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 زدايي در سیاست خارجي تركیه  ای  به تنش گرايي منطقه گذار از موازنه

 
 1ابراهیم متقی

 استاد دانشگاه تهران

  آزاد فاطمه نکولعل

 الملل، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات دانشجوی دکترای روابط بین

 امیر رمضانی

 اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتالملل، دانشگاه آزاد  دانشجوی دکترای روابط بین

 (2/4/95تاریخ تصویب  -19/5/94)تاریخ دریافت 

 

 چكيده

گرايي جديد قرار  در فرايند عثمان 2016تا  2014هاي  سياست خارجي تركيه در سال

و براساس معاهده سِوْر  1919هاي جداشده از امپراتوري عثماني در سال  گرفت؛ يعني حوزه

تركيه خواهد بود. براساس چنين نگرشي، رهبران سياسي جديد  بخشي از حوزه خارج نزديك

گرايي را با الگوهاي كنش راهبردي جديد در مقابله با ايران پيوند  تركيه گرايش به مذهب

گرايي راهبردي خارج شدند و  دادند. در اين فرايند، داود اوغلو و اردوغان از فضاي موازنه

 به جهان عرب گرايش پيدا كردند. براي تأثيرگذاري در حوزه خارج نزديك،

گرايي  توان انعكاس ظهور سازوكارهاي مربوط به نوعثمان گرايي را مي گذار از موازنه

گرا پيوند پيدا كرده  هاي خالفت هاي مربوط به خالفت و گروه گرايي با واقعيت دانست. نوعثمان

                                                           
  Email: Emottaghi@ut.ac.ir نويسنده مسئول .1

 105-136، صص 1395بهار ،33سال نهم، شماره  الملل،فصلنامه مطالعات روابط بين
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را ارائه  «المللي موقعيت تركيه در صحنه بين ،عمق راهبردي»اوغلو نظريه  داوداست. اگرچه 

گرايي  هاي مربوط به موازنه ؛ اما چنين رويكردي، نتوانست در سياست امنيتي تركيه زمينهدكر

گرايي را تحت تأثير  اي را ايجاد كند. پيوندهاي راهبردي تركيه و عربستان روند موازنه منطقه

رساندن  براي به حداقل« گرايي  راهبرد موازنه»شود كه  نشان داده مي مقالهدر اين قرار داده است. 

ويژه خاورميانه عربي و شرق مديترانه كاركرد خود را از  بهتضادهاي تركيه با محيط پيراموني 

 دست داده است. 

گرايي راهبردي در سياست خارجي حزب  چرا موازنه»سؤال اصلي مقاله اين است كه: 

هاي  بحران»فرضيه مقاله بر اين موضوع تأكيد دارد كه: « عدالت و توسعه دگرگون شده است؟

گرايي  گيري تضادهاي امنيتي جديد در خاورميانه زمينه حمايت از خالفت اي و شكل منطقه

گرايي   موازنه كه حالي درناپذير ساخته است؛  جي تركيه را اجتناباي در سياست خار منطقه

هاي   راهبردي تركيه معطوف به گسترش الگوي تعامل همكاري ـ رقابت براساس ضرورت

 است. «اي و جهاني  هاي منطقه  الملل و نيازهاي راهبردي تركيه در پيمان  سياست بين

 

 .ييگراموازنهاي،  منطقه ،يتيامن استيس انه،يخاورم هوشمند توازن ه،يترك :یدیکل واژگان
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 مقدمه

گرايي را بايد الگوي كنش بازيگراني دانست كه جايگاه سياسي، موقعيت   موازنه

. كنش راهبردي تركيه در خاورميانه براساس دارندهاي راهبردي   ژئوپليتيكي و ضرورت

ذهنيت راهبردي، هويت فرهنگي و اراده سياسي رهبران اين كشور شكل گرفته است. 

 راهتا موقعيت سياسي تركيه در منطقه را از كند  ميحزب عدالت و توسعه تالش 

ه كه چنين رويكردي باين شايان توجه جويانه ارتقا دهد.   سازوكارهاي كنش همكاري

. كشوري همانند تركيه در قالب نيستالملل   گرفتن آنارشي در سياست بين مفهوم ناديده

ثري در گسترش حوزه نفوذ راهبردي در ؤنقش م شانزدهموري عثماني، از قرن تامپرا

 اروپا و خاورميانه ايفا كرده است. 

رسد كه  نظر مي ، به2002گراي عدالت و توسعه از سال  با روي كارآمدن حزب اسالم

هاي   رقابت، تعارض و چالشعصرجديدي در حيات سياسي تركيه آغاز شده است. 

رساندن  عنوان واقعيت راهبردي خاورميانه محسوب شده و الگوي به حداقل ژئوپليتيكي به

اي كه   گونه همان -هايي همانند مشاركت در رقابت ژئوپليتيكي  لفهؤتضادها بدون توجه به م

اي نيازمند   تركيه براي ايفاي نقش منطقه .آيد دست نمي به -است در سوريه شكل گرفته

 (.Ayoob,2004: 11گرايي راهبردي است)  استفاده از الگوي مبتني بر موازنه

توان در ادبيات و رويكرد رجب طيب اردوغان  گرايي را مي هاي گذار از موازنه نشانه

هاي هويتي محور اصلي  هو در روند دخالت راهبردي در سوريه مشاهده كرد. مؤلف

گيري چنين فرايندي هستند. از آنجايي كه حزب عدالت و توسعه با  شكل

گرا پيوندهاي ايدئولوژيك پيدا كرده، بر سازوكارهاي مربوط به  المسلمين خالفت اخوان

جا گذاشته است.   يابي سياسي و امنيتي تركيه در خاورميانه تأثير شايان توجهي به نقش

ارزيابي جديد از عناصر قدرت و نقش سياسي تركيه مربوط به دوراني است كه 

گرايي را   از نوعثمانجديدي كارگزاران حزب عدالت و توسعه تالش داشتند تا الگوي 

 پيگيري كنند.اي تركيه  و اهداف راهبردي سياست منطقهدر ساختار 
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براي ايجاد تعادل در منافع  هاي الزم  گرايي مربوط به شرايطي است كه زمينه  موازنه

روندهاي تاريخي وجود آيد.  الملل به  و حوزه نفوذ بين بازيگران اصلي سياست بين

د. ش جنگ اول و دوم جهاني به تغيير بنيادين در سياست امنيتي و راهبردي تركيه منجر

هاي جوان   . ترکيافتپايان  1922عثماني در سال  يورتكاركرد خالفت در امپرا

 د.دنسازماندهي كر« تركيه»ت سياسي كشور خود را براساس موقعي

پيوندهاي راهبردي خود با آمريكا و جهان غرب را گسترش  1947تركيه از سال 

از اين زمان به  به عضويت پيمان آتالنتيك شمالي درآمد. 1949در سال  . اين كشورداد

اياالت متحده قرار گرفت. هاي راهبردي   بعد راهبرد امنيتي تركيه تحت تأثير ضرورت

هاي ژئوپليتيكي و   بندي  هاي قدرت تركيه را بايد در قالب شكل  لفهؤساختار دفاعي و م

گراي تركيه با تعديل  براين اساس، دولت اسالم ائتالف راهبردي با آمريكا تبيين كرد.

اي جديدي را آغاز كرد و در عرصه سياست  هاي منطقه گرايي افراطي، سياست غرب

اي كه ارتش نيز درپي افزايش  گونه هاي بسياري دست يافت؛  به اخلي نيز به موفقيتد

تأثير نمانده  هاي جديد دولت بي مقبوليت مردمي، حفظ عدالت و توسعه از سياست

 (. Smith, 2005: 307است) 

ها و به   داود اوغلو معطوف به گسترش همكاري «عمق استراتژيك»نظريه 

الملل   در بالكان و خاورميانه است. اگرچه بالكان در سياست بين رساندن تضادها حداقل

معطوف به سياست راهبردي تركيه در  مقالهاما نقطه تمركز در اين  دارد؛اي   اهميت ويژه

ند كه تركيه موقعيت باورگران بر اين  خاورميانه است. از سوي ديگر، برخي از تحليل

جويانه به الگوي رقابتي تبديل   از فضاي همكارياي خاورميانه   خود را در سياست منطقه

 كرده است. 

گرايي سياست خارجي تركيه رويكردهاي متفاوتي ارائه شده است.   درباره موازنه

پرداز عصر جديد دانست كه جايگاه تركيه در نظام   توان اولين نظريه  را مي «گراهام فولر»

نيز تالش  «دانيل لرنر»ازان ديگري همانند پرد  كند. نظريه  اي را تبيين مي  امنيت منطقه
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د. داود نده نشانند تا نقش ژئوپليتيكي و راهبردي تركيه را در ساختار امنيتي جديد كرد

تبيين را اي   با بازيگران منطقه تركيه  چگونگي تعامل« عمق راهبردي»كتاب در اوغلو 

كشور مركزي، با حفظ شدن به يك  . وي معتقد است كه تركيه بايد با تبديلكرده است

الملل تالش  آفريني بيشتر در منطقه و نظام بين ميراث تاريخي و ژئوپليتيك براي نقش

 (.Alessandri, 2010 : 89كند كه در اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت)

 الملل  ای در سیاست بین گرايي منطقه های موازنه ها و نشانه ضرورت

افزاري قدرت مورد سنجش قرار   براساس معادله سخت فقطاي   توازن منطقه

ريزي دفاع و   هاي قدرت نرم در طرح  قدرت ابزاري به موازات شاخصبه . اگر گيرد نمي

هايي از قدرت   كارگيري جلوه امنيت ملي كشورها توجه شود، در آن شرايط زمينه به

ند در رفتار سياسي، هوشمند فراهم خواهد شد. بنابراين كشورهايي كه از قدرت هوشم

هاي مربوط   زمينه توانند ميريزي دفاعي خود استفاده كنند،   الگوهاي راهبردي و برنامه

كشورهايي همانند ايران، عربستان و  ند.كنبه امنيت هوشمند و توازن هوشمند را فراهم 

اي را ايجاد كنند. گذار  گرايي منطقه هايي از موازنه كنند تا نشانه تركيه همواره تالش مي

ساز در فضاي امنيتي خاورميانه  توان انعكاس سازوكارهاي بحران گرايي را مي از موازنه

 دانست. 

  رمیانهخاو امنیتي ثبات از گذار و 1هوشمند توازن های نشانه

در فضاي  2«احساس تهديد»توان واكنشي نسبت به   اي را مي  توازن هوشمند منطقه

رقابت براي در آن اي كه   ژئوپليتيكي خاورميانه و آسياي جنوب غربي دانست. منطقه

ناپذير   المللي اجتناب  اي و بين  كسب قدرت و گسترش قدرت توسط بازيگران منطقه

نسبت به  زيرا ؛اي هستند  نيازمند توازن قدرت منطقه خواهد بود. كشورهاي منطقه

كنند. احساس خطر در بين كشورهاي خاورميانه   تحوالت موجود احساس خطر مي

                                                           
1 . Smart Balance 

2 . Feel threatened 
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در شرايطي براي مقابله با  فقطبيشتر از هر حوزه جغرافيايي ديگر است. توازن هوشمند 

هاي ابزاري،   ر شاخصب افزونالمللي سودمند خواهد بود كه   اي و بين  تهديدات منطقه

 هاي معنايي و هويتي كنش بازيگران نيز مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد.  نشانه

 ای خاورمیانه  منطقه گرايي موازنه فرايندای در  بازيگران منطقه نقش

بين بازيگران مختلف  يتوجه قابلهاي تضاد و درگيري   اگرچه در خاورميانه نشانه

هاي مشتركي نيز   چنين وضعيتي، كشورهاي خاورميانه ويژگي باوجوداما  دارد؛ وجود

توان اولين ويژگي   تعادل در موازنه قدرت بازيگران را مي نداشتنثباتي و   . بيدارند

ثباتي و   شونده در خاورميانه و آسياي جنوب غربي دانست. بي عمومي و تكرار

 هاي ديگري از جمله كودتا، بحران رويدادهايگيري  منجر به شكل نداشتن توازن

هاي   نشانده، بحران اي، ظهور بازيگران گريز از مركز، كنش كشورهاي دست  منطقه

توان   ها را مي  مؤلفهاين اجتماعي، اختالفات سرزميني كشورها و جنگ خواهد شد. 

 هاي كنش سياسي كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب غربي دانست.  ترين نشانه  اصلي

در  1«قدرت توازن»نيازمند  ،ها  نشانهاين براي گريز از    واحدهاي سياسي خاورميانه بيشتر

ند. هستالمللي   اي و بين  حوزه ساختار داخلي و همچنين موازنه قدرت در عرصه منطقه

اي و يا تغيير در معادله   هرگونه تالش بازيگران براي گريز از فرايند معطوف به موازنه منطقه

اي جديد را   هاي منطقه  گيري بحران  اي، زمينه الزم براي شكل  قدرت منطقه توازن

ثباتي، بحران و   اي واكنشي در برابر بي  سازد. به اين ترتيب، توازن منطقه  ناپذير مي  اجتناب

 اي دانست.  در روابط بازيگران منطقهنداشتن تعادل قدرت 

رو  هبيانگر شرايطي است كه كشورهاي مناطق بحراني با آن روب 2«معماي امنيت»

شوند. در چنين شرايطي، اگر يكي از بازيگران به مازاد قدرت دست يابد، در آن   مي

معتقد است كه « رابرت جرويس»كنند.   شرايط ساير بازيگران احساس ناامني مي

                                                           
1  . Balance of power 

2 . Security dilemma 
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مارپيچ صعودي ناامني را  اقدامات كشورها در كسب امنيت، بيشتر براي خود، ناخواسته

اين ترتيب، احساس خطر و ناامني دائمي در بين رهبران دنبال خواهد داشت. به  نيز به

سياسي و كارگزاران اجرايي كشورهاي مختلف خاورميانه و آسياي جنوب غربي، عامل 

هايي از   . فرايندي كه همواره بازتوليد شده و جلوهاستاصلي بازتوليد معماي امنيت 

كه  سازد  ناپذير مي  هاي امنيتي را اجتناب  بندي  ثباتي، جنگ و تغيير در شكل  ان، بيبحر

هاي ديگر از اين امر مستثني  كشورهاي ديگر منطقه و تركيه نيز در مواجه با قدرت

 (.99: 1389نيستند) ليتل و اسميت، 

آفريني   توان نقش  مي ،كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب غربي هاي ويژگياز 

دانست. همواره رهبران سياسي خاورميانه نسبت به نقش سياسي را  هاي بزرگ   قدرت

دنبال آن  به المللي  گر بين  بازيگران مداخلههاي بزرگ نگران هستند.   اي قدرت  و منطقه

موازنه پيگيري كنند. هرگونه  نبودتا اهداف سياسي و امنيتي خود را در شرايط  هستند

. از هستالمللي نيز   گر بين  اي نيازمند مشاركت و همكاري بازيگران مداخله  موازنه منطقه

اي انجام   هاي منطقه  هاي بزرگ در حوزه  توجهي از رقابت قدرت شايانآنجايي كه بخش 

زودتر  «ژئوپليتيك حاشيه»هاي   اي در حوزه  بنابراين طبيعي است كه موازنه منطقه ؛گيرد  مي

(. 7: 1393)متقي و نكولعل آزاد، دچار تغيير و دگرگوني شود «مركز ژئوپليتيك»از فضاي 

 شوند.  ثباتي سياسي مي  اي دچار آشوب و بي  در چنين شرايطي، بازيگران منطقه

كشورهايي كه در حوزه جغرافيايي خاورميانه و آسياي جنوب غربي  شاخصه ديگر

هاي تسليحاتي جديد هستند.   دستيابي به سيستم دنبال بهقرار دارند آن است كه همواره 

كنند تا ابزارهاي نظامي جديدي را توليد كرده و يا مورد استفاده قرار   آنان تالش مي

توان نگراني دائمي نسبت به فرايندي دانست كه ثبات و امنيت   دهند. علت آن را مي

منيتي ايجاد شود، در آن هرگاه نگراني ابر همين اساس كند.   اي را دگرگون مي  منطقه

هاي بزرگ   اي و قدرت  هايي از معماي امنيت در روابط بازيگران منطقه  شرايط جلوه

 آيد.   وجود مي به
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 و رقابت ناپايدار در محیط امنیتي خاورمیانه گرايي موازنه

در  توانند ميگيرد. كشورها و بازيگراني   رقابت براساس معادله قدرت انجام مي

در  داشته باشند،كه ابزارهاي قدرت  رقابت كنندالمللي   اي و بين  محيط منطقه

و درنهايت به فرايندهاي كنش قدرت محور توجه  بازي كنندساختارهاي قدرت نقش 

داشته باشند. به اين ترتيب، بين رقابت و معادله قدرت رابطه ارگانيك وجود دارد. اگر 

اي   كه بازيگران رقيب در حوزه منطقه رقابت ماهيت هوشمند پيدا كند، بيانگر آن است

 مند شوند.   المللي براي ايفاي نقش بايد از ابزار هوشمند بهره  و بين

اي انعكاس شرايطي است كه به موجب آن، بازيگران   بنابراين توازن هوشمند منطقه

 مسئلهمند شوند. اين   اي بهره  هاي منطقه  بتوانند از الگوهاي كنش هوشمند در رقابت

د. هر يك از كشورهاي كن  اي را فراهم مي  هاي الزم براي رقابت هوشمند منطقه  زمينه

كنند از بازي اي نقش محوري   در روند توازن منطقه كنند تا ميخاورميانه كه تالش 

گيرند. كشورهايي همانند عربستان، پاكستان، تركيه، ايران و   هايي بهره مي  چنين شاخص

اي   تأثيرگذاري بر محيط منطقه پيترين بازيگراني دانست كه در  اصلي توان  يل را ميياسرا

 (.8: 1393)متقي و نكولعل آزاد، هستند

، براساس چنين نگرشي، امنيت تابعي از قدرت ابزاري و ايستارهاي ايدئولوژيك

هاي ابزاري قرار   اي نه تنها تحت تأثير مؤلفه  انگيزشي است. به اين ترتيب، توازن منطقه

هاي ايستاري و ايدئولوژيك را نيز برجسته و تبيين كرد. در   بلكه بايد نقش مؤلفه ؛اردد

كند. رقابت ژئوپليتيك در عصر   ها ماهيت معنايي پيدا مي  چنين شرايطي است كه رقابت

هاي معنايي   در فضاي توازن ابزاري مورد سنجش قرار نخواهد گرفت. مؤلفه فقط حاضر

ابزارهاي نظامي، نقش مؤثر و محوري در سازماندهي قدرت و و ايستاري به موازات 

 اي خواهند داشت.  توازن منطقه

 

  خاورمیانه ساز امنیت سازوکارهای در گرايي موازنه از گذار
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 ازيل ياي ندارند. اسرا  يل، توجهي به توازن منطقهيبرخي از كشورها همانند اسرا

اي پيگيري   هژموني منطقه آوردن دست به راهسازي را از   كه امنيت استواحدهايي 

كنند   و تالش مي بودهاي مخالف   بنابراين چنين كشورهايي با فرايند توازن منطقه ؛كند  مي

با  بيشتراي دست يابند. چنين بازيگراني   غلبه بر توازن، به هژموني منطقه راهتا از 

اي   ت به هژموني منطقهيل نسبيشوند. اگرچه اسرا  رو مي هواكنش كشورهاي رقيب روب

اي عليه   هاي تاكتيكي با ساير كشورهاي منطقه  كند تا به ائتالف  اما تالش مي ؛تأكيد دارد

 .اقدام كنددشمن مشترک 

به ارزيابي  توازن ابزاري راهريزان دفاعي و امنيتي تالش داشتند تا از   تاكنون برنامه

براساس ابزارهاي  فقطاي را   وازن منطقهكنند. چنين افرادي، تاقدام تهديدات امنيت ملي 

هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي ظهور   دهند. در سال  مادي مورد سنجش قرار مي

. هر كشور ايم را شاهد بودهفرايند جديدي مبتني بر توليد انديشه و الهام بخشي سياسي 

اي باشد.   انديشه سياسي خاص خود در فضاي منطقه يمناد تاكند   اي تالش مي  منطقه

تركيه نيز از اين قاعده مستثني نيست. داود اوغلو در سخنراني در شوراي عالي ملي 

سازي در  بخش براي دموكراسي عنوان رهبري الهام تركيه بر نقش و تالش اين كشور به

 .(Kohen, 2012: 2كند)  بخش تأكيد مي هاي آزادي جهان عرب و حرک

 1در جدول فارس  هاي قدرت ابزاري كشورهاي منطقه خليج  برخي از شاخص

افزاري كشورهاي   قدرت سخت تفاوتتوان   در اين مجموعه ميبررسي شده است. 

چنين  وليكند.   برابر ايران هزينه نظامي مي 6. عربستان سعودي ديداي را   منطقه

شود. نيروي   اي محسوب نمي  منطقهسازي و توازن قدرت   تنها محور قدرت اي مسئله

اي   هاي منطقه  انساني، ساختار حكومتي، ايدئولوژي سياسي و چگونگي مديريت بحران

يكي از  .يندآ دست نمي  بهبراساس قدرت سخت تنها هايي دانست كه   مؤلفه ازتوان   را مي

ريم هاي اقتصادي و تح توان محدوديت اي را مي داليل اصلي نبود توازن منطقه

نيز منجر به تغيير در آن  2231تسليحاتي ايران دانست. روندهايي كه حتي قطعنامه 
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 نشده است. 
 فارس )میلیون دالر( خلیجحوزه تسلیحاتي کشورهای  ـهای نظامي   هزينه: 1جدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال

 711 575 573 518 582 199 364 بحرين

 783/6 089/7 986/3 789/3 725/4 327/1 873/3 کويت

 141/4 861/4 433/3 550/3 342/3 877/2 766/2 عمان

 - 822/1 159/1 530/2 422/2 324/2 103/2 قطر

 024/42 766/39 603/37 073/32 107/28 356/21 15/22 عربستان

 779/15 293/12 715/10 293/10 932/2 771/1 098/3 امارات

 000/1 983/9 919/9 036/7 860/6 873/3 320/3 ايران

Anthony H. Cordesman, The Gulf Military Balance in 2010 

 

كه براي ايفاي  هستندكشورهاي ايران، اسراييل، تركيه، عربستان و پاكستان واحدهايي 

كنند. آنان نه تنها در فضاي قدرت ابزاري،   مي اقدامگري و رقابت   اي به كنش  نقش منطقه

هايي از رقابت معنايي و   توان نشانه  بلكه مي ؛دهند  ژئوپليتيكي خود را ادامه ميرقابت 

دهد   هاي ياد شده نشان مي  . مؤلفهديداي آنان   ايدئولوژيك را نيز در رقابت سياسي و منطقه

بندي جغرافيايي ارزيابي   هاي ابزاري قدرت و شكل  براساس شاخص فقطكه ژئوپليتيك 

هاي   اي، رقابت  هاي هويتي و ايدئولوژيك در سازماندهي توازن منطقه  . شاخصشود نمي

 .دارداي   اي رقيب اهميت ويژه  راهبردي و كنش امنيتي بازيگران منطقه

هاي مادي مورد سنجش قرار   براساس شاخص فقطاي   به اين ترتيب، توازن منطقه

گويد كه  جوزف ناي مي هاي قدرت نرم نيز اهميت زيادي دارد. بلكه شاخص ؛گيرد  نمي

شود.  ها، فرهنگ و سياست خارجي آن كشور ناشي مي قدرت نرم يك كشور از ارزش

دهد كه تركيه به خوبي اهميت اين موضوع و نقش قدرت نرم در  شواهد نشان مي

در تحوالت اخير در خاورميانه و جهان عرب را درک كرده  ويژه معادالت سياسي آينده، به
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 (.Nye, 2011: 3 كند) ي خود را براساس اين رويكرد تنظيم مياست و سياست خارج

 یا  منطقه توازن در يکیتیژئوپل طینقش مح

هاي  محيط ژئوپليتيكي آسياي جنوب غربي، شرق مديترانه و شمال آفريقا در سال

ساز قرار گرفته است. كشورهايي  هاي تحول آشوب تحت تأثير موج 2016-2011

اي را  كنند تا روند اثرگذاري بر محيط منطقه همانند تركيه بازيگراني هستند كه تالش مي

اين موضوع را مطرح « مرشايمر»پردازاني همانند  يهگرايي پيگيري كنند. نظر از راه موازنه

اي براي ايفاي نقش سياسي و امنيتي از  هاي بزرگ و بازيگران منطقه كنند كه قدرت مي

اي است و راهبرد دوم  گيرند. راهبرد اول معطوف به هژموني منطقه دو راهبرد بهره مي

هاي  ران سياسي تركيه در سالاي پيگيري كرد. رهب گرايي منطقه را بايد در قالب موازنه

سازي تهديدات و  اي براي حداقل آغازين قرن بيست و يكم از راهبرد موازنه منطقه

 اند.  مخاطرات امنيتي بهره گرفته

هاي اصلي محيط ژئوپليتيكي خاورميانه و آسياي جنوب غربي را   يكي از شاخص

همكاري و رقابت، انست. اي د  هاي بزرگ و بازيگران فرامنطقه  توان حضور قدرت  مي

الملل و محيط  هاي رفتار ساختاري بازيگران اصلي در سياست بين بخشي از واقعيت

توان در ارتباط با جنگ ايران و عراق در گذشته و  اي است. اين موضوع را مي منطقه

در اين ارتباط مسئله سوريه به خوبي مشاهده كرد. ويژه  تحوالت منطقه و جهان عرب به

با نگاهي  دهند. خود را گسترشاي   تا حوزه نفوذ منطقه كنند ميتالش و روسيه آمريكا 

هاي تاكتيكي آمريكا   توان حضور نظامي و پايگاه  اي مي  ژئوپليتيكي منطقه شرايطكلي به 

. در چنين فرايندي زمينه براي كنترل بازيگران ديدهاي مختلف جغرافيايي   را در حوزه

 (.Kelly, 2007:199) پذير شده است  زارهاي نظامي امكانگريز از مركز براساس اب

فارس در كشورهاي عمان، امارات عربي  نظامي آمريكا در حوزه خليجهاي  پايگاه

هاي ديگري نيز   متحده، قطر، بحرين، كويت، عربستان سعودي و عراق قرار دارد. پايگاه

در كشورهاي آسياي مركزي وجود دارد. پايگاه نظامي آمريكا در تاجيكستان، افغانستان، 
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سهولت در تحرک عملياتي و  سببقرقيزستان، قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان 

شود. پايگاه هوايي آمريكا در تركيه و همچنين پايگاه   تاكتيكي نيروهاي نظامي آمريكا مي

اي توسط   هايي از كنترل منطقه  دهد كه جلوه  گو گارسيا نشان مي جيبوتي و ديه دريايي در

 هاي دريايي آمريكا در منطقه وجود دارد.   پايگاه

 ای  و توازن منطقهترکیه کنش نامتقارن 

هاي متنوع و   اما با محدوديت دارد؛شرايط ژئوپليتيكي منحصر به فردي تركيه اگرچه 

رو شده است. اين  ههاي بزرگ نيز روب  اي و قدرت  بازيگران منطقهچندجانبه از سوي 

اي تمايل چنداني به درک شرايط   دهد كه برخي از كشورهاي منطقه  نشان مي مسئله

هاي   هاي هويتي به موازات تضادهاي تاريخي و رقابت  د. تفاوتنژئوپليتيكي ايران ندار

گرايي شده است. چنين   ان براي موازنهاي اير  ژئوپليتيكي منجر به كاهش وزن منطقه

 فضاي رقابت در تعامل با ايران دانست.  مثابه بهتوان   هايي را مي  شاخص

گيري توازن پايدار   كشورهاي آمريكا و اسراييل نيز هيچگونه تمايلي براي شكل

 تا از الگوي كنند مياي ندارند. به همين دليل است كه آمريكا و اسراييل تالش   منطقه

آن است  همانندتجزيه هويتي و ژئوپليتيكي كشورهاي خاورميانه استفاده كنند. اين امر 

هايي از   توان نشانه  سو مي  كه تهديد عليه ايران ماهيت چندجانبه و نامتقارن دارد. از يك

. آنان ديدهاي بزرگ   تهديد ژئوپليتيكي عليه ايران را در الگوي رفتار آمريكا و قدرت

سازي ايران ندارند. از سوي ديگر، كشورهايي همانند آمريكا   مايلي به قدرتگونه ت هيچ

   كنند تا از سازماندهي پيوندهاي امنيتي ايران با كشورهاي منطقه  و اسراييل تالش مي

 (.7: 1388كنند)متقي، جلوگيري 

 گيري از الگوي كنش  اي جز بهره  چارهتركيه هايي،   براي مقابله با چنين محدوديت

هاي كنش نامتقارن   عبارت ديگر، ضرورت اي ندارد. به  نامتقارن در فضاي امنيت منطقه

سازي ادامه دهد.   اي به قدرت  كند كه ايران در فضاي امنيت منطقه  ايجاب مي

افزاري   هاي نرم  شاخصبه  توان  افزاري دارد. مي  افزاري و نرم  سازي ماهيت سخت  قدرت
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  كرد.اي توجه   رتباط با سازگاري ساختاري و اجماع منطقهدر ا تركيهسازي   قدرت

گيري قدرت   هاي شكل  عواملي دانست كه زمينه ازتوان   اجماع را مي و يسازگار

مردان تركيه براي پيوند و همبستگي بيشتر با  تالش دولت د.كنن  افزاري را فراهم مي  نرم

انسجام اجتماعي و همبستگي بين نخبگان در ساختار داخلي كشورهاي مسلمان و ايجاد 

زيرا  ؛اي در فضاي كنش نامتقارن دانست  توان زيربناي تحرک منطقه  را مياين كشور 

هر يك از  نبودمحور و انگيزشي دارد.   كنش نامتقارن ماهيت ايدئولوژيك محور، جامعه

امكان بازتوليد قدرت سياسي در  عواملي دانست كه ازتوان   هاي ياد شده را مي  مؤلفه

سازد. قدرت اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژيك زيربناي   رو مي هرا با دشواري روبتركيه 

 ( .Kohen, 2012: 3است)اي در روند توليد قدرت   كنش منطقه

 توازن»جهت سازماندهي تركيه در  1«نامتقارن قدرت»در ارتباط با  اثربخش مؤلفه

زيرساخت . توان در ارتباط با ديپلماسي دفاعي مورد توجه قرار داد  را مي 2«يا منطقه

توان اعتمادسازي در قالب قدرت دانست. از آنجايي كه   اصلي ديپلماسي دفاعي را مي

بنابراين هرگونه تحرک ديپلماتيك در  ؛ندهستزدايي  كشورهاي منطقه نيازمند ابهام

 د. كنفراهم را هاي الزم   زدايي زمينه  تواند براي تنش  هاي دفاعي و امنيتي مي  حوزه

اي هوشمند براساس الگوي نامتقارن   تواند در روند توازن منطقه  كه مي ديگر عنصر

گرا  گيري از ادبيات سياسي تعامل  توان براساس بهره  آفرين و تأثيرگذار باشد را مي  نقش

مواضع اعالمي و سياست كه، كشورها از شايان توجه اينالمللي دانست.   در سطح بين

 تركيههاي كنش نامتقارن در سياست راهبردي   گيرند. ضرورت   عملي متفاوتي بهره مي

در قالب سياست اعالمي بازسازي تركيه كند كه ادبيات سياست خارجي   ايجاب مي

اين امر نيازمند تحرک ديپلماتيك و كنش گسترده مجامع علمي، فرهنگي و  شود.

 (.15: 1393)متقي و نكولعل آزاد، استتركيه راهبردي 

                                                           
1 . Asymmetric power 

2 . Regional balance 
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در چنين شرايطي، مشاركت تركيه در بحران سوريه مخاطرات امنيتي قابل توجهي 

المللي براساس   عبارت ديگر، هرگونه تحرک بين بهبراي اين كشور ايجاد كرده است. 

 سازي در قالب كنش نامتقارن  توان بخشي از روند قدرت  جويانه را مي  ادبيات همكاري

نخواهد  دست بهجويانه   اي بدون قدرت و انگيزه كنش همكاري  دانست. توازن منطقه

در شرايطي به ثبات، فقط اي   براي تحقق اهداف خود در حوزه امنيت منطقهتركيه د. آم

قدرت و  راهاي از   هاي الزم براي توازن منطقه  كه زمينه رسد مياي   امنيت و تعادل منطقه

 كنش نامتقارن را فراهم سازد.

  خاورمیانه ای منطقه امنیت سامانه در ای مرحله های دگرگوني

اي در   شود. توازن قدرت منطقه  اي از چندين زير سيستم تشكيل مي  هر نظام منطقه

هاي   هاي مختلف سيستم مركزي و سيستم  شود كه بتوان بين حوزه  شرايطي ايجاد مي

اي از تعدادي   اي، شبكه منطقه  وجود آورد. در سامانه چرخه قدرت بهفرعي موازنه 

هاي متعدد تشكيل شده است. در اين سامانه بين   هاي هدف خواه در قالب حلقه  سيستم

دهنده سيستم   گونه سلسله مراتبي برقرار نيست. هر كدام از عناصر تشكيل ها هيچ آن

اي دارند كه از راه پيوند بين اجزاي فرعي در سيستم تابع   تابع، كاركردي در شبكه منطقه

 اي كاركرد كلي شبكه شكل گرفته و هركدام جايگاه خود را خواهند يافت.   منطقه

آيد كه بين اجزاي مختلف نظام  دست مي اي در شرايطي به  گيري توازن منطقه  شكل

وجود داشته باشد. بنابراين هايي از هماهنگي   اي جلوه  الملل و سيستم تابع منطقه بين

موازنه، معطوف به شرايطي است كه شبكه در قالب پيوند كاركردي به يكديگر متصل 

هاي هر كدام از   ها و خروجي  شوند. در اين سامانه نخست تأكيد بر ورودي  مي

هاي   اي است. خروجي هر كدام تبديل به ورودي و هدف  هاي درون شبكه منطقه  سيستم

يابد. اين امر انعكاس تداوم معماي امنيت   ي و به همين ترتيب پيوند ادامه ميسيستم بعد

الملل است. در رويكرد مبتني بر معماي امنيت، هر بخش به ساير اجزا  در سياست بين

آيد كه چندين تعامل ايجاد شود. بر همين   وجود مي خورد. نتيجه در شرايطي به  پيوند مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 119 زدايي در سیاست خارجي ترکیه ای به تنش گرايي منطقه گذار از موازنه

هاي چندجانبه قرار دارد  سو بر ضرورت همكاري ي  از يكا اساس هرگونه توازن منطقه

هايي از توازن و  و از سويي ديگر زيرساخت كنش بازيگران بايد بر مبناي جلوه

گرايانه براي رسيدن به هدف مشترک حاصل و تنظيم  هاي همكاري گيري جهت

 (.Nye, 2008: 41شود)

المللي شكل گرفت،  و بيناي   كه رابطه سيستميك بين اجزاي مختلف منطقه زماني

امكان تعامل عناصر مختلف ايجاد شده و براساس نوع تعامل بازيگران با يكديگر، نتايج 

آيد. در حالت نخست در   وجود مي اي به  مختلفي در ارتباط با فضاي توازن منطقه

بودن آن، امكان  صورت استيالي وضعيت تعارضي بين واحدهاي شبكه يا بلوكي

آيد. اين مسئله   وجود مي اي به  ا در بازي استراتژيك موازنه بخشي منطقهه درگيرشدن آن

انعكاس وضعيت نبود توازن ناشي از رقابت بازيگران است. حالت دوم در صورت 

شود.   يافتن وضعيت منافع متقابل و وابستگي متقابل مثبت بين بازيگران ايجاد مي برتري

كنش مبتني بر موازنه بخشي بازيگران در سامانه هايي از   توان نشانه  در اين شرايط مي

 اي را مورد مالحظه قرار داد.   منطقه

  خاورمیانه ای منطقه امنیت سامانه در محور ساختار های دگرگوني

اي با اهداف خود را   هاي مبتني بر همراهي بازيگران منطقه  هاي بزرگ زمينه  قدرت

توان در ارتباط با روابط آمريكا، ناتو با   يكنند. نشانه چنين فرايندي را م  فراهم مي

بازيگراني همانند اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقا و شوراي همكاري خليج فارس عليه 

اي بايد از   ليبي و سوريه دانست. براي رسيدن به اين هدف و برقراري موازنه منطقه

در روند توازن قطبي هاي بزرگ   ببرند. قدرت  طراحي سامانه سلسله مراتبي داخلي بهره 

 آورند.   وجود مي اي، حداقلي از موازنه هوشمند را به  شده منطقه

اي خاورميانه و شرق مديترانه  تركيه، يكي از بازيگران مؤثر در محيط امنيت منطقه

اي جايگاه مؤثري دارد. تحقق چنين  دهنده در محيط منطقه بندي قدرت موازنه در شكل

گرا پيوند دهد. سيستم  اهدافي نيازمند آن است كه تركيه بتواند خود را با سيستم انطباق
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هاي الزم براي  د و اثربخشي خواهد داشت كه بتواند زمينهدر شرايطي اهميت، كاركر

وجود آورد. براساس قانون ريچارد اشبي، تنوع شرط ضروري  گرايي را به چندجانبه

كنترل است. اشبي بر اين موضوع تأكيد دارد كه به هر ميزان نقش بازيگران هماهنگ و 

در ساختار موازنه قدرت به ميزان  تر باشد، در آن شرايط امكان ايجاد تعادل  يافته  سازمان

 . (Ashby, 1978: 29)بيشتري وجود خواهد داشت

توان ظهور بازيگران  تيك خاورميانه را مييهاي نوظهور در ژئوپل يكي از شاخص

 درانعكاس هويت درحال ظهور شهرونداني است كه  مسئلهغيردولتي دانست. اين 

نيته قرار داشت، سركوب شده و ماهيت مدرطرح هايي كه جهان غرب در روند اجراي  سال

گرايي واقعيت درحال ظهور كشورهاي خاورميانه  اكنون اسالم اند. هم اي پيدا كرده حاشيه

هايي از  كنند تا جلوه تالش مي، اند گرايي قرار گرفته هايي كه در روند هويت . گروهاست

 (. 1382:45سياست اجرايي خود كنند)هينبوش و احتشامي،  همراهمقاومت را 

طالبان  ،االسالم در لبنان هاي سلفي تندرو مانند فتح در اين چارچوب، مجموعه تشكل

 ،جمعيت علماي اسالم، لشگر جنگوي و جيش طيبه در پاكستان ،در افغانستان

مصر و جماعت جهاد اسالمي در ، انصارالسنه در عراق ،التحرير در ازبكستان حزب

ها  . اين گروههستند اي و يا همسو با سازمان القاعده هاي شبكه اسالمي در مالزي، تشكل

گرايي را در حوزه رفتار سياسي خود در برخورد با  هايي از مقاومت نشانهتا اند  نيز توانسته

سامانه هاي مربوط به  . نشانهگر جهان غرب و اسراييل سازماندهي كنند كشورهاي مداخله

 مشاهده كرد. 1توان در نمودار  محور براساس نقش بازيگران ساختاري را مي توازن
 

 

 

 

 محور ساختاری در محیط امنیتي خاورمیانه : سامانه توازن 1نمودار 
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شي آن امپراتوري  در صدسال آخر حكومت عثماني در تركيه كه سرانجام به فروپا
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اي را در راه آزادشدن  جنگ اول جهاني انجاميد، تركيه اصالحات گستردهپايان  در

هاي مهم آن عبارت بود از ايجاد  شدن تجربه كرد كه نمونه هاي اقتصادي و غربي فعاليت

هايي از حكومت پارلماني، تالش براي سازش ميان قوانين  نظام قضايي، پذيرش جنبه

ترتيب، اگرچه  وزشي به سبك غرب. بديناسالم و غرب و اجراي اصالحات در نظام آم

اصالحات آتاتوركي جمهوري نوين تركيه پس از جنگ دوم جهاني بدون ترديد همانند 

توان گفت كه اين  ، نميهستشدن تركيه  يك فصل انقالبي نوين در فرايند غربي

 (.105: 1383)فولر، اي نداشته است زمينه اصالحات هيچ پيش

گرا  هاي هويت روي اجتماعي درحال ظهور گروهعنوان ني نيروهاي همسو به

هايي از خويشاوندي هويتي و ايدئولوژيك نقش  شوند. آنان براساس جلوه محسوب مي

المهدي در عراق و  هاي جنبش جيش توان به تشكل ها مي كنند. از جمله اين گروه ايفا مي

هاي همسو با  احزاب و سازماناز آنان  كرد.حزب وحدت اسالمي در افغانستان اشاره 

المسلمين در كشورهاي  هاي اخوان ها و جنبش سازمانبيشتر اهلل هستند. درنهايت،  حزب

المسلمين اردن، جنبش النهضه تونس، جنبش  عربي منطقه از جمله: اخوان

هاي همسو با  المسلمين كويت نيز از تشكل المسلمين مصر، و جنش اخوان اخوان

اند موج  كه توانسته هستندسازمان حماس هستند. آنان  نيروهاي اجتماعي جديدي 

هاي مختلف اجتماعي كشورهاي خاورميانه گسترش دهند. اين  گرايي را در حوزه انقالبي

. هستندترين مرجع مقاومت در برابر تهديدات آمريكا و اسراييل در خاورميانه  نيروها اصلي

روزه و جنگ  33هاي  اهلل موسوم به جنگ اسراييل عليه حزب 2006اكتبر  -جنگ سپتامبر

توان نمادي از رويارويي  روزه را مي 22هاي  دسامبر اسراييل عليه حماس موسوم به جنگ

 .اي عليه نيروهاي هويتي در خاورميانه دانست كشورهاي خواستار هژموني منطقه

هاي سياست  ترين واقعيت از اصليرا يكي « ياثربخش»توان  عبارتي ديگر، مي به

بازيگران غيردولتي در خاورميانه دانست. اقدامات نظامي تهاجمي در برابر كشورهاي 

هاي مقاومت، نقش آنان در عمليات نظامي و مقاومت امنيتي   فرادست، توانمندي سازمان
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تان و از اين بازيگران در عراق، افغانس ساز دانست. توان نمادي از بازيگر امنيت را مي

 :Kjellen, 1997)دارندهاي نظامي راهبردي را  تر در لبنان، توانايي عمليات همه مهم

هاي ياد شده كه ماهيت اجتماعي دارند، بازيگراني ديگري همانند  بر گروه افزون .(107

اقداماتي  اند تا هالقاعده وجود دارند كه قابليت كنش استراتژيك دارند. آنان توانست

 دهند.سپتامبر را انجام  11ات همانند عملي

 گرايي ترکیه در خاورمیانه  اهداف و فرايند موازنه

هاي  هاي بزرگ براساس ضرورت قدرت وسيله بهريزي دفاعي و استراتژيك  طرح

بندي قدرت و امنيت در  عبارت ديگر، هرگونه شكل گيرد. به تيكي انجام مييمحيط ژئوپل

هاي بزرگ، بازيگران  ها و نيازهاي امنيتي قدرت ضرورتتوان تابعي از  خاورميانه را مي

اي دانست. آمريكا پس از فروپاشي اتحاد شوروي و  متوسط و همچنين كشورهاي منطقه

، نظم نوين جهاني را اعالم كرد و آن را به معناي ديد ميدرحالي كه خود را پيروز ميدان 

 . دانستها و فرهنگ آمريكايي  شدن ارزش حاكم

كشورها  وسيله بهتوان انعكاس چنين نيازي  را ميبزرگ  طرح خاورميانه گيري شكل

المللي تغيير  الملل دانست. زماني كه معادله قدرت در حوزه ساختار بين در سياست بين

آيد،  وجود مي اي به هايي از دگرگوني در فضاي سياست منطقه يابد و يا اينكه جلوه مي

گيري  تيكي براي شكليهاي ژئوپل دي رسيد كه زمينهبن توان به اين جمع در آن شرايط مي

 (. 45: 1387يندهاي جديد امنيتي و استراتژيك فراهم شده است)كوهن، افر

. مقامات آمريكايي استقابل تفسير  روندينيز در چنين جديد  طرح خاورميانه

بر مناطق  تسلطتحكيم هژموني و قدرت برتر خود در منطقه و براي دستيابي و اهدف ب

مين امنيت اسراييل و كمك به گسترش نفوذ أخيز جهان و همچنين با هدف ت انرژي

جديد  اسراييل در منطقه اقدام به طراحي راهبردهاي جديدي كردند كه طرح خاورميانه

چنين طرحي در راستاي ايجاد  نظريها ارزيابي كرد. تبيين  برنامهآن توان يكي از  را مي

هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشورهاي خاورميانه انجام  تغيير در زيرساخت
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پذيرفت. در طرح جديد آمريكا، كشورهاي عربي هسته مركزي و كشورهاي ايران، 

تيك امنيتي خاورميانه ياي در ژئوپل حاشيه كشورهايافغانستان، پاكستان، تركيه و اسراييل 

 مدنظر هستند. 

  انهیاحمد داود اوغلو در خاورم نيدکتر

 خارجه امور (وزير اوغلو داود احمد كه تأثيرگذاري و كليدي نقش به توجه اب

 حزب كارآمدن روي از بعد تركيه خارجي سياست اجراي و دهي شكل در تركيه(

 آن اهداف و تركيه خارجي سياست شناخت و درک براي است، داشته توسعه و عدالت

 اوغلو داود. كرد شروع وي هاي انديشه از را تحليل بايد ناگزير خاورميانه، منطقه در

 رساندن صفر به» و «استراتژيك عمق» گفتمان دو قالب در را خود هاي ديدگاه ترين مهم

 به كتابي در كه «استراتژيك عمق» دكترين. است كرده عرضه «همسايگان با اختالفات

 روابط در كشور يك ارزش كه است اين كننده بيان است، شده منتشر نام همين

  گيرد. مي نشأت آن تاريخي عمق و ژئواستراتژيك موقعيت از الملل، بين

گويد: اصوالً منفعت تركيه ايجاب  براساس همين نظريه است كه داود اوغلو مي

كند كه صلح و ثبات در مناطق پيراموني تركيه برقرار باشد. از آنجا كه تركيه  مي

اقتصادي جهان قرار گيرد، تقويت در رديف ده قدرت برتر  2023خواهد تا سال  مي

الملل براي آن اولويت دارد و بايد كه تعامل  سطح همكاري در عرصه اقتصاد بين

 (. Davutoglu, 2012تر شود) المللي تركيه در مناطق مختلف جهان فعال بين

هاي جديد قدرت در خاورميانه  بندي توان براساس شكل موقعيت جديد تركيه را مي

اي تركيه  سازي منطقه درت و امنيت را بايد دو شاخص بنيادين در امنيتارزيابي كرد. ق

 دانست. داود اوغلو در تبيين تحوالت منطقه بر اين موضوع تأكيد دارد كه: 

اين وضعيت پيامد طبيعي سياست جغرافيايي اياالت متحده آمريكا است. آمريكا كه »

خود در نظام جهاني را دولت مشخص دريايي است، سياست كسب و استمرار رهبري 

هاي دريايي با حمايت هوايي،   اي و لشكركشي  هاي هوايي ماوراي قاره  مبتني بر عمليات
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اي بازدارند مورد حمايت قرار داده   هاي متعارف و برتري هسته  با راهبردهاي دخالت

هاي داخلي اروپا،   است. لشكركشي نورماندي سبب شد تا آمريكا با استفاده از چالش

رهبري خود را در نظام جهاني تثبيت كند. لشكركشي كره بازتابي نظامي از راهبرد 

وسيله كشورهاي پيراموني و شبه جزاير از سوي اياالت متحده  محاصره اوراسيا به

آمريكا است. دخالت كره كه اولين درگيري جدي نظام دوقطبي پس از جنگ جهاني 

سازي حاكميت جهاني آمريكا از راه   دوم است، در عين حال اولين اقدام مشروع

المللي پس از اين به عنوان  ترين تشكل بين  المللي است. سازمان ملل، جامع نهادهاي بين

ترين ابزار كسب مشروعيت براي راهبرد خود اياالت متحده آمريكا تبديل شده  مهم

 (. 231: 1391)داود اوغلو، « است

 هاي مؤلفه و دهد مي تشكيل را دكترين اين اصلي هسته ژئوپليتيك، اساس همين بر

 و اي  منطقه هاي بحران حل و گري ميانجي براي تالش نرم، قدرت بر تأكيد چون ديگري

 را دكترين اين كشورها، ديگر با ارتباط در برد - برد راهبرد كارگيري به و المللي بين

 موقعيت دليل به تركيه» كه كند مي استدالل اوغلو داود دكترين اين كند. در مي تكميل

 در بايد دليل همين به و «است استراتژيك عمق داراي خود خاص تاريخي و جغرافيايي

. شود شناخته مركزي قدرت يك عنوان به و گيرد قرار فرد به منحصر كشورهاي رديف

 عهده به را خود پيراموني مناطق رهبري نقش بايد تركيه كه است باور اين بر دكترين اين

 Center for Strategicدست آورد) به جهاني استراتژيك اهميت خود براي و بگيرد

and International Studies, 2012: 4.)  

 با مشكالت رساندن صفر به دكترين» يعني دوم براساس چنين نگرشي، دكترين

داود اوغلو معتقد است كه تركيه نبايد خود را مستقر در . شود مي مطرح «همسايگان

اروپا و فقط با نگاه به غرب ببيند؛ بلكه بايد مشكالت با همسايگان خود را جبهه شرقي 

 تركيه دكترين، ها ارتباط نزديكي برقرار سازد. بنابر اين كاهش و به صفر رساند و با آن

 كند، پيدا المللي بين استراتژيك اهميت و شود تبديل اي منطقه رهبر به بتواند اينكه براي
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 از را فيمابين اختالفات و مشكالت و كند برقرار دوستانه روابط خود همسايگان با بايد

 ميزان بيشترين به رسيدن چارچوب اين در تركيه هدف ترين اصلي و ترين مهم. ببرد بين

 (.Jenkins, 2010است) رويكرد اين با همسايگان با همكاري و همگرايي

هاي ارايه شده از  نظريهاما بسياري از  ؛ماهيت اقتصادي ندارد تنهاگرايي  اگرچه منطقه

هاي اقتصادي و  كيد داشتند كه بايد بين ضرورتأبه بعد بر اين موضوع ت 1945سال 

 «يا منطقه ياقتصاد ييهمگرا»هويتي كشورهاي يك منطقه در روند  -هاي سياسي نشانه

اي  منطقه هاي مختلف سازمانهاي  شكلهاي اوليه ايجاد شود. نگاهي اجمالي به  هماهنگي

هاي اقتصادي  طرحاي از  دهد كه هر چند اين منطقه طيف گسترده در خاورميانه نشان مي

هاي چندمليتي و بخش خصوصي  شركت را ها طرح اين بيشتراما  دارد؛اي  منطقه

 (. Leventhal, 2004: 22) عربي دارد ماهيت بين بيشتركه  اند  كردهسازماندهي 

 رو اين از. داند مي خود رقيب ترين مهم را ايران راه تركيه  اين شايان توجه اينكه در

 ايران، اي  منطقه هاي سياست در كشور اين نقش و سوريه و ايران رابطه نوع به توجه با

 گيري جهت با دولت يك آمدن كار روي و ايران شمار متحدان از سوريه حذف تركيه

 ديگر سوي از. كند مي ارزيابي ايران تضعيف هاي راه از يكي را كشور اين در غربي

 براي را پيام اين تواند مي سوريه با رابطه در ديدگاهش ساختنمسلط در تركيه موفقيت

 و دارد ايران به نسبت بيشتري قدرت و نفوذ منطقه، در تركيه كه باشد داشته جهانيان

 كه گرفت نتيجه توان مي مسئله اين منطقه. از در رهبري هدف به تركيه رسيدن يعني اين

 و لزوم صورت در تعهدات صفررساندن به ها تنش رساندن صفر به دكترين ديگر بعد

 گيري موضع اين براي توان مي را مختلفي است. داليل شده تعريف منافع راستاي در

 قرارگرفتن و تركيه خارجي سياست گيري جهت در تغيير ها آن از يكي. برشمرد تركيه

 تركيه خارجي سياست اصلي هدف. است جديد سياست اين توجه كانون در خاورميانه

 در دهنده رهبري و موازنه نقش ايفاي نوعي به و مركزي قدرت به شدن تبديل منطقه در

 .است آن تحوالت
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 خاورمیانه  شدنامنیتي فرايندتهديد عربستان و ترکیه در  موازنه تأثیر

هاي  توان تابعي از ضرورت هاي راهبردي داود اوغلو و اردوغان را مي همكاري

اي دانست. براساس چنين رويكردي، ائتالف تركيه با  موازنه تهديد در نظام امنيت منطقه

كند. چنين  كشورهايي همانند مصر، عربستان و اسراييل در مقابله با ايران مفهوم پيدا مي

 2014هاي تضاد در روابط ايران و تركيه را افزايش داد. از سال  موج 2011فرايندي از سال 

گرايي سنتي داود اوغلو  هاي گذار از موازنه دليل موج بعد اختالفات ايران و تركيه به به

  به نقطه اوج خود رسيده است. 2016تا  2015هاي  افزايش يافت. اين تضادها در سال

 را خود تا تالش كرد تركيه عرب، مردم جنبش و اعتراضات موج شروع اساساً با

 به نسبت كشورها اين در را عمومي افكار و اعراب ديد و دهد جلوه ها آن بزرگتر برادر

 اعراب سوي از مشكلي منطقه در كشور اين رهبري نقش پذيرش در تا كند مثبت خود

 سياست روي عمومي افكار تأثير كه كند مي پيدا اهميت زماني مسئله اين. نيايد پيش

 قرار توجه مورد كشورها اين در مردمي هاي حكومت كارآمدن روي صورت در خارجي

هاي تحول در سياست خارجي تركيه كه از آن  در واقع يكي از آشكارترين نمونه. گيرد

شود، در تحوالت كشورهاي عربي و بيداري اسالمي در سال  نيز ياد مي« نوعثمانيسم»به 

كه به بيداري اسالمي معروف شده است، فرصتي را براي  چهآن .است افتهنمود ي 2011

آفريني جدي در خاورميانه، به ايفاي  ها نداشتن نقش تركيه فراهم كرد كه پس از سال

هاي  هاي مخالفان هيئت گري، برگزاري و حمايت از همايش نقش جدي از راه ميانجي

ليبي در جوالي  حاكمه كشورهاي عربي در تركيه مانند برگزاري نشست گروه تماس

 (.137: 1390و نشست مشترک آشتي حماس و فتح اقدام كند) حيدري و رهنورد،  2011

 حكومتي ساختار كردن مطرح دنبال به غرب و آمريكا همراهي با تركيه راستا اين در

 جمهوري الگوبودن نقش تواند مي كه هست نيز عرب جهان در الگويي عنوان به تركيه

 قدرت از استفاده با عرب جهان عمومي افكار روي كار طرح. دهد كاهش را اسالمي

 شده شروع 2000  دهه نخستين هاي سال از تلويزيوني و سينمايي توليدات راه از نرم،
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 همراه به اسراييل با آمده پيش مسائل و فلسطين از اردوغان هاي حمايت و است

هستند.  نمايش همين از هايي پرده عربي كشورهاي تحوالت قبال در تركيه گيري موضع

 اسراييل عذرخواهي مانند هايي شرط پيش اسراييل، با روابط سازي عادي مورد در تركيه

 كرده مطرح را غزه محاصره از كشيدن دست و غرامت پرداخت شهروندان، كشتار براي

 . است

 بر اسراييل كارشناسان اما كرد؛ تأسف اظهار مرمره كشتي مورد در اسراييل هرچند

 كه هستند آن خواستار و دارند تأكيد روابط اهميت و تركيه با روابط سازي عادي لزوم

 درحال ايران ها آن باور به زيرا كند؛ حركت تركيه به نزديكي سوي به زودتر آويو تل

است. چالش ديگر در سياست خارجي تركيه  تركيه با روابط در اسراييل جاي پركردن

درگير در منطقه خاورميانه است كه از يمن تا  تنوع و گستردگي بازيگران و مسايل

شود و تركيه درگير اين موضوعات است. بنابراين  سوريه و از ليبي تا تونس را شامل مي

مشي يكسان و كلي براي كشورهاي منطقه براساس استراتژي  ارائه يك سياست و خط

 (.Yilmaz, 2011: 5مشكل صفر با همسايگان به آساني امكان پذير نيست)

ويژه پس از رفراندوم  و به 2010گرفتن چنين ديدگاهي سبب شد تا از سال  شكل

كنار گذاشته شود و با « سياست به صفررسانيدن مشكالت با همسايگان»قانون اساسي، 

كه محتواي كلي آن پيگيري نقش محوري تركيه در تأمين « گرايي سياست نوعثماني»

توان در عرصه  هاي چنين فرايندي را مي نشانهمنافع مسلمانان است، جايگزين شود. 

وان »الملل، مسئله ترک نشست داووس از سوي اردوغان و سخن وي موسوم به  بين

اي در  اي سرشناس در نزد كشورهاي اسالمي ترسيم كرد و اميد تازه از وي چهره« مينت

وارد فاز اهل سنت پديد آورد، كه رقابت با اسراييل  ويژه مردم مسلمان و عرب و به

 جديدي شده است.

 رهبران و ها گروه. است يافته افزايش بسيار اسراييل، و اعراب مناقشه در تركيه نقش

 سپس و مذاكراتي داشتند آنكارا در عباس محمود و مشعل خالد جمله از فلسطيني
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 اغلو داود آشتي اين گذار پايه آنكه با بنابراين. داد روي قاهره در ها آن آشتي ها و توافق

 ها آن نام به و مصر در فتح و حماس بين توافق حساسيت، ايجاد از جلوگيري براي بود،

 كشتي فرستادن دوباره از تركيه نيز غزه به آزادي كاروان حركت مورد در. شد انجام

 تركيه كه مقامات رسد مي نظر رو به اين از و كرد جلوگيري آمريكا مذاكرات با مرمره

 دوري نيز روابط در بيشتر تنش از اسراييل، قبال در خود خاص باوجود رويكرد

 (.7: 1390هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه،  كنند)مركز پژوهش مي

 مختلف هاي عرصه در داخلي مهم تحوالت شاهد اخير دهه يك طول در تركيه

. است يافته توسعه نيز كشور اين اي منطقه نقش و بوده اجتماعي و اقتصادي سياسي،

 و سياسي هاي پيروزي تداوم و تركيه در توسعه و عدالت حزب رسيدن قدرت به از بعد

 و اي منطقه مهم بازيگر به شدن تبديل حال در اكنون كشور آن اقتصادي، هاي موفقيت

 جهان تحوالت و ها خيزش جريان در. است منطقه كشورهاي براي توجه مورد الگويي

 از مناسبي الگوي عنوان به تركيه موجود، حكومتي الگوهاي به مردم اعتراضات و عرب

 اين پارلماني انتخابات در توسعه و عدالت حزب پيروزي و شد مطرح كشورداري

 خوبي به را حزب اين عملكرد از داخلي عمومي رضايت نيز بار سومين براي كشور

 (.2: 1390هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه،  داد)مركز پژوهش نشان

 و متوازن اي منطقه تا رويكرد است كرده تالش گذشته دهه يك طول در تركيه

 اين اي منطقه تأثيرگذاري و نقش افزايش به تا كند دنبال فعالي را خارجي سياست

 كرده معطوف غرب به بيشتر را خود توجه كه گذشته برخالف تركيه. شود منجر كشور

 و غرب با ارتباط و خود ژئوپليتيك موقعيت از استفاده با تا كند مي تالش بود،

 سياست تركيه. باشد داشته منطقه سياست در را اي ويژه نقش اي، خاورميانه كشورهاي

 در گذشته سال چند در را خوب همسايگي يا همسايگان با مشكل رساندن صفر به

 شرايط بهبود سبب مسئله، اين كه است كرده دنبال منطقه كشورهاي با خود روابط

 . است شده خاورميانه در كشور اين اي منطقه
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 در تركيه فعال باوجود سياست و عرب جهان جديد تحوالت به توجه با حال اين با

 كرده ايجاد كشور اين اي منطقه سياست براي را هايي چالش تحوالت اين مورد، اين

 دگرگوني گذشته، سال چند در تركيه اي منطقه سياست تحوالت ترين مهم از است. يكي

 گذشته هاي دهه در اسراييل و تركيه. است بوده اسراييل رژيم نسبت به رويكرد در

 جهان با روابط در را خود منافع توسعه و عدالت حزب اما داشتند؛ استراتژيك روابط

 نوعي شاهد توان مي كه داد ترجيح اسراييل با استراتژيك روابط بر ايران و عرب

 . بود اسراييل از تركيه گرفتن فاصله

اي تركيه به عربستان، مصر و  گسترش بحران خاورميانه، بار ديگر سياست منطقه

اي خاورميانه نقش  كند تا در بحران منطقه اسراييل را بازتوليد كرد. تركيه تالش مي

گر را ايفا كند. چنين رويكردي با واكنش برخي از رهبران حزب عدالت و توسعه  موازنه

توان  وزيري تركيه را مي استعفاي داود اوغلو از رياست حزب و نخسترو شد.  روبه

گر  نقش موازنه»ها به نگرش معطوف به  سازي چالش انعكاس گذار از رويكرد حداقل

هاي  كند، معموالً با چالش گر را ايفا مي دانست. بازيگري كه نقش موازنه« اي منطقه

 شود.  رو مي راهبردي و تاكتيكي روبه

 گیری  نتیجه

توان تضادهاي  اي در سياست خارجي تركيه را مي گرايي منطقه گذار از موازنه

اي تدريجي تضادهاي  گونه اي دانست. چنين فرايندي، به راهبردي تركيه در محيط منطقه

اي را افزايش خواهد داد. تحول  ساختاري تركيه با همسايگان و كشورهاي منطقه درون

هاي تضاد بيشتر  اي كه انجام پذيرد، زيرساخت گونهدر سرنوشت سياسي سوريه به هر

هاي  هاي اردوغان در سال سازد. تالش عربستان، مصر و اسراييل با تركيه را فراهم مي

نتوانست اهداف راهبردي تركيه در سوريه را شكل دهد. در چنين  2016تا  2014

 . ناپذير است هاي داخلي در تركيه اجتناب شرايطي امكان گسترش بحران

اي و راهبردي تركيه، يكي از اهداف بنيادين اين  گرايي در سياست منطقه موازنه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 131 زدايي در سیاست خارجي ترکیه ای به تنش گرايي منطقه گذار از موازنه

سو موقعيت ژئوپليتيك دوگانه دارد و از سوي  كشور بوده است. كشوري كه از يك

هاي فرهنگي مسيحي و اسالمي را با يكديگر پيوند داده است را  ديگر زيرساخت

آفريني در محيط راهبردي قابليت الزم را توان از بازيگراني دانست كه براي نقش  مي

دارند. پايان جنگ سرد، موقعيت تركيه در خاورميانه را ارتقا داد و تركيه از نقش 

 سياسي جديدي در خاورميانه برخوردار شد. 

در چنين شرايطي بود كه حزب عدالت و توسعه توانست موقعيت خود را در 

گرا در ساختار سياسي  هاي اسالم بي گروهيا ساختار سياسي تركيه تثبيت كند. جايگاه

هاي  هاي دوران گذار در سياست بين الملل دانست. گروه تركيه را بايد يكي از ضرورت

گرا توانستند موقعيت خود را در ساختار سياسي تثبيت كرده و مشكالت هويتي  اسالم

راهبردي هر هاي  بخشي از ضرورت خود با كردها را ترميم كنند. معادله قدرت و امنيت

 كشوري از جمله تركيه است. 

اي  گرا در صدد برآمدند تا موقعيت خود را از راه كنترل محيط منطقه هاي اسالم گروه

هاي امنيتي تركيه  خاورميانه ارتقا دهند. در چنين روندي خاورميانه محور اصلي سياست

اي را  طقهقرار گرفت. تركيه توانست الگوهاي كنش خود با آمريكا و كشورهاي من

گرايي راهبردي شود. بازتوليد  هايي از تعادل اي تنظيم كند كه منجر به جلوه گونه به

اي تركيه با عربستان و ايران  گرايي راهبردي تركيه آثار خود را در روابط منطقه تعادل

هاي ناپايدار و الگوي كنش شكننده  گيري ائتالف نشان داده است. اين روند زمينه شكل

گرايي آثار خود را در انتقادات  گرايي و موازنه ناپذير كرده است. نگرش تعادل برا اجتنا

كند. سياست  داود اوغلو نسبت به فرايندهاي بحران امنيتي خاورميانه منعكس مي

گيري تضادهاي جديد و  جايي در الگوي كنش راهبردي تركيه منجر به شكل جابه

را فراهم آورده است. در اين فرايند اي  درحال گسترش با برخي از كشورهاي منطقه

هاي راهبردي  جايي اولويت عنوان نماد تحول در سياست جابه ها را به توان اين نشانه مي

 تركيه مشاهده كرد:
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هاي درهم تنيده با الگوهاي هويت متفاوت و  كشورهاي خاورميانه مجموعه -

ايدئولوژيك كشورهاي متعارض هستند. تركيه در مركزيت سياسي، مذهبي، فرهنگي و 

توان اين موضوع را مورد توجه قرار  خاورميانه قرار ندارد. به همين دليل است كه مي

دهنده اهداف سياست خارجي تركيه بوده و  داد كه ايران همواره بخشي از نيروي موازنه

ي ها كند. نگرش ايران را بايد نمادي از پيوند مؤلفه در آينده نيز چنين نقشي را ايفا مي

گرفتن ايران در سياست خارجي تركيه،  ژئوپليتيكي، مذهبي و راهبردي دانست. ناديده

 دهد. گرايي راهبردي اين كشور را در شرايط ناكارامد قرار مي موازنه

 و اقتصادي سياسي، مهم هاي پيشرفت ويكم شاهد قرن بيست دومين دهه در تركيه -

 توانسته خود مطلوب عملكرد با توسعه و عدالت حزبويژه  به و است بوده اجتماعي

. بگيرد قرار قدرت ساختار كانون در نيز خود تركيه، داخلي شرايط بهبود بر افزون است،

 ارتش، نقش و قدرت كنترل مانند داخلي مختلف هاي چالش با حزب اين حال، اين با

 و آن حركت روند تواند مي كه رو است روبه كردها مشكل و اساسي قانون اصالح

 كند؛ مواجه مخاطراتي با را تركيه مناسب شرايط

داود اوغلو در تبيين روندهاي سياست خارجي جديد تركيه از جمله پيوند  -

مذهب، سياست، ژئوپليتيك، امنيت و قدرت نقش مؤثري داشته است. او بر اين باور 

خود هايي از تغيير پارادايمي را در حوزه سياست خارجي  است كه تركيه بايد نشانه

تغييري "را جابجايي در محور سياست خارجي تركيه موسوم به   ايجاد كرده و آن

. چنين رويكردي را بايد بخشي از راهبردي دانست كه سياست داند مي "محوري

 دهد؛  هاي امنيت ملي آن كشور پيوند مي خارجي تركيه را با ضرورت

گرايي  ركي با عثمانسياست خارجي دولت عدالت و توسعه در تركيه مرزهاي مشت -

هاي فرهنگي و ژئوپليتيكي تركيه كه  دهد كه مؤلفه جديد دارد. اين مسئله نشان مي

كند، در  اي معنا پيدا مي هاي هويت خاورميانه هاي مذهبي دارد و در قالب شاخص مولفه

گرايي جديد را بايد نمادي از  دوران جديد از اهميت بيشتري پيدا كرده است. عثمان
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هاي ژئوپليتيكي، فرهنگي و  وزه نفوذ تركيه در خاورميانه براساس مؤلفهگسترش ح

 راهبردي دانست؛ 

هاي الزم براي ايجاد چنين  تركيه در ارتباط با تحوالت سوريه نتوانست زمينه -

گرايي سياست خارجي تركيه در شرايطي امكان پذير  توازني را فراهم آورد. موازنه

هايي از  عادل هويت ديني ايجاد شود. اگر نشانههايي از ت خواهد بود كه جلوه

دست خواهد  وجود آيد در آن شرايط زمينه براي گسترش بحران به گرايي ديني به افراط

 گيرد؛ گرايي تركيه در شرايط بحران شكل نمي آمد. موازنه

گرايي تركيه را بايد ايفاي نقش در حوزه جدال و  هاي موازنه يكي ديگر از نشانه -

هايي را مورد مالحظه قرار  توان نشانه عبارت ديگر، مي اي دانست. به اي منطقهه آشوب

  شكل هاي سلفي و تكفيري جدا شده و به داد كه سياست تركيه از روند حمايتي گروه

اي قرار گرفته است. حمله نيروهاي نظامي  تدريجي در جهت ايجاد ثبات و تعادل منطقه

نظامي داعش در سوريه را بايد يكي ديگر از  بههاي تركيه به نيروهاي ش و جنگنده

ژانويه  30گرايي راهبردي و عملياتي تركيه دانست. حمله نظامي در  هاي موازنه شاخص

گرايي  انجام شد. انجام چنين اقداماتي را بايد تالشي براي بازسازي فرايند موازنه 2014

 در سياست راهبردي تركيه در خاورميانه دانست؛

شدن سياست امنيتي كشوري دانست كه  توان نماد پيچيده را مي ظهور داعش -

توان  مي 2016تا  2014هاي  بيشترين ارتباط راهبردي را با آن بنا كرده است. در سال

متحده در قالب ناتو و داعش را مشاهده  هايي از تعامل دوجانبه تركيه با اياالت نشانه

دهد؛ اما در اين فرايند  ي را گسترش ميهاي سلف كرد. اگرچه تركيه روابط خود با گروه

ناچار است تا الگوي تعامل با آمريكا را نيز تداوم بخشد. به همين دليل است كه نظريه 

گيري از  اي و بهره گيري تضادهاي جديد منطقه عمق راهبردي داود اوغلو منجر به شكل

 است؛ سازوكارهايي شده است كه در سياست خارجي آمريكا قدمت محدودي داشته

عنوان يكي  توان به به ايران را مي 2015ژانويه  29سفر رجب طيب اردوغان در  -
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اي دانست. در شرايطي كه رهبران  گرايي تركيه در محيط منطقه هاي موازنه ديگر از نشانه

بندي رسيدند كه همكاري راهبردي با عربستان مخاطرات  سياسي تركيه به اين جمع

كند، زمينه تغيير در فرايندهاي سياست خارجي  آنان ايجاد مي امنيتي و ايدئولوژيك براي

وجود آمد. الگوي رفتاري تركيه با چرخشي در  آنان در ارتباط با ايران و سوريه به

ايران و اياالت متحده قرار  اي در روابط تركيه، عربستان،  گرايي منطقه راستاي موازنه

 گرفت؛ 

وزير است.  به افزايش قدرت نخست تغيير در ساختار سياسي تركيه معطوف -

وزير، بيشترين قدرت اجرايي در تركيه جديد را  عبارت ديگر، مجلس ملي و نخست به

دست آوردند. تغيير در قانون اساسي را بايد انعكاس ادراكي دانست كه در نگرش  به

كارگزاران حزب عدالت و توسعه ايجاد شده است. آنان بر اين باورند كه انديشه 

هاي برسازي  گيري از شكل ت در ذهنيت اجتماعي تركيه نهادينه شده است و بهرهخالف

هاي الزم براي تغيير در سازوكارهاي سياست خارجي تركيه در  تواند زمينه شده آن مي

اي  گرايي هنجاري در سياست منطقه آينده را ايجاد كند. روندي كه معطوف به موازنه

كند تا چنين فرايندي را در آينده سياست  ش ميتركيه شده و حزب عدالت و توسعه تال

 اجتماعي كشور نهادينه كند. 
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