اﻧﺪﯾﺸﮑـﺪه واﺷﻨﮕﺘـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮد:
دﻻﯾﻞ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ
در ﻗﻄـﺮ /ﭼـﺮاغ ﺳـﺒﺰ ﻧـﺎﺗﻮ ﺑـﻪ
آﻧﮑﺎرا
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه داﺋﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ در
ﻗﻄﺮ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن از ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﺗﻮ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺋﻢ در ﻗﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺣﻀﻮر  ۳ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی
ﺗﺮک در آن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺰو ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ دارﻧﺪ را ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺗﻮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮب ﮐﻮﭼﮏ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن از ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﭘﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮدن ﻗﻄﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  ۱۹ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﻬﺎ را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وﻫﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دوﺣﻪ و آﻧﮑﺎرا ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻀﻮر درازﻣﺪت ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ وارد ﺟﻨﮓ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﺗﻮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﺮس ﺗﺮک ﻧﺸﯿﻦ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻗﻄﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻧﺨﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻄﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﻄﺮ
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۲۲را ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﻄﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻫﻮاﯾﯽ،
درﯾﺎﯾﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی آﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در درﯾﺎی ﺳﺮخ ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل
 ۱۹۵۰ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام را ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﯾﺴﮏ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺮﮐﯿﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ و آن را ﺟﺎﻧﺒﺪاری
ﺗﺮﮐﯿﻪ از اﺋﺘﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺮب ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اوﻟﯿﻦ ﻧﺎو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن
ﻗﺎره ای را در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ دارد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎل  2021ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﻮد.

