جادیکشور ا نیدر ا ،9110 تا 9111ها      سال در که  اقتصاد
 یداخل صلناخا هیساالنه تول نیانگیاز شاخص رشه م ،9116 تا 9119ها      در سال

 هاتیا به تول شیاز پ شیکشور ب نیا جهیدر نت. در منطقه برخوردار بود یخوب اریبس
 منطقهها      ملت انیم در تنهاکشور نه  نیا  هیتولها      کاال آنکه جهینت. داد بهاخود 
آنچاه   بیا ترت نیباه . افات یرا   زیا ن گار یبلکاه در منااطق د   ؛کرد باز را خود  جا
 داوود اوغلاو دنباال   یعنا یحزب عهالت و توساعه و معماار آن،    یخارج استیس
 . افتیتحقق   تا حه کرد، می

در  توانسات شاه،   هیا خارجاه ترک  ریوز ،9112که در سال  اوغلو داوود احمه
 اماور  بطان  درالملل  بیندر رواب   هیترکرا که  ه یا نیا کشور نیا یخارج استیس

 ا،یا جغراف ۀواساط  به هیترک او نظر به واقع در. بپرورانه دارد،  محور ینقش و است
 در امروزۀ هیچیپ مسائل در توانه می کسب کرد  است، ربازیکه از د یتیو هو خیتار

 کتااب  در  و آنچه اساس بر و نیبنابرا. باشه داشته  هیکل ینقش الملل، نیب عرصه
بار خاالف دوران    هیا با اش یخارج استیس در هیترک کنه، می نییتب  راهبرد عمق

 عمال  «رابا    کشور» ماننهه گرید هیجن، سرد، از حالت منفعل خارج شود؛ ترک
 ۀمنطقا  در چاه  رگاذار یکشاور تاث  کیا  ۀکشور را باه مثابا   نیا هیبلکه با ؛کنه ینم

 .مناطق جهان شناخت گریاطرافش و چه در د
به صفر رساانهن مشاکالت   »گا   نخستین. دارد لفهام چنه هیجه استیس نیا

 باا  ریمغاا  تنهاا موضوع ناه   نیا. است( 9110 ،اوغلوداوود ) «هیهمساها      با کشور
 روابا   در را روشان ا   نه یآ قیطر نیبلکه به ؛نبود کشور نیا نیشیپها      استیس

چناه   یخاارج  اسات یدو ، س ۀمرحلا  در. کارد  مای  میترس منطقه در هیترک یخارج
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دارد، ماه نظار قارار     هیا تاک یمیبا متحهان قاه  هیتعههات جه میکه بر ترس یوجه
 ای هیروس ونیبا فهراس هیآن است که اگر مثال ترک استیس از عهبُ نیا ههفِ. تگرف

متحاهانش در   گار یکشور را در برابر د نیشه، ا یکیوارد تعامالت نزد انهیبا خاورم
 روابا   در هیا جه  سااختار  جادیا با هیترک ینوع به. نههه قرار کایآمر زیاروپا و ن
 شیو پا  ،9106 ساال  حهاقل تا)متحهانش را  گریبا د رواب  زمان هم اش، ا  منطقه
 رگاذار یتاث نقاش  ،سو  ۀگزار. کرد حفظ( واشنگتن _ شهن رواب  آنکارا یاز بحران

 نیدکتر نیا در هیترک. استالمللی  بین وا   منطقه مناقشات حل در هیترک حضور ای
 مختلاف  منااطق  در صلح مذاکرات در که شود یمعرف  کشور عنوان به هیبا هیجه
 راهبارد (. 9110 ،داوود اوغلاو ) باشاه شارکت داشاته    مختلاف هاا       کشور انیم و
 کاه  دهاه  اداماه  را آن هم اغلو ودودا از بعه دوران درکرد   یسع هیکه ترک یانجیم

 .است نیالت  کایآمر در آن بارز ۀنمون
 از شیپا  خاود،  یاسا یس مقاصاه  شبردیپ  برا هیترک گفت توان می یکل طور به
 قیا مثبات را شاکل دهاه، از طر     وارد عمل شاود و نفاوذ   یاسیس لحاظ از آنکه

. شاه یانه می مه نظرش یاسیاقتصاد و فرهن، وارد عمل شه  و سپس به مقاصه س
کشاور   نیا کاه ا   اقتصاد استقالل وها     کشور گرید قبال در هیترک تعههات واقع در
 روابا   تاا نقاط جهان ارسال کنه، سبب شاه   گریرا به د خودها      کاال تاکرد   هایپ

شاکل   ه،یا گو مای  ساخن  آن از هام  سمیبرالینئول که یمهل اساس بر هیترک یخارج
 کشاور  باا  کننه  هیتول و  اقتصادها      شرکت زیچ هر از شیپ کهمعنا  نیبه ا رد؛یگ
 . کننه می نیشینوع ارتباط پ رییمبادرت به تغ ای ارتباط، جادیا گرید ملت ای

 اقتصااد،  علم در ینسب تیمز اصل اساس بر که کرد نشان خاطر هیبا نیهمچن
: 0226 ، گاور یگر ویا منک) کناه  می بهتر را همه وضع تجارت کهشود  می مشخص

 ارتبااط  جااد یا از زیا ن هاهف  ۀمنطقا  بلکه ؛هیترک تنها نه که معناست بهان نیا(. 61
 ۀچرخا  تاا شاود   مای  سببها     کشور انیم  اقتصاد متقابل تبادل. برد می سود هیجه
 رشاه هاا      کشاور  درآمه زانیم جهینت در و ردیگ شکل شتریو ب بهتر محصوالت هیتول
 محساوب هاا      دولت در قهرت رشه اساس و هیپا موضوع نیا که است واضح. کنه
 .شود می
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از  یفقا  آنکاه باه قاول برخا      سات؛ ین  هیا موضاوعات جه  موارد نیا البته
 یشاکل  به توسعه و عهالت حزب در« ییگرا ینوعثمان»ها      استیس نظران، صاحب

 یاصال  ماناان یپ هام  از ستها    سال هیترک آنکه به توجه با اما. است افتهی تبلور نینو
 در آنکاارا  یخاارج  استیس فهم  برا رود، می به شمار انهیخاورم ۀدر منطق کایآمر
 آنکاه  خاصاه . شود پرداخته زین واشنگتن با هیترک دولت رواب  به هیبا هیجه عصر
 بحا   موضاوع  کاه  ونزوئال در خصوص به ن،یالت  کایآمر ۀمنطق در هیترک حضور

 نیدکتار و نقا    کاا یآمر «خلاوت  اطیح»حضور در   است، به معنا پ وهش نیا
 هیاز ساران کااخ ساف    گار یهم زمزمه آن باار د  ،9102 سال در که استا   مونروئه

 (.9102 ،نیگارد)شه  می ه یشن
 دوران  شورو یفروپاش و سرد جن، دوران از بعه واشنگتن _ آنکارا رواب 

 حازب  یخارج استیس ییهابه پارامتر تیاما با عنا ،است کرد  تجربه راا   ه یچیپ
باا   زین والملل  بیندر رواب   سمیبرالینئول ۀینظرها      لفهام به توجه ه،یترک در حاکم
 از چناه  هر_ کشور نیا که میابی میدر الملل، نیب ۀدر عرص هیترک استیس رب تمرکز
. اسات  یاسا یسها      تنش ۀهم کاهش و کنترل درصهد _نهاردا   واهمه تنش بروز
موضاوع   نیا ا. عمال کناه   کاا یمساتقل از آمر  خواهاه  می است که داد  نشان هیترک
از  یکا یفارس  جیدر جن، خل ،0221 ۀدر ده ؛شه هایهو عرا  با جن، دروی    به

از جنا،   بعهها      سال در یحت آمه؛ می عرا  به شمار میر  هیمتحهان واشنگتن عل
 .استفاد  کنه  «کینجرلیا» گا یاجاز  داد تا از پا کایبه آمر زین

 باا  رابطاه  در هیا ترک منااطق،  گرید در«  راهبرد عمق»به  لین لزو  بهتوجه  با
 خواست یآنکه نم نخست: بود حذربر زیاز دو چ هیقرن جه نیآغاز ۀده در کایآمر

 اش یکا ینزد در کاه  را ییبازارها وا   منطقهها       همکار کا،یآمربه سبب اتحاد با 
نقااط جهاان، از    گار یدو  آنکاه د  ؛(0827 ،یمصاف ) بههه دست از هستنه موجود

 ستیالیامپر ضه و گرا چپها      دولت قهرت دوران آن در که نیالت  کایجمله آمر
 باود  کشاور  نیا  اقتصادها      استیس  اجرا  برا مناسبا   نهیگز بود، رشه روبه
 .داد می دست از زین را آن واشنگتن،ها      استیس از  رویپ در افراط صورت در که

                                                                                                                                 

1. Incirlik 
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 در هیا ترک حضاور  ازا   در مصاوبه  هیا پارلماان ترک  ،9118 مارس اول در ن،یبنابرا
ا   مرحلاه  وارد واشانگتن  باا  رواب  جهینت درتا  آورد عمل به ممانعت عرا  جن،
 کاا یآمر نیشا یپ جمهاور  سیرئا  ، «اوباما باراک»باع  نشه که  نیا اما. شود هیجه

 ساال  در خاود، المللای   باین  سافر  نیدوما  در او. ردیبگ ه یناد هیترک با را روابطش
 مطارح  اناه یخاورم در خود مقصه نیاول عنوان به را هیترک و شه آنکارا وارد ،9101
 نیهمچنا . شاه  سرد گریرواب  دو کشور بار د و هیینپا  ریبهبود رواب  د نیا. کرد
 وشکل گرفات کاه دولات آن را سااخته      هیناکا  در ترک ییکودتا ،9107 هی وئ در

 از آنکاارا  سابب،  نیهما  باه . سات دان مای  طرفاهارانش  و« گاولن  اهلل فتح» ۀپرداخت
 هیا ترک باه  کارد،  مای  یزناهگ  کاا یآمر در زمان آن تا که را  و تا خواست واشنگتن

 ازفاصاله   جااد یبار ا  یمبنا  گار ید یموضوع محقق نشه تاا عاامل   نیا دهه؛ لیتحو
 آنکاارا  شنهادیپ واشنگتن آنکه از پس هم ،9106 سپتامبر 9 در. رقم خورد واشنگتن

 هیا ترک میدر بناه و مقا   ییکایآمر شیکش کیکه  «برانسون انهرو» ۀمعاوض بر یمبن
برانسون  هیترک بعهاً چنه هر شه، تنش پر کشور دو رواب  رفت،ینپذ رابود با گولن 
 .را آزاد کرد
 : شود می جهینت رفت باال در آن شرح که یاتفاقات از
 یبار اسااس همراها    گذشاته ۀسه بارخالف  گرید هیترک یخارج استیسش 

 ازهاا      حاوز   از یلیخ در است کرد  تالش آنکارا. ستین بزرگها      کامل با قهرت
 ۀشاه  فیا تعر اهاهاف   راساتا  در اناه یخاورم یحت و قایآفر ن،یالت  کایجمله آمر

 .کنه خود حرکت
 گار یدکشاور باه    نیا ا کناه،  مای  وارد هیترک بر را ییفشارها کایآمر بار هر 
 .شود می لیمتمامناطق 
 گساترش  و نیالتا   کاا یآمر در هیا به سبب حضاور ترک  ریاخها      سال در 
 اسات آن  علات . اسات  شه  شتریب هیترک اقتصاد بر کایآمر فشار اش،  راهبرد عمق

از ساال   هیترک( یمرتب  با سازمان بانک جهان) "WITS"  تارنماها      که بنا بر آمار

                                                                                                                                 

1. Barack Obama  

2. Andrew Brunson 



 8931 پاییز ♦ وموس چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     77

 نیالت  کایآمر با راا   گسترد  تجارت ،مهم محصوالت از یبرخ دربه بعه  ،9102
و  هیا ترک انیا م  رشاه تجاار   نیا ا ،9106 سال در کایآمر لیدل نیهم به کرد، آغاز
 در. زد دارناه   بااز  اقاهامات  به دست و دانست می خود ضرر بهرا  نیالت  کایآمر
  ایا در و نیالتا   کاا یآمر ۀمنطقا  و هیا ترک انیم  تجارها      آمار از نمونه دو ادامه
 .است شه  ارائه بیکارائ

 افزایش صادرات به آمریکای التین .8شکل 

 

 میزان واردات از آمریکای التین .2شکل 

 
اروپاایی،  هاا       پیش به سبب را  نیافتن به جمع کشور ۀترکیه از یک ده( الف

کاه مقاماات سیاسای ایان     ا   به گونه. اتحادیه پیها کرد  بودمشکالت جه  با این 
به هماین سابب در داخال    . کشور دیگر تمایلی به حضور در اروپا نشان نمی دهنه

این کشور، بسیار  چشم خود را به طور کامل به سمت واشنگتن گرداناه  بودناه؛   
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ورهایی که در کشوی    بهحال با این اتفاقات لزو  ایجاد همکار  با دیگر کشورها، 
 .شه می پرداخته نشه  است، بیش از پیش حسها     قبل به آنها      دولت
 در هیا ترک تا شه سبب کنون تا کی و ستیب قرن  ابتها از موارد نیا هیکل( ب

. شاود  مصامم  اسات،  برداشاته  گاا   منااطق  گار ید با رواب  جادیا  برا که  ریمس
 کارد یرو در رییتغ و جهان در کی ئوپولت راتییتغ و شه ذکر که یلیدال به ن،یبنابرا
 حرکت نیالت  کایآمر با رابطه جادیا سمت به هیترک الملل، نیب رواب  در ها    کشور
 "خلاوت  اطیا ح" در منطقاه،  نیا ا باا   تجار رواب  از  منه بهر  بر عالو  تا کرد
 .باشه کرد  هایپ فعال  حضور هم کایآمر

در  نیالت یکایآمر ۀمنطق در کاراآن راهبرد: نیالت یکایدر آمر حضور. 4

 01قرن 

ساپتامبر نشاان داد    ازد ی ۀحادث خصوص به آن، از بعهها      سال و سرد جن، انیپا
چنه  یحرکت ازمنهین ،یبه منافع مل یابی دست بلکه ؛المللی بین نظم به هنیرس تنهانه 

 یسبب شه تاا دو قطبا   وست،یکه در آن به وقوع پ یو اتفاقات ،90قرن . جانبه است
 ،موالناو ) «شاود  آب زیا ن کیا تی ئوپول خیا » و رودبا  نیدر جهان به طور کامل از ب

 ییالگاو  ازالملال   بین ۀعرص درها     کشور انیآنکه ساختار رواب  م یعنی نیا(. 9101
هاا      دولات  باه  محاهود هاا      کشاور  انیم رواب  گرید الگو نیا در .کرد  رویپ هیجه
 جااد یا هاهف  باا  تاا  شاه  لیتشاک   اریبسا  یدولت ریغها      سازمان و نهاد. شه ینم

 ینظاام  عنصار  قبال،  دوران در اگر. بگذارنه قه  گریدها      کشور در ثرام یارتباط
 جنا، »اکناون   باود المللی  بین ۀعرص در اقتهار جادیا و قهرت شینما  برا یعامل
 اساتفاد   ینظاام  ادوات از آن در کاه  یجنگا . است گرفته را آن  جا که است« نر 
هاا       نهااد  و وابساته ها      سازمان  برا مناسب ییفضا جادیا باها     دولت و شود ینم
 .کننه می تالش خود  روزیپ و شهن قهرتمنه جهت در ،یدولت ریغ

 از کیا  هار . شاود  مای  فیا تعر قطاب  بهون یکنون  ایدن درالملل  بین رواب 
و  دارد میبر گا  مشترک ههف کی به هنیرس  برا خود، استقالل حفظ باها     کشور
 کاه  دهاه  مای  نشاان  یروشان  به موضوع نیا. کنه می تالش توسعه به هنیرس  برا

 یساادگ  باه  را خاود  اماورات ملال   گریارتباط با د جادیبهون ا تواننه ینمها     کشور
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از   اریساپتامبر و بسا   ازد ی ۀتوجه به حادث(. 0820 ،سجادپور و فیظر) بگذراننه
 یمعرف قهرتکه خود را ابر ییدر کشورها ه،یدر قرن جه گرید یستیحوادث ترور

 .است حل قابل فعال یپلماسید با فق  روز مسائل که است آن از یحاک کننه، می
 بار  اماروز  . اسات  برخاوردار   شاتر یب تیاهم از اقتصاد موضوع انیم نیا در

 قاهرت  ۀدهناه  لیتشاک  مهام  عنصار  باه   اقتصااد  قهرت که ستین ه یپوش یکس
 عصار  در یحتا  کاه  ییجاا  تا است؛ شه  بهلالملل  بین ۀعرص درها     کشور یاسیس

 ماورد  را آنها  اقتصاد رفتار الملل، نیبۀ عرص درها     دولت رفتار ۀمطالع  برا یکنون
 (.70 :0837 ،یخانیعل) دهنه می قرار یابیارز

 مشاکالت  جملاه  ازها     دهه یطها     و متفاوت بودن زبان ییایجغراف ادیز ۀفاصل
 زین هیترک مورد در موضوع نیا. است بود ها     ملت گرید با ارتباط جادیا  برا یاصل

 یطا  هیا ترک و ر قاا  نیا ا انیا م  لومتریهزار ک 08 ۀفاصل لیدل نیهم به. بود صاد 
 نیا به حضور در ا یلیتما برنه، می سر به هیترک در کههایی  دولت شه سببها     سال

 حسااس  باه  یراضا  چناهان  قبال ها      دولتآنکه در  خصوصاً. منطقه نشان نههنه
 کاه تاا   یباه شاکل   شهنه، ینم هیترک یخارجها      استیس به نسبت واشنگتن کردن
و  یلیشا  ک،یمکز کوبا، ن،یآر انت ل،یبرزها      کشور فق  در کشور نیا ،9116 سال

 (. Levaggi, 2016: 33)ونزوئال سفارتخانه داشت 
 اسات یس ماورد  در را خاود  ماتیتصام  توساعه  و عاهالت  حزب آنکه از پس
 قبال  از کاه  ییهاا  سفارتخانه در حضور تیتقو بر عالو  کرد، اعمال هیترک یخارج
 اکاوادور ، (9101) پارو ، (9101) ایا کلمب جملاه  از گار ید  هاا    کشاور  در بود، ریدا
 کیا پلماتید رواب  تا کرد سفارتخانه سیأساقها  به ت زین( 9103)  ویبول و (9101)
 نیهمچناا کشااور نیااا. باشااه انیااجر درهااا     کشااور نیااا بااا ییباااال سااطح در

بناا   بیکارائ ۀمنطق کوچک  ها   کشور یبرخ و هنهوراس در زین را ییها  کنسولگر
 خارجاه  امور وزارت در که یاقهامات نیتر از مهم یکی. نباشه دور زین آنهاکرد تا از 

 دولات   زیربرنامه واقع در. بود نقاط نیا به یاساس توجه گرفت، شکل کشور نیا
 گار ید حضاور   هاا    ناه یزم یاسا یس لحاظ از که بود  ا گونهبهکشور  نیدر ا هیجه

 باه  ه،یا ترک  هاا    سافارتخانه  راهبارد،  نیا در ا. شود فراهمها     کشور نیا درها     بخش
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 فقا   نیا ا کردناه؛  یم فایا را یمهم نقش کشور نیا دائم و یاسیس ینهگینما عنوان
 تاا  داد انجاا   گار ید ییرهایمس کردن هموار  راستا در هیترک دولت که بود یاقهام
 .شونه عمل وارد یراحت به یفرامل گرانیباز

 برالملل  بین ۀصحن در امروز  ،یجهان قهرت منابع است، معتقه«  نا جوزف»
 انیا م روابا   ناوع  یده شکل ساز سبب عهبُ سه نیهم که است، میتعم قابل عهبُ سه

بعاه   ،دو  ؛دارد یقطبا  تکا   جنبه که است یبعه نظام ،نخست: شونه ها میکشور
اسات کاه در واقاع از     یو سو  روابا  فراملا   ؛است جانبه چنه که است  اقتصاد
 لیتشاک  نهااد،  مارد  هاا       سازمان تا یتیمل چنهها      خرد، اعم از شرکت گرانیباز
 دست در گرید قهرت که است آن است، تیاهم حائز همه از شیب آنچه.است شه 
(. 9119 ، ناا ) شاود  ینم فیتعر زین  گر ینظام در قهرت یحت ست،ین دولت کی
 هیا ترک یخاارج  اسات یس چارا  کاه  اسات سااال   نیا ا ۀدهناه  پاساخ  موضوع نیا
 سمیبرالینئول ای  اقتصاد رواب چهارچوب در  نیالت  کایآمر ۀمنطق در خصوص به

 .است گرفته شکل
 مختلاف  گرانیبااز  از  ادیا تعاهاد ز  ۀلیوسا  به نیالت  کایآمر و هیترک رواب 

و  رفتاه  نیبا  از ناه یزم نیا ا درها     انحصار دولت گریبه عبارت د است؛ گرفته شکل
ساازمان  و نهااد  مرد   ها   سازمان ها،دانشگا  ها، انجمن ها،شرکت به را دخو  جا
 را منطقاه  نیاها      کشور انیم رواب  خ  که هستنه نهاآ. است داد  یالملل نیب  ها   

 هیا د با اگر. کننه می جادیا را چنهجانبه و جانبه کی رواب  و کننه می نییتع هیبا ترک
 ییایا که در حال حاضار، در دن  هید میخواه م،یموضوع بنگر نیهم به ا ییگرا واقع
 ساخت  ابازار  هم که نیچ و هیروس رینظ بزرگها      قهرت یحت که میکن می یزنهگ
 اههافشاان  شابرد یپ  بارا  یاسا یس  الگو نیا از دارنه، اریاخت در را نر  ابزار هم و

هنه  ن،یچ ه،یروس ل،یمتشکل از برز «کسیبر»نمونه بارز آن گرو  . کننه می استفاد 
 .است یجنوب  قایو آفر

 از نیالتا   کاا یآمرهاا       کشاور  با هیترک رواب  شه، ذکر آنچه مطابق ن،یبنابرا
 هیا جها   مرحلاه  وارد توسعه و عهالت حزب یخارجها      استیکه س 9116 سال
هاا       حاوز   در منطقاه  نیا ا با  همکارها      نهیزم. هیرس  رشه روبه سطح به شه،
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  همکار ، گذار هیسرما ، تجار هیجهها      برنامه: است شه   زیر طرح گوناگون
 گردشگر شیافزا زبان، آموزش ،یفرهنگها       همکار ،یعلم و یدانشگاه مشترک

 نیتار  مهام  و نیتر یاصل از یکی به آخر مورد. است  گردشگر صنعت به کمک و
با روناق   چراکه است، شه  بهل منطقهها      کشور و هیترک نیب  همکار درها     نهیزم
هاا       کااال  باه  جاه ینت در و شاه   آشنا هیترک با شیپاز  شیصنعت مرد  منطقه ب نیا

 11 زانیا م ،9100 تاا  9112ها      سال در دهنه می نشانها     آمار .کننه می اعتماد یترک
 (.Levaggi, 2016: 33)ثبت شه  است  نیالت  کایآمر  برا گردشگر رشه درصه
  «سااپال»  اعضااا از یکاای عنااوان بااه رسااماً هیااترک ،9106 سااپامبر 92 در

 ونیسا یکم پنج از یکی که ،(بیکارائ و نیالت  کایآمر امور در  اقتصاد ونیسیکم)
 مورد در سپال گزارش در. شه یمعرف رود، می شمار به متحه ملل سازمانا   منطقه

 ساال  تاا  اسات  ه یرس توافق به هیترک دولت با مذکور سازمان که آمه  داد رخ نیا
(. 9106: ساپال  ینترنتا یا  تارنماا ) برساننه سطح نیباالتر به را خود رواب  ،9181
 منطقه،ها      کشور و هیترک  اقتصاد رواب  زانیم شه، گفته نیهمچن گزارش نیا در
 پاس هاا       سال در رشه نیا. است شه  برابر د  باًیتقر ،9102 سال تا 9111 سال از
 و نیآر انتا  ،یلیشا  ا،یا کلمب ل،یبرز انیم نیا در. است داشته ادامه امروز به تا آن از
 .کننه می فایاها     کشور گرید به نسبت را  تر مهم نقش ونزوئال راًیاخ

 یوابساتگ  عه  وها     کشور گرید با نیالت  کایآمرها      کشور  همکار شیافزا
 جلاو  به رو یحرکت آنها اقتصاد است شه  باع  خود، یشمال گانیهمسا به صرف

 یداخلا  ناخالص هیتول مجموع است، کرد  ینیب شیپ نیهمچن سپال. کنه تجربه را
 0.7 باه  درصه 1.6 از 9102 سال در ،یجنوب  کایآمر دروی    به منطقه،ها      کشور
 ( .9103 ،سپال ساالنه گزارش) برسه درصه

  نیالت یکایآمر ۀمنطق در هیترک یبراونزوئال  یراهبرد گاهیجا. 2

منطقه فرا خوانه   نیرا به ا هینبود  است که ترک  زیآن چ ۀهم شه، ذکر که یلیدال
 اطیا ح»  ایا اح  بارا  تکااپو  باه  را واشانگتن  که یلیدال نیتر عمه  از یکی. است
 نیچا  ه،یترک کوبا،چون  ییکشورها شتریتا تالش کنه از نفوذ ب داشتهخود  «خلوت

                                                                                                                                 

1. CEPAL 
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 مسئله نیا. است ونزوئال در خصوص بهها     کشور نیا ریتاثکنه،   ریجلوگ هیو روس
 حسااب   زیا ر باا برناماه   ،9103 سال از که است بود  مهم واشنگتن  برا ییجا تا

باه   یحمله نظاام   برا ،9102و در سال  شه یآرام نا و بحرانکشور وارد  نیشه ، ا
 کا،یآمر  رقبا  برا ن،یبنابرا(. 9102 لیآور ،ان ان یس) کردنه  زیر ونزوئال برنامه

 شامار  باه  کشاور  نیا با« نر  جن،» شبردیاز عوامل مهم پ یکیحضور در ونزوئال 
 . رود یم

هاا       کشور که است یعوامل جمله از زین کشور نیا ریذخا و میعظ ثروت البته
 یجهاان ها      سازمان که ییآمارها طبق. کنه می بیترغ کاراکاس با رابطه به را گرید

هاا       رتباه  در موارد از یلیخ در و است  انر  یمنابع غن  کشور دارا نیا انه، داد 
  جمهور استیر  فناور و یعلم معاونت». قرار دارد نهیزم نیادر  یجهان نخست

 کاه  است کرد  اعال  بشکه اردیلیم 923 از شیب را ونزوئال ینفت ریذخا زانیم «رانیا
 .دارد  نخست در جهان جا ۀرتب در  یح نیا از

 ونزوئال ینفت ریذخا زانی. 9 شکل

 
 در  بااور  رقابال یغ شاکل  به کیاسترات  عناصر گرید و کوبالت مس، طال، ریذخا
 از کاه  است ییکشورها از یکی ونزوئال آن، بر عالو . است گرفته  جا کشور نیا

  زیحاصالخ  سابب  باه  کشاور  نیا ا. اسات  منه بهر   ارزشمنه نیریش آب ریذخا
 که یزمان گذشته، در. باشه  پروردا  و  کشاورز  برا مهم نقاط از یکی توانه یم

 نیا در ا ییاروپاا  و ییکاا یآمر  هاا    شرکت شه، یم دنبال ثبات با ونزوئال تیوضع
. کردناه یم صادرها     کشور گرید به را خود محصوالت و پرداختنه  هیبه تول نیسرزم
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 تیا فعال  بارا  را تیوضاع  هیا ترک ونازوئال،  در رقابات  باازار  شهن یخال با اکنون
 . نهیب یم مناسب
 کاه  ییهاا  برناماه  از یکی مثال عنوان به است؛ بود  زین دوطرفه لیتما نیا البته
داشاته باشاه،     همکاار  شاتر یب ایغرب آس ۀمنطق با تا دارد شیپ در ونزوئال دولت
کشاور در ساپتامبر ساال     نیا ا جمهور سیرئ ، «مادورو کالسین». غذا است هیتول

را  یصادرات محصوالت گوشات  نیسال اول 091اعال  کرد کشورش بعه از  ،9191
 اعاال   نیهمچنا  ماادورو . اسات  عرا  نجایا در کننه  وارد کشور دهه؛ یصورت م

  بخاش کشااورز    صاادرات حاهاکثر   اسات یس  موضاوع در راساتا   نیا »: کرد
کارد   حیتصار   و. کنه لیصادرکننه  تبه  تا ونزوئال را به کشور ردیگ یصورت م

 میعظا   هاا     رمه ۀکشور دارنه نیچهارم ایو کلمب نیآر انت ل،یکه ونزوئال پس از برز
 El) «.خود استفاد  کناه  تین ظرفیاز ا هیاست که با یجنوب  کایدر آمر  گاودار

Diario, 2020 .)از شیبا  یوابساتگ  سابب  به که است آن مانه یم یباق که یموضوع 
اماور را باه    نیا توان انجا  ا معموالً کشور نیا ،یخارج  ها   شرکت به ونزوئال حه
 باا  تاا  شاود  یما  آماد  یخارج  ها   شرکت  الز  برا  فضا ن،یبنابرا ؛نهارد ییتنها
کشاور   نیا کاار در ا   رویا ن نکاه یدر ونزوئال، به علم بر ا تیو فعال  گذار هیسرما
 .کننه کسب را یمناسب سوداست،  متیارزان ق اریبس

 گاا   برناماه  نیهما  دنباال  باه  اسات،  داد  نشان ونزوئال در هیترک  ها   تیفعال
 کشاور  نیا ا داخال  در مختلاف   هاا    بخاش  درو در نظر دارد با حضور  دارد یمبر

 اقاهامات  باه  محاهود  هیا نبا را ونازوئال  و هیترک  همکار البته. بزنه هیتول به دست
 نیتار  مهام  از یکا ی شاه،  گفتاه  که گونه همان. دانست کاراکاس _ آنکارا  اقتصاد
در  هیا ترک ،9191 ساال  در. است یاسیس نیالت  کایآمر در هیترک حضور  ها   جنبه
فعاال   گریبااز  کیا ونزوئال، تالش کرد تاا خاود را    قیاز طر گریمنطقه و بار د نیا
 ماا   در هیا ترک خارجاه  اماور  ریا وز ،«اوغلو چاووش مولود». دهه نشان یالملل نیب

 اعاال   ونازوئال سفر مخالفان دولات   نیا نجا پس از ا ؛کرد سفر ونزوئال به سپتامبر
 از یکا ی در آنکاه  ضامن  اسات؛  داشته را ییهارهایدها     آن با ترک پلماتید کردنه،

                                                                                                                                 

1. Nicolas Maduro  
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 ۀحاضر به ادام ،مخالف رهبران از یبرخ شه عنوان زین اوغلو چاووش  ها   مصاحبه
 (.El Diario, 2020)انه  شه  ونزوئال دولت با مذاکرات
 هیا اتحاد از را یانجیا م نقاش  تاا  است برآن هیترک که میابی یمدر دقت یکم با
وارد  ،9102 ساال  در ونازوئال  آنکاه  از شیپا . شاود  عمل وارد خود و ردیبگ اروپا

باه   ایدولت اسبق اسپان سیرئ ، «زاپاترو گزیرودر سیلوئ خوز »شود،  هیبحران جه
 داشات  یساع  و کرد یم تیفعال ییاروپا  ها   عنوان راب  دولت و مخالفان با کشور

و   اما با شکسات و  ،کنه  راهبر ینوع به را موجود مناقشات و ونزوئال تیوضع
 و دولات  زباان یم عناوان  باه  و شاه  کاار  بار نرو  دسات باه   نیباال گرفتن بحران، ا

 اکناون  و خورد شکست زین هیجه مذاکرات. شه عمل وارد مذاکرات  برا مخالفان
 .برسانه انیپا به را اروپا ناتما  کار تا است تالش در هیترک

 01 در قرن ونزوئال قبال در هیترک راهبرد. 0

  جمهاور  اسات یو ونازوئال در دوران ر  هیا ترک کیا نزد رواب  ییشکوفاچنه  هر
و رهباار  هیااجمهااور فق سیرقاام خااورد  اساات، از نقااش رئاا  مااادورو کالسیناا
. شاه  غافال  توان ینم زین( 0212-9108)  «چاوز هوگو» یعنیونزوئال  کیهئولو یا

 یسامت  باه  را یخارج استیس تا بود تالش در  رهموا خود اتیح دوران در چاوز
 از فعالا   چهر الملل  بین ۀعرص در چنهجانبه و دوجانبه رواب  در که کنه تیهها
در  کاه ا   هیانیدر ب ،9112 سال در گرا چپ رهبر نیا کها   گونه به. دهه نشان خود

 ناا   باه  را مهام  وا   منطقاه  یساازمان  سینو شیکرد، پ رادیکوبا ا تختیپا "هاوانا"
 باا  آن از پاس  و ساخت مطرح( ما  کایآمرها      ملت  برا  واریبول اتحاد)  «آلبا»

 کار متحه، ملل سازمان نظر ریز ، ا سازمان منطقه نیا ،9111 سال در اوها      تالش
 :کرد آغاز ی گیو دو با را خود

  برا منطقه در جانبه همه رواب  ۀتوسع آن سسانام یاصل ههف آنکه نخست
هایی  دولت را عضوها      کشور یاصل هسته آنکه دو  بود؛ کایآمر نفوذ از  ریجلوگ

                                                                                                                                 

1. José Luis Rodríguez Zapatero 

2. Hugo chavez 

3. ALBA 



 8931 پاییز ♦ وموس چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     77

 لیتشاک ( کاراگوئاه ین و اکوادور ، ویبول کوبا، ونزوئال،) کسانی اًبیتقر  هئولو یا با
 را منطقاه  روابا   سازمان، نیاها      تیفعال ۀیسا در تا بود آن دنبال به  و. دادنه می
 صاورت  باه  تاا  کناه  تیا تقو هیروسا  و نیچا وی    به جهان قهرتمنهها      کشور با
 استیس یاصل  ربنایز دوران، آن در. ستهیبا کایآمرها      استیس برابر در  ثرترام

 سااپس وا   منطقااه درون  اقتصااادهااا       همکااار اساااس باار وناازوئال یخااارج
کشاور  ای ونزوئال به که  کشور هر که بود معنا بهان نیا. گرفت شکلا   فرامنطقه

 کناار  در توانسات  یم کنه،  ریجلوگ کایآمر نفوذ از تا کرد یم کمک آلبا عضو  ها   
  هئولو یا ا عنصار  انیا م نیا ا در که است واضح. فعال باشه ونزوئال   یو به و نهاآ

  هاا     ضامن حضور فعال و همکاار  ریاما آنچه در مس کرد، یم هایپ  ادیز تیاهم
در  یحتا  ه،یا ترک. باود   اقتصاد  ها   تیفعال و اقتصاد شه، یها مکشور نیا با شتریب

 داشات،  یفعل زمان به نسبت  بهتر رواب  کایآمر با   یو که با غرب و به  روزگار
 نیا در روابا  ا  میمعنا که بخواه نیبه ؛نکرد قطع را ونزوئال با اش اقتصاد رواب 

کفه تارازو باه سامت     م،یکن سهیو اقتصاد را مقا  هئولو یا  دو کشور نسبت برتر
 . شود یم تر نیسنگ  اقتصاد  ها   تیفعال

 شارکت   هاا    اسات کاه پارواز    ه یشیرا انه یهاتیآنکارا تمه ریاخ ۀده کی در
شارکت در   نیا که  ا گونهبه باشه، برقرار هموار  کاراکاس به "شیترک" ییمایهواپ

 یحت. دهنه یم انجا  را پرواز نیا که است ییها حال حاضر از جمله معهود شرکت
  هاا    پرواز ،9103 سال ازها     میتحر سبب به ییاروپا  پرواز خطوط که یدوراندر 
 خا   کردناه،  قطاع  کاراکااس  مقصاه  به را ،آنها9102 سال در و کردنه کم را خود
 ریمسا  نیا ا در را مساافران  و بود برقرار هموار  هفته در پرواز دو با شیترک ییهوا
 .کرد یم جاجابه

صاورت   یو نفاوذ فرهنگا   «نر  قهرت»  در راستا هیکه ترک یاقهامات گریاز د
ا   گوناه  باه  است؛ ونزوئالها      رسانه در یترکها      لمیو ف الیداد  است، پخش سر

 «اسات  یونیا زیتلوهاا       الیسر نیا ننهگانیب از»شخص مادورو اعال  کرد  بود  که
، اساتاد دانشاگا     «ارماگان لیاسماع» (.9103 ،ییایاسپان یآر ت یت  خبر  تارنما)

                                                                                                                                 

1. Smail Ermagan 
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 گفتاه  هیمادر چاپ ، «سیپائ ال» ییایاسپان ۀروزنام باا   در مصاحبه هیترک «تیمهن»
در  ن،یبناابرا  ؛اسات  ه یا نه داشات،  انتظاار  اروپا از که را  رفتار آن هیترک »: است

 کاا یآمر باه  یضه ه ماون  ینگرش یهر دو به نوع( اردوغان و مادورو)حال حاضر 
 . «دارنه میبر گا  چنهجانبه یجهان سمت به و دارنه

 نیا دو کشاور در ا . سفر کارد  هیبار به ترک نیاول  برا ،9101 سال در مادورو
 انیا م از را ستیالیسوس  گرا چپ و یاسالم  گرا راست انیم ۀسفر توانستنه فاصل

هار   ، رواب  اقتصااد  ۀیسا در دهه می موضوع نشان نیا(. 9102 ،ارماگان) بردارنه
 جااب یا آنهاا  منافعمتفاوت باشه،  گریکهی باها     کشور یداخل استیچنه تفکرات س

 .دهنه شکل گریکهی با راهایی   همکار که کنه می
 کارد   سافر  هیا ترک به بار چهار ،مادورو کالسین ،9103 و 9106 ها  سال در
 سیرئا  نیاولا  ،«اردوغاان  بیا ط رجاب » زین ،9103 دسامبر در حال نیع در. است

هاا       سفر وها     خیتار به تیعنا با. کرد سفرجمهور ترک لقب گرفت که به ونزوئال 
 هاا،  ساال  نیا در دو نیا شهن کینزد علت شود، می مشخص جمهور سیرئ دو هر

 و اسات  داد  انجاا   ونازوئال  و هیا ترک هیعل کایآمروی    بهاست که غرب،  یاقهامات
هاا       بیآسا  از شاهن هاا      ر  آنکارا برا ن،یبنابرا ؛خوانه می "ضربه" را آن اردوغان

  اقتصااد هاا       یهمراه ،یهمگام نیا. است افتهی هیجه یمانیپ هم کایآمر "ضربه"
 ونزوئال، به اردوغان سفر در. است آورد  ارمغان به کشور دو هر  برا زین را یخوب

در  ورویا  ونیا لیم 111و  اردیا لیم 2 هیا ترک ، کشاور  نیا ا یمل ونیزیبه گزارش تلو
 . (9103 ،سااور تلااه  خباار  تارنمااا) اساات کاارد   گااذار هیساارما وناازوئال
باه   ییو غذا ینظام عیصنا ، انر  جمله از؛ یمختلفها      بخش درها      گذار هیسرما

 یطا هاا      آن ۀدوجانبا   تجاار  روابا   کاه اناه   داد  نشاان ها     آمار .است ه یانجا  رس
طاابق باا   م اسات؛  کارد   رشاه  برابار  سایزد   زانیا باه م  ،9102 تاا  9106ها      سال

 ساال  نخسات  ما  پنج در است، کرد  ارائه هیآمار ترک یمل ۀسساکه مهایی  گزارش
 ه یدالر رسا  ونیلیم 329از  شیب زانیبه م هیونزوئال و ترک ۀ، تجارت دو جانب9103
 باه  هیا ترک صاادرات  ماا ،  پنج مهت در که است شه  عنوان گزارش نیدر ا. است

                                                                                                                                 

1. El Pais 
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 دالر ونیا لیم 382 از شیبا  کشور، نیا از واردات و دالر ونیلیم 19 از شیب ونزوئال
 .است بود 

 هیترک از ونزوئال واردات .4 شکل

 

 هیترک به ونزوئال صادرات: 5شکل

 
آنکه اقتصااد  دهنه، پس از  ها  بانک جهانی هم در باال نشان می    گونه که آمارهمان

، دچاار مشاکل شاه، میازان روابا  تجاار  باا ترکیاه نیاز          9108ونزوئال در سال 
باه بعاه، باه علات تغییار       9106دستخوش تغییر گشت، اما با ایان حاال از ساال    

ها  زیار      آمار. وضعیت دو کشور تجارت میان آن دو شروع به پیشرفت کرد  است
 .دهنه ر  با ترکیه نشان میمیزان واردات و صادرات ونزوئال را در همکا

با اینکه این اعهاد و ارقا  در حال حاضر بخش کوچکی از تجاارت خاارجی   
دهنه که روابا  دو جانباۀ    ترکیه را دربرگرفته انه، به هر ترتیب به روشنی نشان می

بایاه توجاه داشات کاه در باازۀ      . ترکیه و ونزوئال به سرعت در حال توسعه است
میلیاون دالر   318، تبادالت باین ایان دو کشاور    9106تا  9108زمانی پنج ساله از 
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آرد : کناه عبارتناه از   برخی از کاالهایی که ترکیه به ونزوئال صاادر مای  . بود  است
گنه ، ماکارونی، صابون، محصوالت بههاشتی و دنهانپزشکی، سن، مرمر، قطعاات  

زوئال از سااویی دیگاار، ترکیااه عمااهتاً از وناا .خااودرو، مصااالح ساااختمانی و دارو
بها، محصوالت فلز  ساخته شاه  از آهان و فاوالد،    ها  قیمتی، فلزات گران    سن،
 .کنه ها  معهنی، مرواریه و سکه وارد می    سن،
 شاه   انجاا   کشاور  دو انیا م کاه   گاذار  هیسرما و سته و داد نیتریاصل اما
 ساازمان  که ییآمارها با مطابق. است ونزوئال   طال بخش در  گذار یهسرما است،
 اما دارد، اریاخت در را جهان  طال ریذخا نیاول ونزوئال است، کرد  ارائه متحه ملل
 ،9103 سال در بخش نیا در  گذار هیسرما با هیترک. نهارد را آن استخراج ییتوانا

 «کانو کتوریو» سال همان هی وئ 02 در .کنه وارد را طال یتوجه قابل زانیم توانسته
 باه  طاال  صادرات حال در کشور نیا  مرکز بانک کرد، اعال  ونزوئال معهن ریوز 
 بلوکاه  وهاا      میتحار  از تارس  اقها  نیا یاصل علت. است( سیسوئ به نه و) هیترک
 آنچاه  اسااس بار  . شاه  اعاال   کاا یآمر مانیپ همها      کشور در ونزوئال ریذخا شهن
 مجلاه  و یجهان بانک با مرتب  یرسمها      آمار با مطابق داد ، گزارش هیترک دولت
 هیا ترک باه  ،9103 ساال  در طال دالر ونیلیم 662 ونزوئال ،«و طال هیسرما»  اقتصاد
 (.Oro y Finincia, 2016) است کرد  صادر

 یطا  دالر، ونیا لیم 70 زانیا م به ،9103 سال نخست ما نه  در هیترک نیهمچن
 نشاان  یناوع  باه  تاا  اسات  کرد  ارسال ونزوئال به ییغذا مواد مشخص، ۀبرنام کی

 مارد   از تیا حما ، اقتصااد  مناافع  بار  عاالو   منطقاه  در کشور نیا حضور دهه،
اقاهامات   نیا ۀبه مجموع اگر(. سپالگزارش ) است موجود بحران برابر در ونزوئال
 در که ا   اقتصادها      تیکه آنکارا با فعال میابی یدرم م،یبنگر هیدولت ترک  از سو
 تیا کشور تثب نیدر ا زیخود را ن یاسیس گا یجا توانسته رسانه، می انجا  به ونزوئال
 واشانگتن  مقابال  ۀنقطا  کاه  ردیا گ می شکل  کشور در هیترک گا یجادر واقع . کنه
  ابتاها  از توساعه  و عاهالت  حازب  کاه  اسات  یاسات یس هماان  هیا رو نیا ا. است
 .کرد می دنبال خود یخارج استیس در  ریگ شکل

                                                                                                                                 

1. Victor Cano 
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 ،9102 هیا  انو از بعاه    یا و نسبت به بحران ونزوئال، به هیترک کردیرو یبررس
  هاا    کشاور  باا  روابا   دررا  خود برالینئول  ها   استیس آنکاراکه  کنه یم مشخص

 و کاا یآمر ییِونزوئال ضه  ها   استینظر از سکشور صرف نیا. دهه یم ادامه کایآمر
 دولات  از را خاود  تیا حما شود، یم لیتحم کاراکاس بر که  ا اقتصاد  ها   فشار
 یسا  یبا  یب) دارد هیتاک کشور نیا با رواب  تهاو  بر و نکرد  قطع ونزوئال یقانون
 (.9102اوت  ،ییایاسپان

 ادیا  توساعه  و عاهالت  حازب  یخاارج  استیس  زیر یپ از آنچه به توجه با
 دولات   بارا  ن،یالتا   کاا یآمر ۀمنطقا  در حضور و یاسیس استقالل حفظ م،یکرد
 در هیا با. اسات  بود  اروپا هیاتحاد و واشنگتن با  همکار ۀادام از باالتر یحت هیترک
 «یشامال  کیا آتالنت» ماان یپ از  کشورتنها  هیترک ونزوئال، بحران در که داشت نظر
 یلیدل نیاول. دارد قبول ونزوئال در دولت سیرئ عنوان به را مادورو که است( ناتو)
 نیاز جملاه اولا   زیا موضوع متصور شه، آن است که مادورو ن نیا  برا توان می که

اردوغان را محکاو  کارد و آن را سااخته و     هیبود که کودتا عل ایدن یاسیرهبران س
 باه  شاباهت  یبا  را ونزوئال در موجود بحران یحت هیترک. واشنگتن دانست ۀپرداخت
 (. 9102 لیآور ،ییایاسپان کیاسپوتن) دانه ینم کشور نیا در ،9107 سال  کودتا
 است توانسته کاراکاس با کیپلماتید ارتباط حفظ با هیترک دولت ،بیتتر نیبه

 را را  اسات،  مانانشیپ هم کمک ازمنهین شهیهم از شتریب ونزوئال که یزمان مهت در
. بپردازناه  تجاارت  باه  کشاور  نیا ا در تاا  ساازد  هماوارتر  تارک ها      شرکت  برا

 جااد یا به یلیتماها     کشور از  اریبس کها   منطقه در هیجه  بازار جادیا شک بهون
 گار ید ییساو  از. باشه جذاب توانه می هیسرما صاحبان  برا انه، نهاد  نشان ارتباط

 زیا نالمللای   باین  بحاران  نیدوما  در ه،یساور  بحاران  از پاس  خواهه، می کشور نیا
 .کنه ثابت را خود نقش و باشه داشته فعال  حضور

 زیا آم سبب است که اردوغان در محافل گوناگون باه حال مساالمت    نیبه هم
 تاهاو   کاه  داناه  مای  یخاوب  باه  رایا ز ؛کناه  مای  هیکشاور توصا   نیا اختالفات در ا

 مناوط  ن،یالت  کایآمر و ونزوئال قبال در اش  اقتصاد ریغ و  اقتصادها      استیس
 نیا ا ریا غ در نهارناه؛  واشانگتن  باه  یشیگرا چنهان که استهایی  دولت حضور به
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 نیا ا در هیا ترک حضور مانع کایآمر شه، گفته زین باال در که یلیدال سبب به صورت
 .شود می منطقه
 ونازوئال  کیا تی ئوپول شاطرنج  در هیا ترک که داشت توجه هیبا گر،ید ییسو از
 در بحاران  گارفتن  بااال  از شیپا  کشاور  نیا ا کاه  است آن علت دارد؛ یمهم نقش

 نیتر یاز اصل زینها     میتحر از پس .بود کرد  تیتثب را اش  اقتصاد حضور ونزوئال،
 .است هیترک با  تجار تبادل کنه، می هایکه دولت ونزوئال به پول نقه دست پ یراه

 یریگجهینت

 دنباال  باه  نیالتا   کاا یآمر ۀمنطقا  درویا     باه در مناطق دوردسات،   هیترک دولت
 اروپاا  هیا اتحاد از  هیناام اقها  نیا یاصل علت. است کرد  حرکت هیجه یانمتحه
باه   کاه ا   منطقه در حضور ن،یبنابرا ؛شود می عنوان واشنگتن با نه یفزاها      تنش و

عالو  بار دادن   توانه می است، کایآمروی    بهغرب و   برا حساسا   منطقهعنوان 
 مناافع  از را کشاور  نیا ا ه،یا ترک دولات  بهالملل  بین ۀگذار در عرصریتاث یتیشخص
 در هیا ترک حضاور  علات  تاوان  می گرید یعبارت به. سازدمنه  بهر  یمناسب  اقتصاد
 : کرد نییتب گونهنیا را نیالت  کایآمر

  کاا یآمر قباال  در برالینئاول هایی  استیس هنیبا برگز توسعه و عهالت حزب
 باا  یمطلاوب   همکاار  به اولۀ درج در تا است آن دنبال بهونزوئال  خصوصاً نیالت

در  یو در گا  دو  با حضور در بطن بحران کناون  ابه،یدست  منطقه آنها      کشور
 کاه  اسات  لیا دل نیهما  باه . کنه لیتکم را خودالمللی  بین  ساز تیونزوئال شخص

 .کنه می تیحما ونزوئال،  مرکز دولت از کامل صورت به هیترک امروز
 یخاال   فضاا  نیهمچنا و « قهرت نر »از  زیاز هر چ شیب ریمس نیدر ا هیترک
 نیالتا   کاا یآمر باا  کیهئولو یا ا مشکالت وها     میکه غرب به سبب تحر  اقتصاد

 نیا ا باه منطقه  نیدر رواب  با ا برالینئول تفکرات. کنه می استفاد  است، کرد  جادیا
اقتصااد   ۀنا یپررنا، در زم   حضاور  نیالتا   کایکشور اجاز  داد  است تا در آمر

و ساپس   شاه   منطقه نیااقتصاد است که وارد  قیاز طر هیدر واقع ترک. داشته باشه
 .کنه می خود را اعمال یاسیس  گذار ریتاث

. است توجه قابل بحران دوارنخصوص در  ونزوئال، به خصوص در مورد نیا
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 سبب بودن کاراکاس کنار در نیبنابرا است، یعیطب میعظ ریبا ذخا  ونزوئال کشور
 گار ید ییساو  از. باشانه  گاردش  در هماوار   هیترک  هیتولها      کارخانه تاشود  می
 در حضاور  ۀمثابا  باه  ونازوئال  در حضور که دانه می یفعل تیوضع در یحت هیترک
 و ونازوئال  به یاساسها      کاال ارسال با آنکارا که چرا. است منطقهها      کشور گرید
 گاذارد  مای   جا بر خود از مثبتا   چهر  کشورها، گرید با رواب  شیافزا زمان هم
 داشاته  حضاور  ههف ۀدر اقتصاد منطق  تر به صورت پررن، توانه می آن تبع به و

 . باشه
نیبا  ۀدر عرص حضور راهبردعنوان  به  اقتصاد  ها   تیظرف از هیترک ۀاستفاد
 دوران درهاا      کشاور  ریا گبانیگر که  اقتصاد  ها   بحران دوران در خصوصاًالملل، 

 مناطق در ینیآفرنقش  برا هیترک اریاخت در یخوب  ها   فرصت است، شه  "کرونا"
 ۀمین در یحت لیدل نیهم به است؛ داد  قرار نیالتآمریکا   ۀمنطق جمله از مختلف
  متعاهد   هاا    بحاران  ریا درگ جهاان   ها   کشور که یتیوضع در و ،9191 سال دو 

 را خاود ها     رسانه در و کنه یم سفر ونزوئال به کشور نیا خارجه امور ریوز هستنه،
 نشاان  که یاقهام دهه؛ یم نشان مخالفان و دولت انیم راب  ای یانجیم کی عنوان به
 .است ونزوئال در هیترک  اقتصاد راهبرد یاسیس  ها   دستاورد از

 تشکر و قدردانی* 

 حاضر با حمایت مالی دااگشنه آزاد اسالمی، واحد تهران شرق، هب انجام رسیده و کلیۀ حقوق آن مربوط هب این دااگشنه است مقالۀ
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