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ایهایروابطترکیهوآمریکادردورهترامپوارائهرویکردهایرسانهچالش
 2یانیس یاصغر قاسم یعل، 1آبادی کریم اکبری نورالدین

چکیده
 جادای برای  را زمینه شده که تغییرهایی دستخوش ترامپ ریاست جمهوری دوره در آمریکا و ترکیه روابط
با استفاده و  گرایی نظریه نوواقع مقاله در چارچوب نای  است. نموده هایی در روابط دو کشور فراهم بحران

دوره ترامپ و در  دو کشورروابط های موجود در  ها و چالش به بررسی بحران تحلیلی -یاز روش توصیف
های روابط دو کشور  دهد چالش می نشان ها یافتهواشنگتن پرداخته است.  -این موانع بر روابط آنکارا تأثیر 

کرد. بندی و تبیین  المللی صورت ای و بین توان در سه سطح داخلی، منطقه می در دوره مورد مطالعه را
توسط  400 -خرید موشک اس ،محاکمه برانسون، پرونده قتل خاشقچی ،بانک خلقموضوعاتی از قبیل 

گسترش احساسات ضدآمریکایی در ترکیه و ، 2016الی جو 15نقش آمریکا در کودتای  ،ترکیه
در و موضوع معامله قرن  هیبحران سوردر سطح داخلی،  های روانی و شخصیتی ترامپ و اردوغان ویژگی

المللی از جمله  در سطح بین مبارزه با داعشو  ،هیو روس رانای  با هیترک ییهمگراای، و  سطح منطقه
در مجموع با توجه به ماهیت روابط ترکیه و آمریکا شوند. البته  مهمترین اختالفات دو کشور محسوب می

مدت موجب قطع روابط  در کوتاه حتی تواند این قبیل اختالفات نمی  رسد به نظر میو منافع مشترک آنها، 
 .این دو موجودیت سیاسی گردد 
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مقدمه.1

  و  زفرا ،انستد هجدهم نقر خرآ بعر نتوا می اآن ر عوشر که مریکاآ همتحد تایاالو  ترکیه ابطرو
 ینزغاآ یهالسا در نتوا می ار رکشودو روابط  قرابت وجاست. ا هیدد دخو به یدیاز یها نشیب

 نظامیو  یداقتصا یها کمک زا نشد مند هبهر زا پس ترکیه که دانستدوم  جهانی جنگ زا پس
 کمونیسم ذنفو شگستر با رزهمبا راد طالیهعنوان  به1956 لسادر  منوتر کتریند قالبدر  مریکاآ

در  ناتو به ترکیهورود  با .دنمو فاای  وریزنهاو آ منوتر رمها یها سیاست چوبرچادر  ار مهمی نقش
 نادور تمامیدر  کهشد  زغاآ همتحد تایاالو  ترکیه استراتژیک ابطرو زا نوینی مرحله 1952 لسا

تسلیحاتی  تحریم نجریادر که  رکشو دو ابطدر رو مقطعی یها تنش ءاستثنا به دسر جنگ
 (.1: 1389)ابراهیمی، اشت د امهدا ،مدآ پیش رکشودو  بین سقبر مسألهو 1978
 داری هینظام سرما همچنین و کایمتحده آمر ایاالت  و هیترک یداخل طی، شرا1990دهه در   
 یها رقابت رفتن انیم و از یشورو یشگرف شد. فروپاش ییرهاییدستخوش تغ ،یجهان

الملل حاکم بر دوران جنگ سرد را  بلوک شرق و غرب، ساختار نظام بین انیم یجهان کیاستراتژ
 جهت کایو آمر هیترک انیم کیاز چهار دهه آنچه به رابطه استراتژ شیب ی. براکردمتحول 

 رو نهمی الملل بود. از نظام بین قطبی قدرت و ساختار دو دو ابر انیم کیاستراتژ یها رقابت داد، می
در  شده جادای ی رهاییو تغ یقطب نظام دو رفتن انیم و از یشورو رید جماهاتحا یبود که فروپاش

 و هیحاکم بر روابط ترک یرا در فضا نیادیبن ییرهاییتغ ،ایاوراس یاسیس اندازهای چشم
با پایان جنگ سرد، مکان  .(Aydin and Erham, 2004: 4-6)آورد  وجود متحده به ایاالت 

ها برای امنیت ملی ترکیه تغییر کرد. در طول جنگ سرد، مهمترین  ها و چالش هندسی تهدید
شد؛ اما بعد از جنگ سرد،  تهدیدها برای امنیت ترکیه از شمال یعنی از اتحاد شوروی منبعث می

 ,Larrabee&Nader)های امنیتی مواجه شد  تری از تهدیدها و چالش ترکیه با مجموعه متنوع

جمهوری اوباما در آمریکا  از پایان دوره ریاستبعد اردوغان و حزب عدالت و توسعه  (.5 :2013
خوشحال بودند و امید داشتند که با روی کار آمدن دونالد ترامپ، تغییراتی در روابط آنکارا و 

 (.Sengupta, 2016) یدآ  وجود هواشنگتن ب
جدیدی را و مسائل  ها چالش ترامپ داد که روی کار آمدناین حال گذر زمان نشان   با

از جدید در سطوح مختلف و  دولت ها در این چالش و تبیین  تحلیل ،بررسی آورد که وجود به  نیز
این سوال مطرح است که  حال  د.دارن اساسی تی، اهمدو کشور روابط ندهیآ ی نیب شیپ نظر

 دو کشور های موجود در روابط دو کشور آمریکا و ترکیه چه تاثیری بر روابط ها و بحران چالش
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ترکیه بازیگر نیابتی هم از طرف »توان مطرح ساخت:  این فرضیه را می این اساس  دارند؟ بر 
، علیرغم برخی موضوعاین   و تاسدر منطقه  آنها آمریکا و هم از طرف ناتو، در برخی امور مدنظر

دوره  در خواهان جمهوری حاکمیت دوره در کشور لذا دو های جدی، تداوم دارد. اختالفات و چالش
 «.یابند دست خود منافع به روابط حفظ با کنند می ترامپ سعی ریاست جمهوری

 

گرایینظریهنوواقع.چارچوبنظری:2

الملل  بین روابطی متفاوتی در سطح ها نظریه ،ادوار مختلفالملل، در  با توجه به ماهیت نظام بین
ها به پویایی خود  گرایی و نظریات منشعب از آن در تمامی دوران اما نظریه واقع ،حاکم بوده است

را تبیین  ها مناسبات و منازعات قدرتجو حاکم بر  ادامه داده و بهتر از نظریات دیگر توانسته
گرایی ساختاری  گرایی یا واقع گرایی، نظریه نوواقع نظریه واقع ب ازنماید. از میان نظریات منشع

علت امکان مشارکت و  برای تبیین روابط حاکم بر ترکیه و آمریکا مناسب است؛ چراکه بر
 تمرکز دارد. ها برای کسب منفعت بیشتر همکاری بین دولت

در کتاب  یو .مطرح شد 1979بار توسط کنت والتز در سال  نیاول ی، براییگرا نوواقع  
 یساختار ییپرداخت. واقعگرا یساختار ییگرا اصول واقع نییبه تب« الملل بین استیس هینظر»

بودن نظام  کیآنارش ،یمحور قدرت ،یمحور دولت لیاز قب کیکالس ییواقعگرا ای هیاصول پا
مختلف، متفاوت  از جهاتی ول، ردیپذ قوا را می وازنو ت کشورها تیو عقالن یکپارچگی ،الملل بین

بر خالف  ه،ینظر نای  (.34: 1389 ،یروزآبادیف یباشد )دهقان می کیکالس ییگرا و مستقل از واقع
کسب قدرت  یتالش آنها برا و ها دولت انیسرشت انسان را باعث کشمکش م ،ییگرا واقع
المللی  بین ستمیس کیو ساختار آنارش رفتهالملل در نظر گ را نظام بین لیبلکه سطح تحل ؛داند نمی

 . آورد به حساب می ینوع و قواعد باز کننده نییقدرت و تع بیها در تعق شدن دولت را عامل وادار
 یعنیسه اصل  دیدارد که در آن با یالملل ساختار مشخص والتز، نظام بین دگاهیاز د  
واحدها را در نظر گرفت  انیم ییاتوان عیو توز موجود در نظام یواحدها یها یژگیو ،یدهندگ نظم

(Waltz, 1979: 81.) قرار  یحالت آنارش کیالمللی در  نظام بین ،یدهندگ بر اساس اصل نظم
. خود باشند تیامن نیدنبال تأم شان به تیدارد تا بدون توجه به ظرف ها را بر آن می دارد که دولت

الملل به واسطه وجود  م بینموجود در نظا یها که همه دولت آنها معتقدند ،دوم یژگیدر مورد و
و هدف مشترک بقا را دارند  اند یمشابه تیوضع در یاز لحاظ کارکرد ،یساختار یفشارها
تمرکز و  زانیساختار به م یژگیو نای  در ارتباط با مسأله سوم،(. 250-251: 1388زاده،  )سیف
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در ظهور و سقوط . در واقع عامل مهم گردد نظام مربوط می یداخل های یتوانمند یپراکندگ
المللی  بین لتعام یاست که به الگوها یقدرتمند یها ظهور و سقوط دولت ،المللی بین های نظام

  .دهند شکل می
. آنها در دهند می تیشدت به موازنه قوا اهم هها ب دولت ،یساختار ییگرا واقع هیدر نظر  

 نهیشیآنان را ب تیبقا و امن ،یبرتر نای  رایباشند، ز تریبالقوه خود قو یاز رقبا یتالشند تا به نوع
 یاز دست دادن آن از سو متیتا قدرت را به ق کنند می یکشورها سع ل،یدل نی. به همسازد می

 یو برهم زدن وضع موجود، بلکه برا رییتغ ینه برا ،ینظام یرویدست آورند. جنگ و نه رقبا ب
مقابله با تالش رقبا  یکشورها براراهبرد  (.Waltz, 1979: 190)است  دیحفظ وضع موجود مف

 قیاز طر کنند می دیکه احساس تهد ییاست. کشورها یساز قدرتشان موازنه شیافزا یبرا
گرا، در چارچوب  برون یساز موازنه ایخود،  های ییتوانا تیتقو یعنیگرا،  درون یساز موازنه
 (.Ibid: 126-128) پردازند قوا می موازنهبرهم زننده  یبه مقابله با کشورها  نظامی های ائتالف
 کیالمللی را بر اساس ساختار آنارش بین های یو امکان همکار تیماه ،یساختار ییگرا واقع  

 یول نگرند می یبه موضوع همکار دیبا ترداین حوزه،  پردازان  نظریه. کند می نییالملل تب نظام بین
راه  نای  تا از کنند می یهمکار گریکدیا با ه . آنها معتقدند که دولتدانند نمی رممکنیآن را غ

ها  دولت ینظر است که در خدمت منافع مل مد یآن همکار و را به حداکثر برسانند شیقدرت خو
الملل  نظام بین بودن کیآنارش یامدهای(. در واقع، پ75: 1385 )جکسون و سورنسون، ردیقرار گ

. در واقع، در کند می جادای  المللی بین یها یهمکار یرا برا ینسب یدو مانع تقلب و دستاوردها
کشورها از ترس  ،الملل حاکم بر روابط بین یاعتماد یب یو بر اثر فضا اریو خود رمتمرکزینظام غ

 یطیدر شرا یحت گرید یهاکشوربا  یو تداوم همکار جادای  خود، در یها کیخوردن از شر بیفر
: 1396کنند )صادقی و مرادی،  می عمل اطیآنها متضمن سود مطلق باشد با احت یکه همکار

155.) 
 

.پیشینهروابطآمریکاوترکیه3

های دوران جنگ سرد  متحده آمریکا به سال ایاالت گیری روابط ترکیه و  های اصلی شکل پایه
های یکسانی پیرامون تهدیدهای ارایه شده از سوی  دو کشور برداشت این دوران  در. گردد برمی

شوروی و پیمان ورشو داشتند. برای آمریکا، ترکیه حکم یک پایگاه در مرزهای  اتحاد جماهیر
شوروی و متحد اصلی در جناح شرقی ناتو و برای ترکیه نیز آمریکا نقش متحد و پشتیبان در 
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مقابل تهدیدهای شوروی را داشت. از همین رو بود که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از میان 
ایجاد شده در چشم اندازهای سیاسی اوراسیا، تغییرهای بنیادین  و تغییرات رفتن نظام دو قطبی 

لذا  (.Aydin & Erhan, 2004: 4-6)در فضای حاکم بر روابط ترکیه و آمریکا به وجود آورد 
آمریکا با اتحاد امنیتی آنها در بافت دوران جنگ سرد  -بخش اعظم تاریخچه روابط ترکیه

 (.Zanotti & Clayton, 2016) شناخته شده است

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه،  2002از سال  آمریکا و ترکیهروابط   
های احمد  و اندیشه« عمق استراتژیک»این زمان، بر مبنای نظریه   درتغییر شد.  کمی  دستخوش

 روابط با غرب،، سیاست خارجی ترکیه به جای تمرکز صرف بر ترکیهداوداوغلو وزیر خارجه سابق 
این کشور را حفظ   پیوند نزدیک خود با ،های موردی مستقل از آمریکا  گیری  در حین تصمیم و
این حزب که ترکیبی از   آمریکا نیز در نقطه مقابل از نوع خاص سیستم سیاسی مد نظر رد.ک

کرده و  گرایانه است، حمایت های اسالم  حال گرایش عین  اصول لیبرالیسم، سکوالریسم و در
 ,Brandon عنوان الگو و مدل مناسبی برای کشورهای منطقه معرفی کند  تالش دارد آن را به

 ایبروی  شتالو  بامااو راکبا یهبرر به مریکاآ اتموکرد بحز نسیدر رتقد به. ((4-6 :2006
 که نستدا ترکیهو  مریکاآ بطدر روا نوین فصلی زغاآ انتو میرا  مریکاآ جیرخا سیاستدر  لتحو

 :Renshon, 2012)شت اگذ توجهی قابل تاثیر رکشودو  ینا متقابل بطروا یها پایه تحکیم بر

این   درد و انجام دا 2009آوریل سال  7و  6خود را به ترکیه در   نخستین سفر رسمی اوباما (.15
 «ما تنها شرکای استراتژیک نیستیم بلکه یک الگوی همکاری هستیم»سفر اظهار داشت که 

(Tol & Pearson, 2016: 1.)  دمکراسی بزرگ » عنوان از ترکیه به 2011اوباما در اوایل
نیز وی از  2012در منطقه یاد کرد. در سال   میالو مدلی برای سایر کشورهای اس 1«میالاس

 ,Barkey) پنج رهبر بزرگی که با آنها همکاری گسترده دارد، نام بردیکی از عنوان  اردوغان به

2016: 4.) 
 

جمهوریترامپهاوموانعروابطترکیهوآمریکادردورهریاستچالش.4

گرایی،  ترامپ در حوزه سیاست خارجی، با پیگیری اصولی چون ناسیونالیسم اقتصادی، یکجانبه
دستیابی به صلح از طریق اعمال قدرت و افزایش نفوذ آمریکا در جهان از طریق بازتعریف روابط 

در نظام یراتی اساسی در سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است. های بزرگ، تغی با قدرت
 

1. Great Muslim Democracy 
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 یاسیس تیبر هو یمبتن یهااستیس هیآن را به عهده دارد، ترک یرهبر کایکه آمر یکیهژمون
ها  بحران جادای یرا برا نهی، زمعوامل نای  را در داخل و خارج اعمال کرده است که ییگرا یعثمان

.نموده است فراهم
 

هایداخلی)ملی(هاوموانعموجوددرروابطترکیهوآمریکادرحوزهچالش.4-1

هایروانیوشخصیتیترامپواردوغانویژگی.4-1-1

جمهور، در تشدید اختالفات بین دو کشور، تأثیر  ی شخصیتی و روانی دو رئیسها شک ویژگی بی
خود را در قامت یک رهبر بزرگ در اینکه در تالش است تا   بسزایی دارد. اردوغان، عالوه بر

که برعکس رهبران برخی  است نیز دارای شخصیتی اقتدارگرا و مغرور جهان اسالم ظاهر نماید،
با تسلیم شدن و اطاعت  آن، متحدین و عربستان سعودی مانند منطقه درکشورهای عربی 

در  گاری ندارد.چون و چرا در مقابل هر مقام و یا کشوری مانند ترامپ و آمریکا، ساز بی
قرار دارد. اصلی ها و گرایشات اردوغان، در محور  تفسیرهای سیاسی مربوط به ترکیه، سیاست

در ترکیه و همچنین تحلیل سیاست داخلی و  ها و دگرگونی اتعبارت دیگر، هنگام بررسی تغییر به
تاب انتخاب کلینتون در کشود. هیالری  میگیری اردوغان مطرح  این کشور، همیشه جهت  خارجی
کند و ضمن توصیف  های اخیر در ترکیه نیز اشاره می به اردوغان و تغییر و تحول سال 1دشوار

 دربارهعنوان یک سیاستمدار قوی، متدین و تأثیرگذار، از نحوه برخورد دولت اردوغان  اردوغان به
(.Van Oudenaren, 2018) دکن اظهار نگرانی می مطبوعاتمخالفان و 

به  تجربگی در مسئولیت سیاسی، بی کنار در که است شخصیتی نیز ترامپ مقابل، در  
نیز قواعد و جه به منافع و مصالح دیگر کشورها تو بدون دارد تمایل ابایی،مح بی و بودن جنجالی

 از ن،ای وجود  دارد. با وا کرنش و اطاعت به را المللی، از طریق زور و فشار، دیگران و توافقات بین
 کند جادای آمریکا  خارجی سیاست در زیادی تغییرات بود نخواهد قادر ترامپ گرایان، واقع نظر

(Ayoade et al, 2017: 1712 .)دیپلماسی و حقوق مدرسه سیاسی علوم استاد 2درنزر دانیل 
 هیچ که نموده تصرف را جایگاهی پست، کالهبردار یک»گوید:  می باره نای در  تافتز دانشگاه

 سیاست که شد نای موجب  ترامپ شخصیتی یها (. ویژگی6: 1396 )بورگر،« ندارد آن از درکی

 
1. Hard Choices 
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 حوزه در عنوان یک پدیده به را شود و ترامپ پایداری فقدان و ثباتی بی به متهم آمریکا خارجی
 ناپذیری بینی پیش و گویی تناقض به را او گران تحلیل وها  رسانه اغلب. دادند لقب آمریکا سیاسی

. (3: 1397 زاده و همکاران، )سلیمان برند می ترامپ نام پدیده نام به او از و اند کرده متهم
 اجتماعی، کنش زمینه در حتی. نیست او فردی کنش به منحصر ترامپ شخصیتی یها ویژگی

 به ویژه توجه ضرورت گر نشان او رفتارهای و گفتارها مجموعه نیز سیاسی و اقتصادی

 سیاست وجوه با آن سنجی تناسب و سیاسی روانشناسی منظر از خصوص به او شناسی شخصیت
 آمریکا سیاسی ساختار در ای پدیده ترامپ دونالد رسد می نظر به. است آمریکا خارجی و داخلی
 عرصه در موفق و ثروتمند ،پرست دنژا شیفته، خود ستیز، زن اقتدارگرا، شدت به فرد نای  .است

 اصول به نه و است قایل ارزش آمریکا سیاسی ساختارهای برای نه ترامپ .است سنتی اقتصاد
 سیاسی، ساختارهای با مشورت اهل ترامپ. دهد می بها آمریکا خارجی سیاست شده پذیرفته

 تا شده باعث این .است محور خود و ساختار ضد شدت به و نیست آمریکا در فکری و اطالعاتی
(. 143 – 144: 1395 فام، )یزدان باشد مبهم و کدر شدت به آمریکا خارجی سیاست اصلی خطوط

 اسالمی جمهوری شمالی، کره همچون امریکا دشمنان برابر در تنها نه های ترامپ خودشیفتگی
 اتحادیه همچون کشور این متحدان دامن بعضاً بلکه گیرد، می صورت عراق و لیبی سوریه، ایران،
ترامپ  .(Johnston, 2016: 53)است  برگرفتهدر  نیز را چین و ترکیه ،سعودی عربستان اروپا،

متحده را تابعی از اقدامات  ایاالت در زمره آن گروه از زمامداران آمریکایی است که امنیت در 
هرچه از رشد باز ایستد، شروع به »داند. در نگرش ترامپ  طلبانه می تهاجمی، یکجانبه و توسعه

است که آمریکا باید هر روز خود را برای چالش  بیان چنین نگرشی به معنی آن«. کند گندیدن می
 نیز بسیار ترامپ به جهان مداران واکنش سیاست .(Tannenwald, 2018: 25) جدید آماده کند

به  دهند، ارائه می او از منفی بازنمایی که سیاسیونی یا کشورها که شرح بدین. است تأمل قابل
 قرار کار دستور در را سطوح مختلف در انتقام احتماال و می شوند واقع او خشم مورد حتم طور
 چشمگیر تأثیری نیز ملی آمریکا امنیت استراتژی از او خوانش در حتی مشخصه این. دهند می

 در اش مشاوران و باشد عهده داشته بر را اصلی نقش همواره دارد قصد ترامپ که ای گونه به دارد؛
در واقع این رویه  .:Goodarzi etc, 2018) (221 کنند کمک او به امنیتی پیچیده مسائل

ترامپ تا مقداری برخالف رویه غالب در مناسبات میان حزب و رئیس جمهور منتخب آن حزب 
آمیز از سایر بازیگران دارد. ذهنیت ترامپ مبتنی  در آمریکا است. ترامپ تصویری خصمانه و رقابت

به پیگیری اهداف ناسازگار در سیاست  است. چنین نگرشی منجر« جانبه آنارشی موسع و همه»بر 
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سیاست »از طریق « جهان و سیاست الکی»این موضوع اشاره دارد که  ترامپ به  شود. جهانی می
ایجاد   شود. چنین رویکردی، مخاطرات امنیتی قابل توجهی را برای آمریکا حاصل می« هابزی 

 .(Rose, 2019: 8)خواهد کرد 
 

الهاکانآتیابانکخلقودادخواهی.4-1-2

هاکان  محمد»حادثه دیگری که باعث بحران در روابط ترکیه و آمریکا شد، دستگیری و محاکمه 
ایران  های اعمال شده ضد نقض تحریم دلیل معاون سابق رئیس بانک خلق، در آمریکا به «الآتیا

مستقیم ارتباط اینکه با دولت ترکیه به شکل   نتایج محتمل منفی آن و دلیل این محاکمه بهاست. 
شد و آنان از ابتدا، محاکمه را سیاسی  داشت، از سوی حاکمان ترکیه از نزدیک پیگیری می

کندی نیویورک از . اف.  در فرودگاه جان هاکان آتیاال محمد 2017مارس  27ارزیابی کردند. در 
 تیاالآ(. Yücel & Hasan, 2017) شددستگیر  (یآ بی اف)سوی نیروهای پلیس فدرال آمریکا 

ایران، از  های اعمال شده ضد نقض تحریم دلیل ای که روند آن مدتی طول کشید، به در محاکمه
وزارت امور شد. ماه مجازات حبس محکوم  32طرف قوه قضائیه آمریکا مجرم شناخته و به 

 ,diken) توصیف کرد سازگارناه دالنبا اصل قضایی محاکمه عا را  محاکمه ترکیه نیز خارجه

جماعت  البیهای  رأی دادگاه با فعالیت واکنش سخنگوی دولت و وزارت امور خارجه، در(. 2018
جماعت گولن که وارد جنگی با  در آمریکا حضور دارند، مرتبط دانسته شده است. گولن کهاهلل  فتح

این یک تاکتیک قابل فهم به   دولت اردوغان گردیده، جنگ را به آمریکا انتقال داده است که
  .(Yücel & Hasan, 2017) یدآ می حساب

 

 سلماندرپروندهقتلجمالخاشقچیپافشاریترکیهبرایمتهمکردنبن.4-1-3

این کشور در   کنسولگری سر در 2018نگار عربستانی بود که دوم اکتبر  ی روزنامهچجمال خاشق
د پادشاهی سعودی بوی که از منتقدان سرسخت چاستانبول به طرز فجیعی به قتل رسید. خاشق

(Martin, 2019: 263)،  به آمریکا سفر کرده بود و در سعودی  از عربستان 2017از سال
دنبال سرپوش گذاشتن به قتل  به ابتداکرد. ریاض که در  تبعیدی خودخواسته در آمریکا زندگی می

د. انتشار نواری از های مقامات ترکیه تایید کر دنبال افشاگری ی بود، به قتل رسیدن او را بهچخاشق
نگار، شواهد  این روزنامه  در استانبول به هنگام قتل سعودی کنسولگری عربستانسرمکالمات 

های ترکیه در  سانهاگرچه ررا آشکار کرد. وی رتبه سعودی در قتل  دست داشتن مقامات عالی
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با قتل جمال های خود اعالم کردند که آمریکا شماری از مقامات سعودی را در ارتباط  گزارش
بسیاری از کارشناسان سیاسی ترک اقدام آمریکا در اما ت، ی، مشمول تحریم قرار داده اسچخاشق

جهان و جناح مخالف دولت ترامپ دانسته و   سعود را ناشی از فشار افکار عمومی مجازات آل
 ست.این برخورد واشنگتن بسیار سطحی بوده و عمیق نی  اعالم کردند که

 

2016الیجو15مریکادرکودتاینقشآ.4-1-4

توان مشخص  بندی اردوغان با آمریکا و غرب شده را می  ترین موضوعی که موجب قطب مهم
در لحظات آغازین  ارزیابی کرد. 2016ژوالی  15شدن دست پنهان آمریکا در کودتای نافرجام 

 وقت وزیر امور خارجه «جان کری»کودتا، دولت آمریکا هیچ واکنشی نشان نداد، پس از آن 
کراسی در ترکیه اظهار نظری نمود و بعد از گذشت چهار وآمریکا با سخنان مبهم درباره تداوم دم

آمریکا اظهار داشت، در کنار دولت منتخب قرار دارد.  ی وقترئیس جمهور «باراک اوباما»ساعت 
ر روز کودتای نافرجام که د (سیا)عات مرکزی آمریکا المشاور اسبق سازمان اط «1هنری بارکی»

در ترکیه حضور داشت، نظامیان کودتاگر دستگیر شده را طرفداران ناتو توصیف کرد. در حقیقت، 
کودتاگران، رابطه بین آمریکا و کودتاگران را از زاویه دیگر آشکار  درباره «رکیاب»نوع نگاه 

در ارتباط  «گولن اهلل فتح»این کودتا با اقدامات   معتقد است که» ساخت. رجب طیب اردوغان
 شرکت یک ،2آر اندی توسط شده انجام نظرسنجی طبق (.Zasztowt, 2016: 1)است 

 برای گولن که نیز معتقدندها  ترک کل سوم دو تقریباً دولت ترکیه، به نزدیک ای ترکیه تحقیقاتی
 (.Reuters, 2017) است کرده تالش کودتا دادن ترتیب
متحده  ایاالت  در که گولن، اهلل فتح استرداد بر مبنی ترکیه درخواست درباره آمریکا رفتار  
تردیدهای آنکارا درباره نقش واشنگتن در کودتای  (Gisclon, 2017: 81)کند  می زندگی

کند. چون به موجب قرارداد منعقده استرداد مجرمین و معاهده قضایی در  نافرجام را تقویت می
گولن هفت  اهلل متحده آمریکا و ترکیه، درباره فتح ایاالت  بین الدیمی 1980مباحث جرم در سال 

ت بار درخواست استرداد و یک بار درخواست بازداشت موقت به آمریکا ارسال شده اس
(sputniknews, 2018) .ها از سوی آمریکا،  پاسخ ماندن و نادیده گرفتن درخواست موضوع بی

 و تیره را آنکارا و واشنگتن متشنج روابط احتماالًباعث تزلزل اعتماد بین دو کشور گردیده و 

 
1. Henry Barkey 

2. Andy-Ar 



216   الملل پژوهشنامه رسانه بین  


ن
ستا

تاب
و
ار
به
ل،

او
ره
ما
ش
م،

ج
پن
ال
س

13
99

بر این اساس  (.Tol & Pearson, 2016)کند می تقویت ترکیه در را ضدآمریکایی احساسات
 اهلل گولن بوده و هست.  و علنی فتح رسمی  توان گفت آمریکا حامی  می

 

ازسویآمریکا35-هایافواحتمالتحریمجنگنده400-خریدموشکاس.4-1-5

روسیه توسط ترکیه به یک چالش جدی میان ترکیه و  400-اسخرید سامانه پدافند موشکی 
رکیه با توجه به ناامنی در مرزهای خود )عراق و ت (.Ünal, 2018: 43)ت تبدیل شده اس آمریکا

را مورد 400-اسپیشنهاد روسیه در زمینه خرید  ،حمایت از سوی متحدانش در ناتو سوریه( و عدم
 به400-اس تحویل آغاز به پاسخ . دراین امر تنش با امریکا را افزایش داد  توجه قرار داد که

حذف  35-های اف را از برنامه جنگنده ترکیه که کرد اعالم 2019 ژوئیه در ترامپ دولت ، ترکیه
امنیتی درباره تواند یک خطر  سامانه روسی میاین  (.Zanotti & Thomas, 2020: 6)نماید  می

که  کردناتو اعالم  لذاباشد.  35-های پیشرفته اف آوری و انتقال اطالعات پیرامون جنگنده جمع
 (.1398پور،  )تقی داردبه ترکیه  400-های اس های عمیقی در رابطه با تحویل موشک نگرانی
 به را ناتو ارتباطات روسیه، دفاعی سیستم از ترکیه استفاده دادند که نیز هشدار آمریکایی مقامات

 (.The Region, 2018)شود  می پذیری همکاری مشکالت به منجر و اندازد می خطر
 

آمریکاییدرترکیه.گسترشاحساساتضد4-1-6

ی انجام ها وجود آمده است. نظرسنجی به متحده ایاالت درباره ترکیه نگاه منفی   در افکار عمومی
عنوان  به این نگاه منفی است.  دهنده طور واضح نشان المللی به بینی ملی و ها شده توسط سازمان

درباره سیاست خارجی ترکیه که توسط دانشگاه   های افکار عمومی مثال، در تحقیق برداشت
این   وجود دارد.  های مهمی این خصوص یافته  شود، در هر سال انجام می 1«خاص کادیر»

نتایج جالبی و گرفته انجام نفر  1000 حجم نمونه با شهر 26در مرکز  2018سال در نظرسنجی 
از نظر شما بیشتر کدام کشور یا »این سوال که  پاسخ به نظرسنجی، در ن ای  دهد. در را نشان می

متحده را  ایاالت کنندگان، مشارکتدرصد  2/60« د؟شون ها برای ترکیه تهدید محسوب میرکشو
آیا به نظر شما »این سوال که  برای نظر سنجی  نای در. اند عنوان تهدید اول معرفی نموده به

 اند داده  «مثبت»کنندگان پاسخ  شرکتدرصد  79/9 «مشکلی وجود دارد متحده و ترکیه ایاالت بین
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(Haziran, 2018.)  روابط آمریکا را با ترکیه چگونه »این پرسش که   در موردآنها همچنین
جدول صورت   یشین خود پاسخ داده و نظرات خود را بهدر امتداد اظهار نظر پ «کنید؟ توصیف می

 .اند ابراز داشته 1شماره 
نظرمردمترکیهدربارهآمریکا.1جدول

های مشابه را نشان  المللی نیز یافته ی بینها ی انجام شده توسط شرکتها نظرسنجیهمچنین   
های مهم تحقیق افکار  شرکتعنوان یکی از  به ، PEWتحقیقاتمؤسسه عنوان مثال،  دهند. به می

یک نظرسنجی جهانی انجام داد و تلقی شهروندان  2017متحده، در سال  ایاالت  در  عمومی
  درد. اینکه کدام تهدیدها برای کشور آنها جدی است، بررسی نمو  کشورهای مختلف را در مورد

علیه بزرگترین تهدید  اند که م کردهالکنندگان در ترکیه، اع درصد از مشارکت 72این نظر سنجی 
درصد  44 میزان، به 2013این میزان در سال   متحده است. در حالی که ایاالت  کشورشان از سوی

 (. Amerikaninses, 2018)ت ثبت شده اس
 

هایآمریکاعلیهاقتصادترکیهمحاکمهکشیشبرانسونوتحریم.4-1-7

کشیش آمریکایی  1محاکمه آندرو برونسونبین آنکارا و واشنگتن بعد از دستگیری و   سطح تنش
 و بازداشت ترکیه مقامات توسط 2016 سال در برانسونای افزایش یافت.  مالحظه  صورت قابل به
ترامپ  (.TOL, 2018: 2)شد  محاکمه پ.ک.ک و گولن طرف از فعالیت و جاسوسی جرم به
د توئیتی خواستار آزادسازی آندرو برونسون ش در 2018جوالی  26این مسئله در   دنبال به
(sputniknews, 2018.) 

 خود ساله 70 رابطه به توهین عنوان به را توئیت نای آنکارا . شدآنکارا رد  توسطین درخواست ا
عدم پذیرش آزادی  (.Ünal, 2018: 40)کرد  تفسیر پیمان ناتو طریق ازمتحده  ایاالت با 

 
1. Andrew Brunson 

 2015 2016 2017 2018 توصیفات/ سال

 1/18 6/41 5/48 9/38 کشور غیر قابل اعتماد است

 1/27 3/21 2/26 1/29 کشور امپریالیست است

 5/6 0/4 7/6 2/16 کشور دشمن است

 5/25 8/23 1/14 4/11 شریک استراتژیک است

 4/14 1/4 5/25 0/3 کشور متفق است

 8/5 8/4 4/1 1/1 کشور دوست است
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  وزیر دادگستری و وزیر کشور ترکیه را در فهرست افراد تحریم ،باعث شد که واشنگتن برانسون
ها  این تنش  های شدید خود را آغاز کردند. دنبال آن واکنش شده قرار دهد. مقامات آنکارا نیز به

توئیتی دو برابر شدن  در 2018جمهور آمریکا در دهم آگوست  اینکه رئیس  درپی پیش رفت تا پی
ها  . ترامپ همچنین از تداوم تحریمکردهای گمرکی بر فوالد و آلومینیوم ترکیه را مطرح  تعرفه

روابط با ترکیه در سطح خوبی قرار »این موارد، وی تأکید کرد:   افزون بر علیه آنکارا خبر داد.
بحران  «.منزله مجازات است قیم اظهار داشت: تصمیمات اتخاذ شده بهتصورت غیر مس ندارد و به

این اتفاقات تشدید شد و ارزش لیره در برابر دالر افت چشمگیری تجربه   ارزی در ترکیه به دنبال
عنوان جریانی که عامل اصلی  به اهلل گولن( )فتح با گروه فتو ییاین کشیش آمریکا  ارتباط .کرد

سازد.  پیش مشخص می از را بیشاین کودتا   کودتا معرفی شده است، دست داشتن واشنگتن در
منتشر کرد، از به خطر افتادن اتحاد ترکیه و « تایمز نیویورک»ای که در روزنامه  اردوغان در مقاله

 The New)د آمریکا در صورت عدم احترام واشنگتن به حاکمیت ملی ترکیه سخن به میان آور

York Times, 2018). 
 

 ایهاوموانعموجوددرروابطترکیهوآمریکادرسطحمنطقهچالش.4-2

.موضوعفلسطینوانتقالسفارتآمریکابهقدس4-2-1

به تصویب کنگره آمریکا رسید،  1995المقدس که در سال  مسئله انتقال سفارت آمریکا به بیت
تواند  تبعات دیپلماتیکی که میهای جهانی و  به دالیلی چون ترس از واکنش بنا های بعد در سال

های بیل کلینتون، جورج بوش و باراک  به ضرر آمریکا تمام شود، هر شش ماه یکبار در دولت
 قدس شناختن رسمیت به (.Presidential Documents, 2017) اوباما به تعویق افتاده بود

 کرده تشدید را ائیلاسر و ترکیه بین موجود تنش ترامپ، دولت توسط اسرائیل پایتخت عنوان به
  .برد نام «اسرائیل نشده تقسیم پایتخت» عنوان به المقدس بیت از ترامپ(. Tol, 2018a)است 

 و لغو جانبه یک طور به را فلسطین مسئله مورد در متحد ملل سازمان قبلی یها قطعنامه طرح نای
اردوغان  .بدهد آنها به است خواسته رژیم صهیونیستی که را آنچه هر تقریباً کند می پیشنهاد

 از پر آن را طرحی و اعالم شد، محکوم کرد« قرن معامله» طرحی را که از سوی ترامپ به نام
 یک نه است، اشغالگرانه طرح یک نای  که کردم اعالم قبالً من» :اعالم کرد وی خواند. فریب
 دلیل به را لهمعام هرگز ما»اردوغان همچنین تاکید کرد:  (.daily sabah, 2020)« صلح طرح

 اهمیت به اشاره با اردوغان .«کرد نخواهیم قبول فلسطین اشغالی های سرزمین الحاق
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 علیه که خواست همه از مسیحیان، و مسلمانان برای شهر نای در  مقدس بناهای و المقدس بیت
 االقصی مسجد از نتوانیم اگر»: داشت اظهار وی«. کنند بلند را خود صدای ترامپ معامله مد نظر

 جلوگیری آورند می روی کعبه به هدف عنوان به که کسانی از توانیم نمی ندهیدر آ کنیم، محافظت
 (.International Media, 2020)« کنیم

 در نیز حماس با نزدیکی روابط ،رژیم صهیونیستی با علنی روابط داشتن ضمن ترکیه
 2009به نواره غزه در سال  اسرائیل )رژیم(حمله  از پس ویژه است، به کرده برقرار اخیر یها سال

 و غزه نواز به معطوف شدت و حمله اسرائیل به کشتی مرمره، توجه ترکیه به 1بحران یک دقیقه
ن ای که  شود تلقی مزیتی ترکیه برای تواند می اسرائیلی ضد موضع ضمن در. شد حماس گروه
 (.Lindenstrauss, 2014: 10-12)کند  معرفی غرب جهان به وابسته کمتر را کشور
 

دربحرانسوریهاختالفاتترکیهباآمریکا.4-2-2

 نگرش و سوریه بحران از ناشی واشنگتن و آنکارا خارجی سیاست مورد در اختالفات ترین جدی
 کیدموکرات یروهایداعش از ن ینابود به بهانهمتحده  االتیا .است دولت سوریه درباره آنها
 تأثیر گسترش مورد در همچنین واشنگتن. کرد یم یبانیپشت که ضدترکیه هستند، (SDF) هیسور

 تهدیدهای تواند می که سوریه در ییها پایگاه جادای و  اسد نظام بشار بر رانای  و روسیه
 شورای درها  سلطنت سایر و سعودی عربستان یعنی منطقه، درمتحده  ایاالت متحدان  نظامی

 به معروف سوریه کرد نظامیان شبه و اسرائیل ،مصر اردن، همچنین و فارس خلیج همکاری
در پی داشته باشد،  را SDF)) سوریه دموکراتیک نیروهای (YPG)مردم  از حفاظت یها یگان

 (.Martin, 2019: 26)نگران است 
 .های پیشرفته آمریکایی خشم مقامات آنکارا را در پی داشته است تسلیح کردها به سالح

آن را مایه  متحده در قبال سوریه انتقاد کرده و ایاالت  های سیاست از اردوغان بارهارجب طیب 
 به 2017 مه 6در  اردوغان سفر در که جایی تاثباتی و ناامنی دولت ترکیه خوانده است.  بی

. دهد شده، پایان آغاز اوباما از زمان که YPGآمریکا و  همکاری به ترامپ خواست از واشنگتن
 نیز نای و  شد خواهد منطقه در ما برای زحمت جادای باعث  یابد ادامه امر نای اگر »افزود: اردوغان 

 برای شکست YPG .انداخت خواهد زحمت به را ما استراتژیک و شرکای ناتو خود، نوبه به

 
 .است 2009منظور درخواست اردوغان برای یک دقیقه صحبت در مقابل شیمون پرز در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال  1.
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 کادر توسط که نیرویی از آمریکا که کرد اجتناب واقعیت نای از  نباید است، اما ضروری داعش
 شورش ناتو اعضای از یکی علیه ک.ک.پ که در حالی کند. می دیده، حمایت آموزش ک.ک.پ

 کردها مساله ،سوریه بحران در را خود اولویت همواره ترکیه دولت (.Ensor, 2017) «است کرده
دوگانگی رفتار ترکیه در برخورد با بحران سوریه است. ترکیه از یک  ،نکته مهمکرده است.  بیان

طرف مدعی مبارزه با داعش است و از سوی دیگر، سعی دارد کردها را که نیروهای اصلی مبارزه 
در  (.Onis, 2012: 52) با داعش در شمال سوریه هستند سرکوب کرده و به حاشیه براند

ها و اردوغان با  ها، ترک شروع بحران در سوریه، تا مدتهای  مجموع گفتنی است که در سال
ها، همسو و هم مسیر بودند و بعداً به اختالف خورده و رفته رفته دچار مشکل با یکدیگر  آمریکایی

 شدند.


هادرکنگرهامریکاارامنهتوسطعثمانیکشینسل.ادعای4-2-3

ها و  پراتوری عثمانی از طرف گروهکشی ارامنه توسط ام حدود نود سال است که ادعای نسل
این موضوع تاکید دارند که در دهه دوم قرن   شود. ارامنه بر های مختلف ارامنه تبلیغ می سازمان

ای را علیه ارامنه در مناطق  ریزی شده عام وسیع و از پیش برنامه های عثمانی قتل بیستم ترک
بوده است. آنها خواهان  1915آوریل  24رها این کشتا نشین امپراتوری اعمال کردند که اوج  ارمنی

دولت ترکیه هستند.  کشی ارامنه و عذرخواهی رسمی  عنوان نسل این اقدام به به رسمیت شناختن 
این مسئله بارها در محافل معتبر آمریکایی مطرح شده است ولی با فشار البی ترک و یهودی 

 (. 81-80: 1392مسکوت مانده است )نظرپور و موسوی، 

 او یها وعده جمهوری ریاست پست گرفتن تحویل از پیش اوباما اصلی یها دغدغه از یکی  
 رسمیت به بر مبنی امریکا ارامنه قدرتمند البی و جامعه به کلینتون و بایدن اش از جمله و کابینه
 روز در سال چنانچه هر بود. کشی نسل عنوان تحتمتحده  ایاالت سوی از ارامنه عام قتل شناختن

 از خودداری با اما اوباما شود می منتشر سفید کاخ سوی از ییها بیانیه ارامنه، یادبود روز آوریل، 24
 نای اصلی دالیل از یکی خواند. بزرگ فاجعه تنها را واقعه نای کشی،  نسل اصطالح بردن کار به

 یها سال در ارمنستان و ترکیه میان آشتی روند به نشدن وارد سیبآ برای واشنگتن قصد موضع،
 میانه در اما این روند انجام شد. همسایه دو نای مرزهای بازگشایی هدف با که بود 2008 و 2009
 محسوب آمریکا و ترکیه روابط راه سر بر بالقوه مانعی همچنان و موضوع شد متوقف 2010 سال
 .(Jackson, 2011: 1) شود می
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 توصیف «بزرگ فاجعه» را 1915 سال حوادث  نیز همانند روسای جمهور قبلی گرچه ترامپ
در نوامبر  آمریکا سنای اما مجلس ؛نکرد استفاده حادثه نای  درباره کشی نسل عبارت از و کرده

 به را عثمانی امپراتوری دوران در «ارامنه کشی نسل» که کرد تصویب را ای قطعنامه 2019
 گرفت صورت آمریکا نمایندگان مجلس در قطعنامه نای تصویب  از بعد سنا اقدام. شناخت رسمیت

هرچند برخی  کردند. تصویب را قطعنامه نای سفید،  کاخ های مخالفت رغم به کنگره نهاد دو و
 خرید مانند ترکیه گیری مجلس نمایندگان در برابر اقدامات دولت این تصمیم را موضع علت اتخاذ 

 ترکیه علیه سوریه شمال در راآنکا عملیات مهمتر، همه از و روسیه از موشکی دفاع های سیستم
 اعمال دنبال به همچنان سفید کاخ رهبران که دهد می نشان مسایل نای هر حال  دانند. اما به می

 .(Edmondson, 2019)هستند  ترکیه بر بیشتر هرچه فشار



المللیهاوموانعموجوددرروابطترکیهوآمریکادرسطحبین.چالش4-3

 ایرانوروسیهباترکیههمگرایی.4-3-1

 منطقه در آنها متناظر متحدان و روسیه و رانای یعنی  ،متحده ایاالت  دشمنان با تعاملی روابط آنکارا
 روابط یها بحران از بسیاری سیاسی یها دوستی نای  .کند تأمین را انرژی امنیت تا کند، می برقرار
 کامل گسیختگی کند که می احتیاط آنکارا زمان، هم. برانگیخته است رامتحده  ایاالت با  آنکارا
 برابر در خود موجودیت از محافظت دادن دست از مانع تا نکند جادای  را واشنگتن با خود روابط

کند  جادای اروپا  با ارتباطات اقتصادی خود روی بر نامطلوبی اثر بالقوه طور به و شود ناتو
(Martin, 2019: 274.)  ایران و روسیه در مورد مسائل   نظرهایی با اختالف این کشور اگرچه لذا

 این کشورها بیش از گذشته تقویت شده است. به  مختلف دارد؛ اما جایگاه روابط کنونی آنکارا با
اند که  این نکته تأکید کرده ر بعد از تشدید اختالفات خود با واشنگتن ب یهای که مقامات ترک گونه 

این اتحادها لزوماً در راستای منافع   های جدید حرکت کند کهتواند به سمت اتحاد ترکیه می
این زمینه اعالم کرده است که ترکیه متحد آمریکا،   آمریکا تعریف نخواهد شد. اردوغان در

(. 1397زاده،  د )ولیاین روابط خود دست نخواهد کشی  ایران است و از  شریک روسیه و همکار
این کشور با تهران و مسکو برای برقراری   های توافقهای آستانه و  حضور ترکیه در نشست

های  ترکیه با تحریمد. بس موجب نارضایتی واشنگتن از همراهی آنکارا با متحدان سوریه ش آتش
این موضوع نیز بر اختالفات آنکارا و واشنگتن  لذا ایران نیز موافق نیست؛   آمریکا علیه روسیه و

 افزوده شده است. 
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باداعش.مبارزه4-3-2

های  ترکیه و آمریکا درباره قرار دادن حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در فهرست سازمان
این اختالف   (.Country Reports on Terrorism, 2017: 157)د نظر دارن فالتروریستی اخت

ها نیست؛ بلکه افزون بر مقامات دولتی در آمریکا و اروپا، فضای  فقط منحصر به روابط بین دولت
ای غرب نیز خواهان تغییر رویکرد ترکیه در سیاست داخلی و خارجی هستند. در  نخبگی و رسانه

های اردوغان در داخل کشور و نگاه منفی به پ.ک.ک و کردهای سوریه  گیری این زمینه سخت 
این  این حال آنها خواستار تغییر رویه ترکیه بودند و از  ست. با همواره مورد انتقاد محافل غربی ا

این کشور به جای صرف توان خود برای جنگ با داعش، جنگ با پ.ک.ک و حزب اتحادیه  که 
دموکراتیک )کردهای سوریه( را در اولویت قرار داده است، از ترکیه ناخشنود هستند. نهادهای 

.ک و کردهای سوریه برای مقابله با داعش هستند غربی خواهان مذاکره ترکیه با پ.ک
(Phillips, 2016.) از خود سوریه در بحران شروع های سال طی در و ابتدا از ترکیه گرچه 

 مقابل در دیگر، های گروه برخی و اخوانی جریانات از حمایت با و بعدها ولی بود، داعش حامیان
 .ستادای داعش 
 طبیعی نتیجه را داعش گروه جمله از و تروریستی یها گروه پیدایش بسیاری از کارشناسان،  

 داعش از آمریکا ابزاری استفاده. کنند می تلقی غرب آسیا در آمریکا اخیر دو دهه یها سیاست
 روند تسریع و رژیم صهیونیستی امنیت حفظ منظور به مقاومت محور و رانای علیه  خصوص به

 از حاکی که دارد وجود زیادی دالیل است. شده آشکار پیش از بیش کشورهای منطقه، تجزیه
 ارتش دفاعی اطالعاتی آژانس مثال برای. است داعش برابر در آمریکا مبهم و پهلو دو سیاست
 شده بینی پیش کامالً پیدایش داعش آن در که کرد منتشر را اسنادی 2012 در آگوست آمریکا

 یاد کرد، استفاده آنها از اسد برابر در باید که استراتژیک دارایی یک عنوان با آن از حتی و بود
 (.Fabian, 2015)بود  شده
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گیری.نتیجه5

ای موارد  های مختلفی از همگرایی و واگرایی و در پاره های اخیر طیف مریکا طی سالآترکیه و 
اند. روابط طرفین در شراکت راهبردی ترکیه در سیاست سد  روابطی پرتنش را پشت سر گذاشته

مریکا در منطقه، آهای مخالف  مریکا، اهمیت ترکیه برای تحت فشار قرار دادن دولتآنفوذ 
های دو کشور از دموکراسی سکوالر در جریان  مریکا، حمایتآ گرایی جانبه یک ها با مخالفت ترک

همچنان  ترامپ دولتبهار عربی و نیز واگرایی در بحران سوریه با فراز و فرود همراه بوده است. 
 بیشتر و است «آمریکا اول» دهای پیشبرد  و قدرت سازی بیشینه دنبال بهکه نوواقع گرایان معتقدند، 

 و مادی منافع و سود بیشترین بتوانند که شوند می گرفته در نظر ابزاری عنوان به منطقه های دولت
راهبردی  منافع نتواند که متحدی بنابراین،. نمایند تزریقمتحده  ایاالت اقتصادی  نظام به را مالی

 و ترامپ دولت ای منطقه های سیاست در جایگاهی کند، تأمین غرب آسیا را درمتحده  ایاالت 
 . داشت نخواهد راهبردی های نقش تقسیم

این کشور بدون   این نکته است که از یک سو  معمای اصلی در مورد سیاست خارجی ترکیه  
تواند وزن فعلی را در منطقه و جهان داشته باشد و از سوی دیگر با عضویت  عضویت در ناتو نمی

عنایت لذا با  .متحده خارج شده و مستقل عمل کند تایاال  تواند از زیر چتر این سازمان هم نمی  در
این کشور رقیبی برای   ای ترکیه، اساساً به مقدورات ملی و محذورات محیطی کنشگری منطقه

رسمیت شناختن   بوش، اوباما و ترامپ تمایل تاکتیکی برای به .شود آمریکا محسوب نمی
ویژه پایگاه  این کشور و به  قعیت ژئوپلیتیکیبرداری از مو منظور بهره های امنیتی ترکیه به دغدغه
درخصوص احاله   اند، اما در سطح راهبردی، دیدگاه منسجمی اینجرلیک از خود نشان داده  هوایی

اند. نقش  ای آمریکا ارائه نداده های منطقه کنشگری راهبردی آنکارا در راستای پروژه مسئولیت و
المللی علیه داعش به رهبری  های هوایی ائتالف بین تبند و صرفاً پایگاهی ترکیه در عملیا نیم

ارتش ترکیه و چشمه صلح  سپر فرات ،های شاخه زیتون آمریکا و واکنش نشان ندادن به عملیات
 ت.این مدعاس در شمال سوریه گواهی بر

ایستارهای ذهنی حاکم بر   گیران یا توجه به مباحث فوق، تغییر برخی از تصمیم  
بار دیگر  ینده روابط دو کشور را دگرگون سازد و یکآ تواند ای و آمریکایی می ترکیهسیاستمداران 

نزدیکی آنها را در پی داشته باشد. زیرا ترکیه و آمریکا همچنان از منافع مشترک زیادی 
ای است که حتی به رغم وجود اختالفات در مورد مسائل  برخوردارند و ماهیت روابط آنها به گونه

گاه تضاد منافع به وضعیتی که امکان برقراری هر نوع سازش و توافقی میان مختلف، هیچ
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عنوان عضو ناتو و  سو به رو ترکیه همچنان از یک این طرفین از بین برود، منتهی نخواهد شد. از
شود و از سوی دیگر در مورد برخی از مسائل، رویکرد مغایری  متحد غرب در منطقه شناخته می

 ساز ثبات بی های قطعیت عدم تأثیر تحت حاضر، . در حال کند و اروپا دنبال میآمریکا  دربارهرا 
 حکومتی و فکری های بنیان ساختن مسلط برای حاکم حزب داخلی سیاست راهبردهای و منطقه
 جنوبی همسایگان بحران های کانون تحوالت براساس ترکیه  نظامی و امنیتی دکترین خود،

 و داخلی امنیت الزامات که معنا بدین  شود؛ می هدایت کردی یرفراگ مسئله و( عراق -سوریه)
 های همکاری چگونگی به قدرت خأل دارای مناطق در ای منطقه نفوذ حوزه گسترش برای تالش
 دهد.  می شکل ترکیه راهبردی های سیاست و امنیتی

 نای اساس  بر را خود های سیاست باید متکثری است که هویتی های دارای شاخص ترکیه
 تعامل بالکان و اروپا قفقاز، غرب آسیا، با باید ترکیه اساس، نای بر . کند تنظیم هویت متنوع
 ترکیه به خارجی سیاست در توازن عدم نوعی سمت، یک به گیری جهت زیرا باشد، سازنده داشته

 کشورهایبا  آن مناسبات بر جدی های بازتاب ترکیه جدید خارجی سیاست نای  .آورد می وجود
غرب،  صرف به نگاه جای به شرق به نگاه به توان می جمله  از که است داشته دنبال به منطقه
 روسیه، با روابط تقویت ،زدا در قفقاز ایفای نقش ثبات کردها، مسئله فصل و حل برای تالش

 در میانجیگری عرب، جهان با روابط در غرب آسیا، احیای ترکیه ای سیاست منطقه فعال شدن
ترکیه در قالب راهبرد  .کرد اشاره ران،ای به  شدن تر نزدیک و اسرائیلرژیم  اعراب و صلح روند

از  یدیاز مدل جد تیحماو  ترکیسم ، پانگری عمق استراتژیک و بر اساس سیاست نوعثمانی
ی درصدد دست یافتن به اهدافش است. آمریکا نیز با توجه به نفوذ نام اخوان اردوغان اخوان با

ترکیه در منطقه غرب آسیا، درصدد است که از ترکیه بیشتر در راستای اهداف خودش بهره ببرد. 
ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ، بعید به  های مقطعی بین دو کشور به بنابراین علیرغم تنش

 های کنونی به وجود بیاید. رسد که چالش بنیادین در روابط دو کشور با توجه به مؤلفه نظر می
 

ای.پیشنهادهایرسانه6

های روابط ترکیه و آمریکا که در  محور یا مستند گزارشی، چالش ای گفتگو طی مجموعه برنامه
 این مقاله پژوهشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، تبیین شود. 

سو  یک از که است نکته نای  ترکیه خارجی سیاست مورد در اصلی همانگونه که گفته شد معمای
 از و باشد داشته جهان و منطقه در را فعلی وزن تواند نمی ناتو در عضویت بدون کشور نای 



   225 ... های روابط ترکیه و آمریکا چالش 

 

 


ن
ستا

تاب
و
ار
به
ل،

او
ره
ما
ش
م،

ج
پن
ال
س

13
99

 و شده خارجمتحده  ایاالت چتر  زیر از تواند نمی هم سازمان نای در  عضویت با دیگر سوی
 را موضوع نای  مرزی رادیویی و تلویزیونی برون یها شبکه که دارد اهمیت. کند عمل مستقل

 .دهند قرار بازنمایی و توجه مورد
 زبان سه به ترکیه سوی از «خاشقچی جمال قتل» کتاب دیجیتال نسخه که نای به  توجه با

 یها برنامه توانند در می نیز مرزی برون یها رسانه است، شده منتشر عربی و انگلیسی ترکی،
 و حفاظت در ترامپ رفتارهای دالیل ،خاشقچی قتل افشای جزئیاتاستمرار  ضمن مختلف
 پیش از بیش کردن وابسته با خواهد می را تشریح کنند، از جمله اینکه او سلمان بن از حمایت

 سعودی های سیاست وقفه بی تداوم زمینه است، مشروعیت جدی بحران دچار که جوان شاهزاده
 ندهیآ و  آورد فراهم را رانای با  دشمنی و رژیم صهیونیستی از حمایت ارزان، نفت همچون
 .کند تضمین را شده امضا بزرگ معاهدات

بهتر است  نیست، هم با منطبق و همسو سوریه در آمریکا و ترکیه مواضع که نای  به توجه با
 میزگردی و با حضور کارشناسان داخلی و خارجی ییها برنامه قالب در مرزی برون یها رسانه

 کنند. تشریح هرچه بیشتر را آن مصادیق وها  مؤلفه مواضع، نای 
 سازد، فراهم رانای برای  هایی فرصت تواند می آمریکا و ترکیه روابط در بحران نکهای به  توجه با

منطقه،  در آمریکا نفوذ با مقابله از جمله ها را فرصت نای اهمیت  توانند می مرزی برون یها رسانه
 افزایش و طلبانه تجزیه های طرح با برخورد برای هماهنگی چندجانبه، های ائتالف جادای 

 کنند. برجسته را ها تحریم با مقابله و ترکیه و رانای بین  مبادالت
، در برخی موارد کیش شخصیتهای شخصیتی از جمله  دلیل ویژگی به هرچند ترامپ و اردوغان

توانند در کوتاه مدت به تفاهم برسند ولی با توجه به ماهیت روابط دو کشور، این موضوع  نمی
 تواند تأثیر زیادی بر مناسبات آنکار و واشنگتن بگذارد.  در طوالنی مدت نمی
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