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چکیده
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و تسلط بر ساختار قدرت سیاسی ،سیاست خارجی
ترکیه در دوران حاکمیت این حزب دچار تحول و دگرگونی درخور توجهی شده است .به
دنبال این تحول و فعال شدن دیپلماسی ترکیه در تمامی مناطق پیرامونی ،رهبران این
کشور با الگو قرار دادن دکترین عمق استراتژیک ،نقش متفاوتی را در قیاس با دولتهای
قبلی برای ترکیه در مسائل منطقهای و نظام بینالملل تعریف کردهاند .دکترین عمق
استراتژیک به عنوان الگوی نظری سیاست خارجی ترکیه ،با محور قرار دادن جغرافیا،
تمدن و تاریخ امپراتوری عثمانی به عنوان عناصر قوامدهنده ژئوپلیتیک این کشور ،بستر
جدیدی برای نقشآفرینی رهبران ترکیه در صحنه نظام بینالملل پدید آورده که فعال
شدن ترکیه در معادالت قدرت در سطح منطقهای و حتی جهانی را اجتنابناپذیر کرده
است .دولت اردوغان با سیاست خارجی جدید خود با عنوان «نئوعثمانیگرایی» تالش
میکند جایگاهاین کشور را به عنوان یک قدرت مرکز و خرده هژمون منطقهای ارتقا دهد.
این مقاله تالش دارد با تکیه بر روش تحلیلیـ توصیفی به این سؤال پاسخ دهد که
ژئوپلیتیک ترکیه چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت اسالمگرای عدالت و توسعه داشته
است؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد که ژئوپلیتیک ترکیه بر جهتگیری و تدوین
سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در چارچوب عمق استراتژیک تأثیر گذاشته است.
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به قدرت رسیدن حزب اسالمگرای عدالت و توسعه در سال  2002موجب تغییر و
تحول مهمی در عرصه سیاست داخلی ،به ویژه سیاست خارجی ترکیه شده است.
این حزب با ایجاد اصالحات در سیستم سیاسی ،نظامی ،اداری و اقتصادی ترکیه
و دستیابی به موفقیتهای گسترده داخلی ،توانست موقعیت و نفوذ خود را تحکیم
بخشد .تغییرات بهوجودآمده در سیاست خارجی ترکیه بیش از اقدامات دیگر این
حزب درخور توجه است و اذهان سیاستمداران داخلی و خارجی را به خود مشغول
کرده است .اگر سیاست خارجی هر کشوری در تداوم سیاست داخلی باشد ،باید
پذیرفت تحول در عرصه داخلی بیتأثیر بر عرصه خارجی نیست و افزایش قدرت
یک دولت در عرصه داخلی موجب شکلگیری رویکردی برای ایفای نقش قدرتمند
در عرصه خارجی خواهد شد .رهبران ترکیه نیز مانند هر بازیگر سیاسی در تالشاند
با تکیه بر محذورات و مقدورات کشور خود ،به ایفای نقش برای کسب جایگاهی
شایسته در معادالت منطقهای و نظام بینالملل بپردازند.
سیاست خارجی از عناصر خاصی تأثیر میگیرد و همین عناصر جهتگیری آن
را تعیین و به عنوان معیار و شاخصهای برای ترسیم استراتژیهای یک کشور عمل
میکنند .عنصر «ژئوپلیتیک» 1هم به عنوان بستری برای کنش یک بازیگر و هم
رویکرد نظری برای تبیین سیاست خارجی ،از عوامل تأثیرگذار و تعیینکننده در
سیاست خارجی به شمار میرود .مهمترین عنصر تأثیرگذار بر سیاست خارجی ترکیه
نیز عنصر ژئوپلیتیک است؛ در واقع سیاست خارجی ترکیه با ژئوپلیتیک این کشور
درهم تنیده شده است .داود اوغلو معتقد است که ترکیه به دلیل عمق جغرافیایی
و تاریخی و تمدنی خود دارای عمق استراتژیک است و متعاقباً اهمیت یک ملت در
نظام بینالملل از موقعیت ژئوپلیتیکی آن ملت سرچشمه میگیرد .بر پایه چنین
نگرشی ،رهبران ترکیه با تکیه بر ژئوپلیتیک کشور خود درصدد تنوعبخشی به قلمرو
بازیگری خود برای کسب جایگاه مهم در صحنه نظام بینالملل برآمدند.
هدف این مقاله شناخت وزن و جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه در فرایند سیاستگذاری
خارجی و درک ویژگیهای سیاست خارجی این کشور است و تالش دارد بهاین سؤال
پاسخ دهد که ژئوپلیتیک ترکیه چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت اسالمگرای
عدالت و توسعه داشته است.
1 . Geopolitic

ژئوپلیتیک

اتخاذ یک سیاست خارجی منطقی در تدوین و پیشبرد اهداف هر کشوری به منظور
تأمین منافع ملی ،مهمترین اصل اساسی به شمار میرود .بر این اساس سیاست
خارجی عبارت است از :مبانی نظری و الگوهای رفتاری یک دولت برای تبیین و
تحصیل منافع ملی و امنیت ملی در برابر سایر بازیگران رسمی و غیررسمی در صحنه
بینالمللی .سیاست خارجی را میتوان در سطوح مختلف محلی ،منطقهای ،قارهای و
جهانی بررسی کرد که متناسب هر یک از سطوح ،فرایند سیاست خارجی نیز متفاوت
است .در این ارتباط یکی از مؤلفههای مهم و تأثیرگذار در اتخاذ سیاستهای ملی
و بینالمللی ،عوامل انسانی و طبیعی و به طور کلی جایگاه یک کشور در مجموعه
نظام جهانی است که به ژئوپلیتیک تعبیر میشود .از این رو ،ژئوپلیتیک را میتوان
روش تحلیل میان عناصر جغرافیایی و فرایندهای سیاسی تعریف کرد (قالیباف و
دیگران .)57 :1393 ،در اصل ،ژئوپلیتیک عبارت است از :مطالعه روابط قدرت بر
اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار میگذارد یا امکاناتی که میتوان از
محیط جغرافیایی گرفت (یزدانی و دیگران.)126 :1386 ،
برخی به مفهوم ژئوپلیتیک از منظر «رقابت» توجه میکنند .با تعریف ژئوپلیتیک
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در پاسخ به سؤال پژوهش ،استدالل مقاله حاضر این است که ژئوپلیتیک ترکیه
با ایجاد مقدورات و محذورات برای عملکرد رهبران کشور ،در تدوین اصول و تعیین
جهتگیری سیاست خارجی دولت اسالمگرای عدالت و توسعه ترکیه تأثیر درخور
توجهی داشته است؛ در واقع ،موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه از زمان روی کار آمدن
دولت عدالت و توسعه و مطرح شدن دکترین عمق استراتژیک با مبنا قرار دادن
تاریخ ،تمدن و جغرافیای ترکیه به عنوان پایههای ژئوپلیتیک این کشور و ارائه
تعریف حداکثری از ژئوپلیتیک به جای تعریف حداقلی برای ایفای نقش قدرتمند
در منطقه در قامت امپراتوری عثمانی با عنوان «نئوعثمانیگرایی و احیای جایگاه
هژمونیک این امپراتوری» ،قلمرو بازیگری گستردهای برای سیاست خارجی دولت
اسالمگرای اردوغان ترکیه پدید آورده است .بنابراین با اینکه ممکن است رهبران
عدالت و توسعه خود ایدههایی برای اعمال در عرصه سیاست خارجی داشته باشند،
ولی میدانند که این ایدهها یا انگارههای ذهنی باید بر بستر واقعیتهای تاریخی و
ژئوپلیتیکی ترکیه شکل گیرد.
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از منظر قدرت ،این انگیزه و امکان برای دولتها که درصدد کسب و افزایش قدرت
ملی و همچنین تصرف ابزارها ،اهرمها و فرصتهای جغرافیایی هستند ،فراهم
شده است تا با تنظیم راهبرد ملی مناسب متکی به عالیق ژئوپلیتیکی برای تصرف
فرصتها و مقدورات در مکان و فضای جغرافیایی به رقابت پردازند و سعی کنند
نفوذ خود را در فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه دهند و آنها را به قلمرو اعمال اراده
خود بیفزایند و بر عکس رقبا را از فضاهای مورد منازعه بیرون رانند .از این دیدگاه
ژئوپلیتیکی به مطالعه الگوهای رقابتی ،فرصتها و ابزارهای رقابتآمیز ،انگیزههای
رقابت ،کارکردهای مکان و فضا در شکلدهی به فرایندهای رقابت و تأثیر آن بر
فراز و فرود قدرت میپردازند (حافظنیا و شمس دولت آبادی .)180 :1388 ،به
عبارت دیگر ،ژئوپلیتیک آموزهای است که با آن پدیده قدرت در چارچوب تمایزات و
ویژگیهای سرزمینی یا جغرافیایی مطالعه میشود (سیمبر.)100 :1385 ،
حوزه مفهومی ژئوپلیتیک ناظر بر مناسبات قدرت برگرفته از امکانات محیط
جغرافیایی واحدهای سیاسی در گستره منطقهای و بینالمللی است .سیاست ملی و
فراملی نظامهای سیاسی متأثر از تکثر ملی و موقعیت ژئوپلیتیکی آنان است .بر این
اساس ،هنر رهبران سیاسی تنظیم مناسبات ملی و فراملی بر بنیاد منافع و امنیت
ملی بر پایه فرصتها و محدودیتهای محیط است (زیباکالم و عبداهلل پور:1390 ،
 .)60-61در شرایط حاضر ژئوپلیتیک را به مطالعه روابط و منازعات بینالمللی از
منظر جغرافیا و مطالعه رویارویی میان قدرتها و رابطه بین نیروهای موجود در یک
سرزمین معنا میکنند« .ایوال کست»1همچنین ژئوپلیتیک را روشی برای بهتر دیدن
جهان ،توازن قوا در آن و تبیین نقش یک ملت تعریف میکند (حافظ نیا و افشردی،
 .)20 :1381عالوه بر این ،یک شیوه اندیشیدن درباره آرایش بازیگران ،عناصر و
موقعیتهای مختلف را به طور همزمان روی صفحه شطرنج جهان نشان میدهد
(اتوتایل و دیگران.)22 : 1380 ،
با وجود این به نظر میرسد جامعترین تعریف از ژئوپلیتیک را محمدرضا حافظنیا
ارائه کرده است .از نظر ایشان ،تعریف علمی ژئوپلیتیک در قالب مفهومی ترکیبی
اصلی جغرافیا ،قدرت و سیاست دارای خصلتی
قابل تبیین است که در آن سه عنصر
ِ
ذاتی هستند (حافظنیا .)84 :1379 ،بر این اساس ترکیب سه معیار جغرافیا ،قدرت
و سیاست ،الگوهای رفتاری گروههای متشکل انسانی را نسبت به یکدیگر تعیین
1 . Yves lacoste

اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،مقامات تركیه هراس داشتند که پايان جنگ سرد
اهميت استراتژيك این کشور را كاهش دهد ،ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد ،بلكه در
پی تحوالت صورتگرفته در فضای ژئوپلیتیکی مناطق پیرامون ،اهمیت استراتژیک
ترکیه افزايش پیدا کرده است ( .)Khalilzad et al, 2000: 2بالكان ،قفقاز ،درياي
سياه و آسياي مركزي مناطقي هستند كه تركيه درصدد كشف مستقل آنها برآمد و
ديدگاه ،منافع امنيتي و اقتصادي خود را نه در چارچوب جدال دو قطب و متناسب
با ايدئولوژي ابرقدرتها ،بلكه بر اساس منافع و مالحظات استراتژيكی ،امنيتی،
اقتصادي و با توجه به ويژگيهاي جغرافيايی ـ ژئوپليتيكی ،سنتهاي تاريخي و
پتانسيلهاي فرهنگي و مذهبي خود بازتعريف کرد (بنيهاشمي .)122 :1388 ،از
میان رفتن توازن جنگ سرد مبتنی بر ساختار نظام دوقطبی باعث ایجاد حوزههای
خأل ژئوپلیتیکی و «ژئواکونومیکی» 1روی گذرگاه عبوری و ارتباطی شمالـ جنوبِ
کمربند پیرامونی واقع در جهت شرقـ غرب شده است .در دوره پس از جنگ سرد
طرح مجدد و رو به افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ،ارتباط مستقیمی با حوزههای خأل
استراتژیک ایجادشده دارد .این حوزههای خأل ژئوپلیتیکی ،ترکیه را که یکی از
مهمترین حلقههای این کمربند واقع در شبهجزیره آناتولی است ،تحت تأثیر قرار
داده و در ترجیحات استراتژیک منطقهای و جهانی آن تأثیرات درخور توجهی داشته
است (اوغلو.)124 :1391 ،
اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه متضمن موقعیت ژئواستراتژیکی این کشور در
منطقه جنوب غرب آسیاست ( .)Walker, Agu. 2007: 96ترکیه در مناطق جنوب
غرب آسیا و «اوراسیا» 2بازیگر عمدهای به حساب میآید و همین امتیاز موقعیت این
کشور را میان کشورهای این منطقه تقویت میکند ( .)Gün, 2010: 136از نظر داود
1 . Geoeconomical
2 . Eurasia
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میکند؛ از این رو موضوع ژئوپلیتیک را روابط متقابل متغیرهای مذکور و رفتار
گروههای انسانی متشکل نسبت به یکدیگر بر پایه ترکیب جغرافیا ،قدرت و سیاست
تشکیل میدهد .بنابراین ،ژئوپلیتیک عبارت است از علم مطالعه روابط متقابل،
قدرت ،سیاست و کنشهای ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر» (حافظ نیا.)37 :1385 ،
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اوغلو ،ترکیه به علت موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود ،عمق استراتژیکی دارد؛
از این رو ،وی ترکیه را در زمره کشورهايی میداند که آنها را «قدرتهاي مرکزي»
مینامد .داود اوغلو معتقد است که ترکیه نباید خود را محدود به نقش منطقهاي در
بالکان یا جنوب غرب آسیا کند؛ زیرا کشوري مرکزي است و نه منطقهاي؛ بنابراین
باید نقش رهبري را در چندین منطقه ایفا کند (نیاکویی و بهمنش.)124 :1391 ،
عمق استراتژیک :مبنای مفهومی نگرش ژئوپلیتیکی حزب عدالت و توسعه

مفهومسازی یک روند یا یک جریان (مفهوم عمق استراتژیک) به عمق تاریخی مبتنی
بر درک زمان و عمق جغرافیایی مبتنی بر مکان ،نیازمند است .عمق تاریخی برای
رسیدن به روح حوادث نیاز است و عمق جغرافیایی نیز زمینه نفوذ را به الیههای
حوزه مادی تجسمکرده روی این روح فراهم میکند .هم از بعد تأثیر تاریخی و هم
به اعتبار حوزه نفوذ واقعی ،تالش برای مشخص کردن جایگاه بینالمللی جوامع و
کشورهایی که محدود ساختن آنها به حوزه جغرافیایی مستقر در آن مشکل است،
این عمق دو جنبه را در مرکز دیدگاهی نظاممند و تحلیلی قرار میدهد .یک تحلیل
فاقد عمق تاریخی است و الگوهای ازهمگسیخته و نیز مشکل در مرتبط کردن آنها
با یکدیگر دارد و تحلیلی فاقد عمق جغرافیایی نیز توانایی ارتباط میان اجزای خرد و
کالن را ندارد و تعمیمی سطحی را به دنبال دارد (اوغلو22 :1391 ،ـ  .)21تصویر اول
یعنی عمق تاریخی ،مفهومسازی تاریخ و ژئوکالچرال و تصویر دوم نیز مفهومسازی
ژئوپلیتیک را همراه دارد (اوغلو .)23 :1391 ،به عبارت دیگر هسته اصلی «دکترین
عمق استراتژیک»1را ژئوپلیتیک تشکیل میدهد (مسعود نیا و دیگران.)72 :1391 ،
«بولنت آراز» 2با تأکید بر مفهوم دکترین عمق استراتژیک ،آن را به عنوان یک
تئوری ژئوپلیتیک (تئوری درباره ساخت یک دولت قدرتمند) تعریف میکند .آراز
میگوید که داود اوغلو «رویههای» 3مادی و ذهنی را فراهم میآورد که برای ایجاد
دولتی قدرتمند بر مبنای جغرافیا و تاریخ منحصر به فرد ترکیه تطبیق یافته است
و در تئوری «عمق استراتژیک» ،ترکیه را به عنوان دولتی قدرتمند درون محیط
بینالمللی در حال تغییر قرار میدهد» (« .) Aras, 2010: 13والکر» 4نیز معتقد است:
. Strategic Depth Doctrine
. Bulent Aras
. Practices
. Walker

1
2
3
4

«اهمیت اصلی عمق استراتژیک برای سیاست خارجی ترکیه بدان علت است که داود
اوغلو به دنبال تغییر موقعیت ترکیه از پیرامون روابط بینالمللی به مرکز به عنوان
بازیگری مستقر در تقاطع مناطق متعدد است (.)Ersen, 2014: 97

داود اوغلو که اکنون از او به عنوان «هنری کسینجر» 1ترکیه یاد میشود ،با مطرح
کردن تئوری عمق استراتژیک ،نقش مهمی در جهتگیری سیاست خارجی ترکیه داشت
(کالجی .)75 :1388 ،داود اوغلو در تالش برای تغییر سیاست خارجی ترکیه از حالت
واکنشی به استراتژی فعالی است که هدف آن احیای عظمت امپراتوری عثمانی و تبدیل
ترکیه به ابرقدرتی منطقهای است .چشمانداز استراتژیک نئوعثمانیگرایی منعکسکننده
دامنه جغرافیایی از امپراتوری بیزانس و عثمانی است ( .)Cohen, 2013: 11-12توازن
در جهتگیری کالن سیاست خارجی در قبال جهان غرب و کشورهای منطقه و
همسایه ،ایفای نقش فعال در جنوب غرب آسیا ،بهبود مناسبات با عراق ،توسعه روابط
با کردها و اقلیم کردستان عراق ،متوازن کردن روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی به
موازات گسترش روابط با اعراب ،عادیسازی روابط با ارمنستان ،گسترش مناسبات با
روسیه و ایفای نقش فعال در مسئله هستهای ایران را میتوان از مهمترین مشخصات
و نتایج سیاست خارجی نوین ترکیه در پرتو دیدگاهها و رویکردهای حزب عدالت و
توسعه دانست (کوزهگر کالجی.)8 :1389 ،
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ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ترکیه (حزب عدالت و توسعه)

سیاست خارجی ترکیه در جنوب غرب آسیا به مثابه هارتلند ژئوپلیتیکی ترکیه

با توجه به فلسفه بنيانگذاران جمهوري تركيه ،سياست نگرش به غرب به عنوان
اصل اول «كماليسم» 2،موضعگيري سياست خارجي تركيه را در قبال منطقه تحت
تأثير قرار داده بود؛ به گونهاي كه پس از جنگ جهاني دوم ،منطقه جنوب غرب آسیا
در درجة دوم اهميت براي سياست خارجي تركيه قرار داشت .اما به قدرت رسيدن
حزب عدالت و توسعه باعث شد كه تركيه توجه خود را به مسائل جنوب غرب آسیا
بيشتر كند و درصدد برآيد نقش فعالتري در اين منطقه ايفا كند (واعظی:١٣٨٧ ،
 .)٦٥تحلیل سیاست خارجی ترکیه بر اساس تئوری عمق استراتژیک بیانگر این نکته
1 . Henry kissinger
2 . Kemalism
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مهم است که ترکیه تحت حاکمیت عدالت و توسعه همان اصول سابق گسترش نفوذ
در جنوب غرب آسیا برای تبدیل شدن به بازیگر منطقهای را با حفظ روابط با غرب و
اولویت دادن به آن و تغییر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه برای تبدیل شدن
به قدرتی منطقهای تعقیب میکند (مسعودنیا و نجفی.)158 :1390 ،
تحوالت جنوب غرب آسیا و خيزش جريان اسالمگرايي موجب چالشی معنايي
شده است كه اگر آن را با آسيبديدگي نظم سياسي منطقهاي ـ جهانی و قدرتهاي
بزرگ نوظهور كنار هم قرار دهيم ،ابعاد بيشتري از تحوالت آشكار ميشود .مهمترين
بحرانهای سياسي جهان معاصر در این منطقه رقم میخورد و چالشهای مهم
ژئوپلیتیکی از عوامل شكلدهنده ،تشديدکننده و تداومبخش بحران در این حوزة
جغرافیایی است .چشمانداز خیزشهای مردمی بيانگر آغاز تحوالت ژئوپلیتیکی
گسترده در فضای جنوب غرب آسیا و شمال آفریقاست و جغرافیای سیاسی منطقه
را متأثر میکند .با توجه به تغيير شيوهها و ابزارهاي ا ِعمال قدرت در عرصههاي
ژئوپليتيكي نوين ،تركيه در کنار ايران به عنوان دو مدل حكومتي ،رقابت سختي در
شكلدهی به جغرافياي سياسي جديد جنوب غرب آسیا خواهند داشت .در واقع،
ویژگیهای ژئوپليتیکی و پایههای قدرت ،نقش و اهداف و استراتژیهای سیاسیـ
امنیتی و اقتصادی دو کشور به گونهای است که به اصلیترین بازیگران منطقه جنوب
غرب آسیا تبدیل شدهاند و تركيه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی عالقهمند نقشآفرینی
و تبدیل شدن به بازیگر مؤثر منطقهای است (قدسی.)153-160 :1391 ،
دولت اردوغان تالش کرده است بین اصول کمالیسم و نئوعثمانیگرایی سازش
ایجاد کند .این سیاست که بر همگرایی ،صلح و توسعه جهان اسالم و جنوب غرب
آسیا تأکید دارد ،تاکنون با نتایج درخور مادی و معنوی همراه بوده است .دولت
اردوغان به یکی از سمبلهای مقاومت در برابر توسعهطلبی رژیم صهیونیستی و
حمایت از مردم فلسطین تبدیل شده است ،به نحوی که روزنامه القدس العربی
ادعا کرد که اردوغان «عربتر از اعراب» است (قنبرلو173 :1391 ،ـ  .)172دولت
ترکیه معتقد است که دارای قدرت نرم برای مدیریت جنوب غرب آسیا و جهان
اسالم است و غرب باید این امر را باور کند .بر اساس چنین بینشی ،اردوغان پیش
از اعالم پیروزی رسمی حزبش در انتخابات ژوئن  2011گفت« :امروز از استانبول
تا بوسنی ،از ازمیر تا بیروت ،از آنکارا تا دمشق ،از دیاربکر تا رام اهلل ،نابلس ،جنین،
کرانه باختری ،قدس و غزه ،از ترکیه تا جنوب غرب آسیا ،قفقاز ،بالکان و اروپا پیروز
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شده است» .نقشه جغرافیایی یا قلمرو ژئوپلیتیکی که اردوغان در نطقش ترسیم کرد،
مناطقی را دربرمیگیرد که زمانی قلمرو تحت حاکمیت ترکان عثمانی بوده است
(امیدی و رضایی .)244 :1390 ،این مسئله را میتوان نشان از تمایل اردوغان برای
احیای هژمونی عثمانی تفسیر کرد.
با اتخاذ رویکرد جدید در سیاست خارجی ترکیه ،هانتینگتون در کتاب برخورد
تمدنها و بازسازی نظم جهانی از ترکیه به عنوان یکی از شش کشور بزرگ اسالمی
که بالقوه و بالفعل توانایی رهبری جهان اسالم را دارد ،نام برده است .در پرتو این
رویکرد ،دولتمردان عدالت و توسعه تالش کردهاند به عنوان کشوری در مجموعۀ
تمدن اسالمی و در عین حال مدرن و دموکراتیک ،جایگاه رشد و توسعه خود را به
ظرف تمدنی خود منتقل کنند و میان کشورهای اسالمی ،به عنوان کشوری بزرگ
و مدرن مطرح شوند (امیدی و رضایی .)242-243 :1390 ،ترکیه خواستار تبدیل
شدن به رهبر منطقهاي است؛ بنابراین از آمریکا میخواهد قبل از هر اقدام منطقهاي،
مورد مشورت قرار گیرد و دولت اوباما تصمیم دارد که ترکیه دروازه اصلی آمریکا
به جنوب غرب آسیا باشد .بنابراین ،با در نظر گرفتن نظریه تکقطبیـ چندقطبی
هانتینگتون ،میتوان استراتژي ترکیه و آمریکا در ابتداي قرن جدید در جنوب
غرب آسیا و سوریه را تبیین کرد .سیاست خارجی ترکیه در حال تحرك در حوزه
ژئوپلیتیکی خود براي تبدیل شدن به قطبی در جهان تکقطبی آینده است (نیاکویی
و بهمنش .)124 :1391 ،ترکیه به خوبی میداند که در عرصه رقابت ژئوپلیتیکی
در منطقه امکان غلبه بر رقبا بدون همکاری با متحدان منطقهای نیست و به دلیل
همپوشانی منافعش با آمریکا در منطقه ،تالش دارد از توان آمریکا بر تغییر فضا به
نفع خود استفاده کند.
نئوعثمانيگرايي الگويي را به جهان اسالم معرفي ميكند كه درون خود ،عناص ِر
اساسي دموكراسي غربي را دارد و به تعبيري ،اسالم دموكراتيزه به سبك غربي را
معرفي ميكند و بدین علت درست در نقطه مقابل مردمساالري ديني و مدينهالنبي
در بيان ايراني قرار دارد .به همين علت ،برخي انديشمندان معتقدند نئوعثمانيگرايي
با الگويي كه ارائه ميدهد ،متناسب با همان دموكراسي غربي است و حمايتهاي
آمریکا از اين جريان در جهان اسالم را ميتوان در اين قالب بررسي كرد .در اين ميان
وجود مخالفتهايي با سياستهاي آمریکا به معناي نفي اين تناسب نيست ،بلكه
درست در راستاي همين تناسب قرار دارد (امام جمعهزاده .)153 :1389 ،بنابراين با
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توجه به عملكرد ترکیه ،طبيعي است كه این کشور به عنوان متحد استراتژیک آمريكا
در تالش براي ايفاي نقشي فعال در اجراي طرح جنوب غرب آسیای بزرگ باشد.
به زعم دولت آنكارا ،ويژگي حكومت الئيك تركيه ،موقعیت ژئوپلیتیكی اين كشور و
روابط استراتژیک آن با آمريكا و رژیم صهیونیستی عواملی هستند كه آمريكا را به
متقاعد كردن تركيه براي تالش در اجراي طرح جنوب غرب آسیای بزرگ ترغیب
ميكند .در این طرح مطرحشده از جانب آمريكا ،تركيه نقشي درخور توجه بر عهده
دارد (درخشه و دیوساالر.)103-104 :1390 ،
روابط ترکیه با کشورهای خلیج فارس

منطقه خلیج فارس قلمرو مهمی برای تبدیل تأثیرگذاری منطقهای و جهانی ترکیه
به تأثیرگذاری قارهای است .دلیل اینکه ترکیه به رغم نزدیکی به خلیج فارس ،به
عنوان مهمترین دارنده ذخایر انرژی دنیا ،تا این حد در این منطقه بیتأثیر بوده،
پیامد ضعف سیاست خارجی آن در سالهای گذشته است .سهلانگاری ترکیه در
جنوب غرب آسیا ،به خصوص خلیج فارس تا دهه  ،1980موجب دور ماندن ترکیه
از منابع غنی این منطقه شد .ترکیه هنوز هم در مسائل مربوط به خلیج فارس تنها
تا منطقه تیررس «پایگاه هوایی اینجرلیک» 1توجه نشان میدهد .توجه ترکیه به
خلیج فارس ،به جای تکاپو برای اتحادهای نظامی که ممکن است کشورهای اطراف
را ناراحت کند ،میتواند از طریق ارتباطات اقتصادی مبتنی بر تفکر نظام امنیت
مشترک انجام گیرد .ارتباط میان همکاری اقتصادی در اروپا در چارچوب «همکاری
امنیتی هلسینکی» 2،با تفکر امنیت مشترک منطقه باید مبتنی بر استفاده از منابع
ژئواکونومی باشد و چنانچه ترکیه در این هارمونی نقش پیشرو داشته باشد ،از لحاظ
تأثیرگذاری منطقهای به امتیازات مهمی دست خواهد یافت (اوغلو-186 :1391 ،
.)185
در این راستا ترکیه در رأس کشورهای مرتبط با گرایش جدید پیمان ناتو به سوی
خلیج فارس و در مسیری به موازات آنچه در یادداشت تفاهم استراتژیک آمده است،
تالش میکند به معادالت امنیت منطقهای وارد شود .این عامل اولویت حضور ترکیه
در خلیج فارس را بیشتر تقویت خواهد کرد و بهاین کشور اجازه خواهد داد در این
1 . Incirlik Air Base
)2 . Security and Cooperation in Europe (Helsinki
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زمینه یک جنبه ساختاری نیز برای خود کسب کند و به طور همزمان جایگاه ترکیه
را در پیمان ناتو نیز ارتقا میبخشد« .ابتکار همکاری ناتو» که سران ناتو در اجالس
خود در ترکیه طی سال  2004آن را اعالم کردند ،یکی از مجاری اساسی است که
ترکیه از طریق آن خواهان حضور مسلط خود در خلیج فارس است .همکاری در
زمینه صنایع نظامیـ دفاعی حوزه دیگری است که در فضای روابط ترکیه و خلیج
فارس به وجود آمده است .این امر ناشی از تکنولوژی پیشرفته صنایع دفاعی ترکیه
از یک سو و اختصاص بودجههای کالن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای
خریدهای دفاعی از سوی دیگر است (امیری چیمه.)59 :1388 ،
ترکیه رسماً از سال  2008با امضای پیمان استراتژیک سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی با شورای همکاری خلیج فارس وارد این منطقه شده است .این پیمان که
در نوع خود ،اولین پیمان بین شورای همکاری خلیج فارس و دولت دیگر است،
تا حدودی باعث نگرانی جمهوری اسالمی ایران از اقدامات ترکیه در خلیج فارس
شده است؛ به این دلیل که از دیدگاه دول عربی خلیج فارس ،همکاری استراتژیک
با ترکیه میتواند به تعادل قدرت ایران در خلیج فارس کمک کند .کشورهای عربی
خلیج فارس عضویت ترکیه را به عنوان عضوی ناظر در اتحادیه عرب و تقویت
همکاری با ناتو را در دستور کار خود قرار دادهاند (مسعودنیا و نجفی.)152 :1390 ،
در چارچوب نفوذ امپراتوری دکترین عمق استراتژیک داود اوغلو ،ترکیه به دلیل
«هژمونی منطقهای» 1و توانمندی ملی در حال افزایش نفوذ خود برای رهبری
کشورهای خلیج فارس است ( .)Kasapoglu, 2012: 16ترکیه با اتخاذ سیاست حفظ
وضع موجود در قبال تحوالت کشورهایی مانند بحرین و یمن ،همسو با سیاستهای
شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای غربی ،درصدد کاستن از میزان نفوذ و
قدرت مانور منطقهای ایران است تا در پرتو تضعیف مصر و کنترل ایران ،نقش
پررنگتری در تحوالت منطقه بر عهده گیرد (بیات .)163-164 :1390 ،موضع
ترکیه نسبت به شورای همکاری خلیج فارس برگرفته از ترکیب عوامل اقتصادی،
سیاسی ،به ویژه ژئوپلیتیکی است (زاهدی.)680 :1391 ،
نقش و عملکرد ترکیه در جغرافیای بحران سوریه

در تعامل میان بازیگران در سوریه ،شاید مهمترین نقش ،نقش دیپلماتیک باشد که
ترکیه آن را به عهده گرفته است .میان آمریکا و ترکیه درباره مسئله سوریه هماهنگی
1 . Regional Hegemony
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وجود دارد و این هماهنگی نشاندهنده نقش سیاسی دیپلماتیک و هماهنگکنندگی
خاصی است که آنکارا در تحوالت مربوط به سوریه دارد .با این اوصاف ،هماهنگی
مواضع ترکیه با آمریکا و سعی در جلب نظر مساعد اعراب برای تحت فشار گذاشتن
سوریه ،نخستین نشانۀ آشکار از نقش جدیدی است که ترکیه برای خود در منطقه
متصور است .ترکیه با ورود به بحران سوریه در پی ارتقای نقش و جایگاه استراتژیک
خود در منطقه است .البته نمیتوان همه نقشی را که ترکیه ایفا میکند ،همسو با
منافع سایر بازیگران قلمداد کرد .در عین حال باید به این واقعیت توجه کنیم که
موضعگیری ترکیه درباره تحوالت سوریه میتواند نقطه عطفی در فرایند نقشآفرینی
جدید ترکیه در منطقه باشد؛ زیرا ترکیه در این کشور از نقش میانجیگرانه و پشتیبان
خارج شده است و سعی در مداخله دارد (ذوقی بارانی و دیگران.)208 :1390 ،
نفوذ در جنوب غرب آسیا میتواند قلمرو ژئوپلیتیکی ترکیه را گسترش دهد و
این کشور را به قدرت مهم در منطقه تبدیل کند .این استراتژي جدید ترکیه با نام
«نوعثمانیگري» فع ً
ال در همپوشانی با منافع آمریکا قرار دارد .ترکیه براي دسترسی
بودن دولتی
به جنوب غرب آسیا و افزایش نفوذ در این منطقه ،منافع خود را در
ِ
همسو با ترکیه در سوریه میبیند .آمریکا به دنبال تضعیف جبهه مقاومت ،عربستان
خواهان نقشآفرینی و جلوگیري از نفوذ ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی ایران در منطقه
است و ترکیه نیز بسط و تعمیق نفوذ در جنوب غرب آسیا و اعاده گذشته تاریخی
خود را دنبال میکند .در این میان جلوگیري از گسترش قلمرو ژئوپلیتیکی ایران در
منطقه ،رویکرد مشترك بازیگران یادشده است (نیاکویی و بهمنش-131 :1391 ،
 .)130موضعگیری ترکیه در کنار آمریکا علیه بشار اسد نشان از تأثیرگذاری عامل
ژئوپلیتیک بر عملکرد رهبران ترکیه و عقالنیت ژئوپلیتیکی دارد .ترکها باور دارند
که با از بین رفتن دولت اسد به عنوان دولتی با رویکرد نزدیک به ایران و روسیه و
روی کار آمدن دولتی متمایل به ترکیه و غرب ،موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه تقویت
خواهد شد.
سوريه نيز دچار دگرگونيهاي سياسي زیادی شده و به دليل داشتن
ساختارهاي سياسي غيردموكرات با اعتراضات مردمي مواجه شده است .همين
قضيه موقعيت مناسبي براي دولتمردان تركيه فراهم ساخت تا اين كشور ،هم
به علت پيوستگيهاي جغرافيايي و ژئوپليتيكي با سوريه (از جمله وجود منطقه
ژئوپليتيكي مشترك كردنشين) و هم به مثابه قدرتی منطقهاي ،به ايفاي نقش

1 . Pragmatic Leader

تـأثیر ژئوپلیتیک ترکیه بر سیاست خارجی دولت اسالمگرای عدالت و توسعه /محمدجعفر آجورلو

فعال پردازد (قدسی .)161-162 :1391 ،سوریه برای کشورهای منطقه و قدرتمند
جهان مانند آمریکا مسئلهای استثناست و هر تحولی در آن ممکن است تأثیر
بنیادینی بر منافع هر یک از طرفین بگذارد .در واقع این استثنا ناشی از پیچیدگی
استراتژیک ،رادیکال شدن تحوالت در سوریه و تعدد بازیگران منطقهای و بینالمللی
در مسئله سوریه است و ایجاد تعادل بین نیروهای متضاد در ماجرای سوریه کار
چندان سادهای نیست و تضاد منافع در تحوالت سوریه میان کشورهای گوناگون به
روشنی دیده میشود (بیات177 :1390 ،ـ .)176
استراتژیهاي تركيه درباره تحوالت سوريه شامل موارد زیر میشود:
ـ برقراري روابط با جريانهاي مخالف سوريه و تالش براي شناخت نيازها و
مطالعه دقيق اهداف نهايي و قدرت آنها براي تحقق خواستههايشان؛ در عين حال
حفظ روابط با دمشق در باالترين سطح و قانع کردن سوریه برای پيشبرد اصالحات
جدي؛
ـ تالش آنكارا با سرازير شدن پناهندگان سوري به تركيه ،برای ايجاد خط حائلي
به منظور جلوگيري از ورود پناهندگان سوري به خصوص عناصر القاعده و مخالفين
كرد؛
ـ همراه شدن با تحريمهاي جامعه بينالمللي عليه دولت سوريه ،تا آنجا كه به
منافع اقتصادي اين كشور ضربه وارد نكند.
ـ وارد شدن به فاز نظامي نرم عليه سوريه ،در صورتي كه سوريه خود عمليات
نظامي انجام دهد؛ زیرا به گفته مقامات ترك ،اين كشور به هيچ وجه قصد حمله
نظامي به سوريه را ندارد .در صورتي كه تركيه به اين درك برسد كه نظام سوريه در
حال فروپاشي است و ديگر راه گريزي نيست ،با حمايت قاطع شوراي امنيت ،ناتو،
آمریکا و جامعه عربيـ اسالمي ،با هدف جلوگيري از گسترش ناآرامي سوريه به ساير
نقاط منطقه از جمله خاك خود اقدام خواهد كرد (رجبی.)141-142 :1391 ،
البته اردوغان یک «رهبر پراگماتیک» 1است که توانایی تغییر شیوه رفتار را دارد،
به ویژه هنگامی که شرایط و منافع ملی تعیین کند .بنابراین ،نباید تعجب کنیم اگر
روزی داود اوغلو مسیر حرکت به سوی دمشق را پیش بگیرد (.)Atwan, 2013
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یکی از مهمترین حوزههای عالیق ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه ،موقعیت ژئواستراتژیکی
و حساس عراق به ویژه منطقه شمال عراق (اقیلم کردستان) است .عراق به لحاظ
ژئوپلیتیکی دچار تحوالت مهمی شده است و به علت خأل قدرت ناشی از نبود یک
حکومت مرکزی قدرتمند ،شاهد رقابت میان دولتهای منطقهای و فرامنطقهای برای
بسط نفوذ سیاسی در این کشور هستیم .شرایط ژئوپلیتیک عراق سبب شده است
ترکیه نیز به عنوان قدرتمندترین همسایهاین کشور بتواند نفوذ خود را در عراق بسط
دهد و در معادالت قدرت عراق نه به عنوان قدرتی ناظر ،بلکه به ایفای نقش فعال و
قدرتمند بپردازد .ابعاد ژئوپلیتیکی« ،ژئواکونومی» 1و ژئوکالچرالی جغرافیای عراق به
نحو زیادی با سیاست خارجی ترکیه درهم تنیده شده است که تصور نادیده گرفتن
عراق را برای سیاستمداران ترکیه سخت محال میسازد.
عراق به دلیل وضعیت بد جغرافیایی به منظور برقراری ارتباط با جهان غرب و
انتقال انرژی و تجارت به ترکیه نیاز دارد و ترکیه نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی
خود و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی عراق نمیتواند از تحوالت این کشور بگذرد
(نقدینژاد .)188 :1388 ،به دلیل همین الزامات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی،
تحوالت عراق همیشه یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی ترکیه بوده است.
نگرش ترکیه به عراق پس از صدام ،تحت تأثیر مواردی مانند سیستم جدید سیاسی
حاکم بر عراق ،روابط دوجانبه و ادراکات منطقهای شکل گرفته است .ترکیه به شدت
به موضوعات مهمی چون ثبات و تمامیت ارضی عراق ،پیگیری راهحلی مبتنی برای
تفاهم و توافق در کرکوک (به دلیل وجود اقلیت ترکمنهای عراقی) ،خاتمه یافتن
حضور و موجودیت تروریسم پکک ،انتقال منابع انرژی به بازارهای بینالمللی و در
نهایت تأمین امنیت انتقال سوخت حساس بوده است (امیدی و رضایی.)255 :1390 ،
در اصل با توجه به صدور مجوز توسط پارلمان ترکیه در سال  2008و فرمان
اردوغان به ستاد ارتش مشترک مبنی بر آرایش نظامی حدود صد هزار نفر نیروی
نظامی در خطوط مشترک مرزی با عراق ،این مسئله مطرح میشود که به راستی
ترکیه چه مصالح و منافعی را در عراق دنبال میکند؟ (صادقی )68 :1387 ،تركيه
در برابر وضعيت موجود در عراق با توجه به منافع ملي سعي دارد با نقشآفريني
در این کشور از آمريكا امتياز بگیرد و نفوذ رژیم صهیونیستی در عراق را مهار
1 . Geoeconomie
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کند (چگینیزاده و خوش اندام .)212-213 :1389 ،اهداف استراتژیک و بلندمدت
ترکیه در عراق شامل تغییر در جغرافیای سیاسی و موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان
و همچنین دستیابی به منابع ژئواکونومیک در مناطق موصل و کرکوک است .در
شرایط نوین جهانی ،مناطقی که سرشار از منابع اقتصادی هستند ،بیشتر مورد توجه
قرار میگیرند .بنابراین میتوان گفت موقعیت ژئواکونومیکی شمال عراق ،اهمیتی
همپای موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه پیدا کرده و از آنجا که ترکیه فاقد ذخایر
نفتی درخور توجه است ،این منطقه برای این کشور از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی
برخوردار است (صادقی.)69-71 :1387 ،
همكاري تركيه براي حل و فصل سياسي بحران عراق با هدف دوام عراق جديد
ضروري است؛ چون ظهور كردستانی مستقل در عراق ممکن است موجب بروز
احساسات جداييطلبانه ساكنان كردنشين جنوب شرق تركيه شود؛ بنابراين تركيه
با هر تحولي كه به نوعي موجب تجزيه عراق شود ،به شدت مخالف است .به همين
علت ،تركيه تنها كشوري بود كه به امضاي قانون اساسي موقت عراق اعتراض كرد.
اعتراض تركها به موادي از قانون است كه اختيارات فوقالعادهاي به كردهاي عراق
ميدهد .تركيه بارها اعالم كرده است كه با هر طرحي كه به كردهاي عراق اجازه
خودمختاري يا استقالل در شمال اين كشور بدهد ،به شدت مخالف است (واعظی،
 .)62 :1387در اصل مسئله اقلیم کردستان عراق و کردهای ترکیه ،سیاست خارجی
ترکیه در قبال عراق را بیش از پیش امنیتی کرده است و هرگونه تحولی در عراق
بدون درک اهداف و سیاستهای ترکیه در این کشور را ناممکن میسازد .ترکیه
صرف نظر از منافع اقتصادی خود در عراق ،به هیچ وجه حاضر به قبول تحوالت عراق
به ضرر قلمرو ژئوپلیتیکی خود نیست.
با توجه به شرایط جدید ساختار در حال تغییر ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا و
تحوالت بهوجودآمده در پی بیداری اسالمی ،دولتمردان اسالمگرای ترکیه با آگاهی
از واقعیتهای ژئوپلیتیکی و نظم نوین منطقهای نو ظهور در جنوب غرب آسیا تالش
دارند با اجتناب از رویکردی ایدئولوژیک و امنیتی نسبت به مسئله عراق و اقلیم
کردستان ،بتوانند به بازیگری فعال درون رقابتهای ژئوپلیتیکی عراق و منطقه اقلیم
کردستان تبدیل شوند .دولت اردوغان با نگرش واقعگرایانه به تحوالت منطقهای و
مسئله عراق و در رأس آن کردستان درصدد است با نفوذ در منطقه کردستان عراق
بتواند مسیر تحوالت را به نفع منافع ترکیه منحرف سازد.
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روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه باعث جهتگیری جدیدی در سیاست
خارجی ترکیه شد و این جهتگیری روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر
قرار داد .مهمترین دلیلی که درباره سرد شدن روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی
مطرح است ،اینکه ظهور این حزب باعث بروز اختالف سیاسی بین دو طرف شد و
همچنین دکترین عمق استراتژیک تأثیر خود را بر روابط دو طرف گذاشت؛ زیرا الزمه
اجرای طرح عمق استراتژیک این است که ترکیه در روابطش با رژیم صهیونیستی و
اعراب تعادل ایجاد کند (حاجی یوسفی و ایمانی .)89 :1390 ،در اصل الزمۀ نفوذ
دولت اردوغان در جهان اسالم ،به ویژه جهان عرب ،اعمال سیاستی مبنی بر مخالفت
با سیاستهای رژیم صهیونیستی در مسئله فلسطین است و ترکیه برای تعمیق عمق
استراتژیک در جهان عرب باید به توازن رابطه با اعراب و رژیم صهیونیستی بپردازد.
بنابراین رویکرد کنونی دولت اردوغان به رژیم صهیونیستی را باید در چارچوب عمق
استراتژیک جستوجو کرد و وزنه نفوذ به عمق جهان عرب و اسالم برای به دست
آوردن نفوذ منطقهای نسبت به عمق ارتباط با رژیم صهیونیستی برتری دارد.
تأثیری که اعتراض اردوغان به شیمون پرز 1در اجالس داووس گذاشت یا اقدامی
که در انتقال درد و مظالم مردم فلسطین در محافل بینالمللی انجام داد ،از اجالسهای
سران عرب نیز بیشتر بود .ناگفته نماند که به رغم تمام انتقادات و اعتراضات ،هیچیک
از طرفین تصمیم به قطع روابط ندارند و با وجود برخی مشکالت ،روابط دیپلماتیک
خود را حفظ کردهاند و حتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خالل تنش ایجادشده،
محتاطانه عمل و از دور کردن ترکیه پرهیز کردهاند (امیدی و رضایی.)254 :1390 ،
دلیل احتیاط آمریکا به واکنش ترکیه نسبت به رژیم صهیونیستی به اهمیت جایگاه
ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی ترکیه برمیگردد .آمریکا به خوبی میداند که انتقاد
ترکیه از عملکرد رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به معنای ضدیت با غرب
به ویژه با آمریکا نیست و تالش میکند تا اجازه ندهد اختالفات میان ترکیه و رژیم
صهیونیستی ،متحدان واشنگتن را از یکدیگر دور سازد و اهداف آمریکا در چارچوب
استراتژی کالن این کشور در منطقه جنوب غرب آسیا تحقق نیابد .آمریکا واقف است
که ترکیه به عنوان یک بازیگر منطقهای برای ورود به جهان عرب و اسالم نیازمند
ایفای نقشی سازنده در مسئله فلسطین است و برای تحقق این هدف مخالفت با
سیاستهای رژیم صهیونیستی اجتنابناپذیر است.
1 . Shimon Peres

1 . Ze’ev Elkin
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روابط تنزلیافته ترکیه و رژیم صهیونیستی ،مشکالتی برای آمریکا به دلیل
تمایل این کشور به هماهنگی سیاستهای منطقهای خود با دو متحد نزدیکش
به وجود آورده که ممکن است سیاست آمریکا در منطقه را تا حدودی مشکل
کند .مقامات رسمی آمریکا اینگونه ارزیابی میکنند که تنش ترکیه و رژیم
صهیونیستی میتواند تبعات منفی برای نظم منطقهای و منافع آمریکا و منافع
طرفین داشته باشد؛ به خصوص این تنش ممکن است در آینده مسئله فلسطین نیز
اثرگذار باشد ( .)Zanotti, 2013: 25با تحوالت جهان عرب و برنامه هستهای ایران،
آمریکا خواهان پایان دادن به تنشها میان دو متحد دموکراتیک ،قابل اعتماد و با
ثبات خویش است؛ بنابراین باید انتظار افزایش میزان فزایندهای از دیپلماسی آمریکا
برای آشتی میان ترکیه و رژیم صهیونیستی را داشته باشیم .به هر حال مالقاتهای
بین طرفین با مشارکت آمریکا به منظور پایان دادن به تنشها ادامه مییابد .تلآویو
نیازمند آن است که به توازن منطقهای در حال تغییر در روابط خود با آنکارا توجه
نشان دهد ( .)Paul & Seyrek, 2011: 2یکی از نقاط روشن در احیای روابط ترکیه
و رژیم صهیونیستی ،روابط تجاری است .در اواخر سال  ،2011واردات ترکیه از
رژیم صهیونیستی  54درصد و صادرات آن  24درصد افزایش یافته است .آمریکا
نیز حمایتهای خود را در افزایش روابط تجاری از طریق حفظ کانالهای اقتصادی
بیشتر کرده است (.)Albright et al, 2012: 46
«زو الکین» 1،معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ،عذرخواهی این رژیم از ترکیه
را با این نگرانی که ایران ممکن است به سالح هستهای دست پیدا کند ،در ارتباط
دانست .وی با بیان اینکه بازگرداندن رابطه دو دولت ترکیه و رژیم صهیونیستی مانند
گذشته غیرممکن نخواهد بود ،گفت :عذرخواهی ما از ترکیه به خاطر کشتی مرمره
نبود بلکه به خاطر جاهطلبیهای ژئوپلیتیک اردوغان بود ( .)www.entekhab.irرژیم
صهیونیستی ارزیابی میکند که همکاری با ترکیه دارای عمق ژئوپلیتیکی ،تاریخی و
جغرافیایی ،به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود و شرایط انتقال تکنولوژی و تولید
مشترک در مدرنسازی نیروی نظامی ترکیه را پدید میآورد (.)E r d u rm a z, 2012: 49
ترکیه در وضع کنونی بدون به خطر انداختن منافع و ارتباط خود با غرب به
ویژه آمریکا تالش میکند از تحوالت جاری در منطقه پیرامون خود به ویژه جنوب
غرب آسیا بهترین بهره را ببرد؛ بنابراین تالش ترکیه در چارچوب عمق استراتژیک
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برای بسط نفوذ خود در جهان اسالم و جنوب غرب آسیا موجب حمایت ترکیه از
مسئله فلسطین و تا حدودی مخالفت با رژیم صهیونیستی خواهد شد .در اصل،
ترکیه با حمایت از فلسطین به دنبال تحقق نقش رهبری خود در منطقه است که تا
حدودی مشروعیت آن با حمایت از فلسطین به دست میآید .اما باید یادآوری کنیم
که ترکیه ماهیتاً به دنبال تضاد شدید با رژیم صهیونیستی نیست؛ در مقابل ترکیه
با مهار قدرت رژیم صهیونیستی و ایران در منطقه ،درصدد است با برقراری روابط
متقابل با هر یک از طرفین به توازن روابط این دو با خود بپردازد و به دنبال قربانی
کردن هر یک از طرفین نیست .رویکرد ترکیه در مقابل رژیم صهیونیستی رفتاری
تاکتیکی است و ایجاد روابط نزدیک با ایران که از مالحظات ژئوپلیتیکی دو کشور
نشئت میگیرد ،به معنای معامله ترکیه با ایران در مقابل رژیم صهیونیستی نیست،
بلکه ترکیه با تعدیل توازن میان این دو کشو درصدد بهرهگیری از آن به نفع خود
برای کسب قدرت غالب در منطقه است.
سیاست تنشزدایی ترکیه با ارمنستان در چارچوب منطق ژئوپلیتیکی

مهمترین فاکتور سیاست خارجی ترکیه در قفقاز ،عادیسازی روابط با ارمنستان
برای دستیابی به وزن ژئوپلیتیکی در این منطقه است .تقویت این سیاست به تغییر
ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه وابسته است که بعد از جنگ گرجستان و روسیه روند
شتابانی داشته است .ترکیه خود را به عنوان بازیگری مستقل به نمایش درآورده
است که الیق شکلدهی به موقعیت ژئوپلیتیکی در قفقاز است (فولکاوسکی:1388 ،
 .)20-21با توجه به روند فعلی یارگیری استراتژیک کشورهای قفقاز جنوبی و نیز
اهمیت استراتژیک منطقه در حوزه رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ،بیشک
عادیسازی مناسبات ترکیه ـ ارمنستان باعث تحول در معادالت ژئوپلیتیکی و
ژئواکونومیکی منطقه خواهد شد که از منظر دول قفقاز ،قدرتهای پیرامونی و
جهانی ذینفع در منطقه اهمیت دارد (ولیقلیزاده و ذوقی بارانی.)105 :1391 ،
اگر قلمروهای نوین ژئوپلیتیکی را ژئواکونومی و ژئوانرژی بدانیم ،تحول روابط دو
کشور تأثیرات عمیقی بر ژئوپلیتیک نوین منطقه خواهد داشت و معادالت و توازن قدرت
سنتی را دستخوش دگرگونی خواهد کرد و نیز موجب همگرایی در اقتصاد منطقهای،
امنیت ترانزیت انرژی ،تعامل اقتصاد کشورها و منطقه با اقتصاد جهانی و به ویژه جایگاه
و موقعیت اقتصادی کشورها و توازن اقتصادی میشود (بنی هاشمی.)136-140 :1388 ،

شایان ذکر است تنشزدایی میان ترکیه و ارمنستان از دیدگاه روسیه و ایران از اهمیت
زیادی برخوردار است؛ به این دلیل که عادی شدن روابط ترکیه و ارمنستان بدون شک
محور غرب را در قفقاز قدرتمند خواهد کرد و این به معنی باخت سیاسی و ژئوپلیتیکی

ارمنستان ضعیفترین کشور منطقه قفقاز جنوبی به ویژه در بعد اقتصادی است
که علت اصلی آن انزوای اقتصادی این کشور براثر قطع روابط دیپلماتیک با دو کشور
همسایه ،جمهوری آذربایجان و ترکیه ،است (کالجی .)75 :1388 ،بنابراین ،ارمنستان
با تالش برای برقراری رابطه با ترکیه در عرصه داخلی و خارجی سعی دارد خود را به
مثابه دولتی پویا معرفی کند؛ اما اهداف دولت ترکیه از پیگیری مسئله عادیسازی
مناسبات با ارمنستان فراتر از اقدام مقطعی پویا نشان دادن یک دولت است .ترکیه
به مسئله ارمنستان در قالب ترتیبات منطقهای بههم پیوندخورده قفقاز جنوبی و
حتی فراتر از آن در چارچوب ایفای نقش «یوروـ آتالنتیکی» 1خود در منطقه اوراسیا
مینگرد؛ از این رو ،آمریکا از هر گونه تالشی برای نزدیکی ترکیه و ارمنستان که
در نهایت موجب پیوند ارمنستان با جهان غرب و خروج آن از سیطره روسیه شود،
استقبال میکند .از نگاه منطقهای هم ترکیه به عنوان یکی از قدرتهای منطقه،
به موازات همپیمانی استراتژیک با آذربایجان ،عادیسازی مناسبات با ارمنستان را
نشانهگيري کرده است .اگر مناسبات حسنه ترکیه با گرجستان را به این معادله
اضافه کنیم ،نقش منطقهای که آنکارا برای خود در نظر گرفته است ،بهتر درک
میشود (واحدی.)1392 ،
با توجه به پیچیدگی واقعیتهای ژئوپلیتیکی قفقاز ،میتوان گفت هیچ عاملی به
اندازه موضوع مناقشه قرهباغ در مناسبات ژئوپلیتیکی ارمنستان با ترکیه و آذربایجان
تأثیرگذار نیست .قرهباغ چنان با منافع ژئوپلیتیکی هر سه دولت گره خورده است که
نمیتوان نقش آن را در بنبست سیاسی بین آذربایجان و ترکیه با ارمنستان انکار
کرد .با توجه به عمق «تعلقات ژئوپلیتیکی» 2در روابط آذربایجان و ترکیه ،تردیدی
نیست هر گونه سازش در روابط ترکیه و ارمنستان بدون در نظر گرفتن منافع
آذربایجان موجب تنش در روابط آذربایجان و ترکیه خواهد بود (ولیقلیزاده و ذوقی
بارانی .)98 :1391 ،مسئله قرهباغ را باید به عنوان معمای پیچیده سیاسی در تکمیل
1 . Euro-Atlantic
2 . Geopolitical Interests
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ایران و روسیه در منطقه قفقاز است.
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«پازل ژئوپلیتیکی» 1ترکیه و غرب و به ویژه آمریکا در منطقه قفقاز دانست.
آذربایجان برای ترکیه به طور عام در قفقاز و به طور خاص در قفقاز جنوبی به
عنوان مهمترین متحد استراتژیک است .از نظر ارتباطات منطقهای اگر مقایسهای
صورت گیرد ،تا زمانی که آذربایجان در قفقاز و آلبانی در بالکانها ثبات و موقعیت
قدرت منطقهای را کسب نکنند ،افزایش وزن ژئوپلیتیکی ترکیه در هر دو منطقه
و توسعه سیاستهایی در داخل حوزه نزدیک دریایی و نیز آدریاتیک و خزر که در
داخل حوزههای تأثیر ماورای مرزی قرار میگیرند ،ممکن نخواهد بود (اوغلو:1391 ،
 .)137به هر حال ،ترکیه به رغم مشکل بنیادی با ارمنستان و به ویژه مناقشه
قرهباغ درصدد است بر مبنای عملگرایی در چارچوب تئوری عمق استراتژیک بتواند
از طریق دیپلماسی ،ارمنستان را با سیاستهای خود در قفقاز همراه سازد .بدین
منظور مسیر دولت اردوغان با پشت کردن به سیاست امنیتی کردن به عنوان الگوی
عمل دولتهای قبلی ،به دنبال غیرامنیتی کردن رابطه با ارمنستان و قرار دادن این
کشور در محور مشترک با اهداف استراتژیک ترکیه و غرب است .اروپا و آمریکا برای
تکمیل مناطق نفوذ و ژئوپلیتیکی خود در کنار ترکیه قرار دارند تا در نهایت بتوانند
این پروسه را برای محدود کردن نفوذ روسیه و ایران به تحقق رسانند؛ هر چند این
روند مانند مسئله اوکراین ممکن است با پیامدهای ناخواستهای همراه شود.
روابط با روسیه
نمونه مهم دیگر درباره چندجانبهگرایی ترکیه ،بهبود روابط با روسیه است .روسیه،
سیاستهاي ترکیه در تعقیب یک راهبرد امنیت انرژي باثبات در دریاي سیاه و
قفقاز را همسو با منافع خود میداند و از آن استقبال میکند .به عالوه ،روسیه
بزرگترین شریک تجاري ترکیه است و ترکیه دومین خریدار بزرگ گاز روسیه ،بعد
از آلمان است .پس از جنگ  2008روسیه و گرجستان ،ترکیه با برنامه پیشنهادي
با عنوان «ثبات» 2وارد صحنه شد .هرچند پیشنهاد «همکاري در قفقاز» چندان از
سوي کشورهاي ذينفع جدي گرفته نشد ،اما نشاندهنده عزم جدي ترکیه براي
فعال شدن در منطقه بود (عطایی و دیگران .)44 :1391 ،همکاری دو کشور در حل
بحرانهای قرهباغ ،اوستیای جنوبی ،آبخازیا و همراهی روسیه در نزدیکی ترکیه و
ارمنستان و طرح  2+3ترکیه ،که رویکرد منطقهای به حل بحران در قفقاز داشت،
نمونههایی از این همکاریهاست (خلیلی و دیگران.)45 :1391 ،
1.Geopolitical-Puzzle
2 Stability

خط لوله گاز بلو استریم
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در حقيقت در سال  ،2005روابط بين دو كشور با توجه به پيشينه تاريخي ،بهتر
از هر زمان ديگري در طول سالهاي گذشته بوده است .بيش از  70درصد واردات
گاز تركيه از روسيه انجام ميگيرد و بين دو كشور ،در بستر درياي سياه ،يك لوله
انتقال گاز صادراتي اختصاصي به نام «بلو استريم» 1وجود دارد که دو كشور در سال
 2005قرارداد آن را برای گسترش تجارت انرژي امضا كردهاند .اين قرارداد ميتواند
تركيه را به كشوري كليدي برای گسترش ترانزيت گاز روسيه به اروپا تبديل كند.
حجم تجارت بين دو كشور از  10ميليارد دالر در سال  2004به  15ميليارد دالر در
سال  2006رسيده است (واعظی.)64 :1387 ،

http://caspianbarrel.org

شایان ذکر است در برقراري روابط با کشورهایی مانند روسیه ،منافع ترکیه،
به ویژه منافع اقتصادي مد نظر است و دولت اردوغان با دیدي عملگرا اختالفات
سیاسی یا ایدئولوژیک را کنار گذاشته است .همین مسئله باعث شده است که برخی
تحلیلگران با در نظر گرفتن دو عامل اسالم و اقتصاد (در برقراري روابط با کشورهاي
جنوب غرب آسیا) ،به سیاست خارجی کنونی ترکیه لفظ «اکونوـ اسالمیست» 2را
اطالق کنند (عطایی و دیگران.)42 :1391 ،
تجارت دوجانبه ترکیه و روسیه به شاخصههای بسیار تأثیرگذاری در سراسر دهه
2000رسید؛ در واقع ،روسیه به یکی از بزرگترین شرکای تجاری ترکیه در دوره
 2000-10تبدیل شد .اگر چه برخی محافل در ترکیه ،روسیه و غرب گاهی اوقات
1 .Blue Stream

2 . Econo Islamist
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بهبود روابط ترکیه و روسیه را در چارچوب «اتحاد استراتژیک» 1ارزیابی میکنند،
باید تأکید کرد که آنکارا یا مسکو چنین نیتی ندارند .ترکیه روابط با روسیه را صرفاً
به عنوان یکی از ابعاد سیاست خارجی چندبعدی خود در نظر گرفته است .با وجود
گفتمان ضد غربی پوتین در سیاست خارجی پس از سال  2005مشکل است ادعا
کنیم که روسیه روابط خود را با ترکیه در چارچوب «اتحاد اوراسیایی» 2استراتژیک
در برابر غرب ارزیابی میکند .در سطح منطقهای ،مهمترین عامل مؤثر در بهبود
روابط ترکیه و روسیه ،درک مشترک درباره مسائل قفقاز ،آسیای مرکزی و دریای
سیاه بود .این مناطق در اوراسیا که قب ً
ال هر دو کشور به آن به عنوان هدف یک بازی
ژئوپلیتیک مینگریستند ،به تدریج به منطقهای برای همکاری نزدیکتر میان دو
کشور تبدیل شده است ( .)Rşen, 2011: 279- 280نخبگان اسالمگرای ترکیه برای
مقابله با فشارهای اروپا ،در تالش برای یافتن طرحهای ژئوپلیتیکی جایگزین با سایر
کشورها مانند روسیه و ایران هستند (.)Özbay, 2011: 87
هر چند تركيه به عنوان عضو برجسته سازمان ناتو و دولتی نزديك به غرب
محسوب ميشود ،به داليل شرايط ژئوپليتيكی و سياسي ،روسيه جايگاه مهمي
در سياست خارجي تركيه دارد و این کشور مجبور است به دليل نوع ايفاي نقش
دو طرف در برابر قفقاز ،جنوب غرب آسیا و اروپا ،همواره به روسيه و همكاري با
آن توجه کند؛ با این حال ،مانند اختالفات با ايران ،مواضع تركيه در قبال بحران
سوريه و استقرار سیستم دفاع موشكی ناتو باعث شده است که روسیه نیز به موضوع
چالشانگیز در روابط خارجی ترکیه تبدیل شود .به بيان ديگر ،اين داليل باعث
اختالفهاي سياسي تركيه و روسيه شده است که پيامدهاي مهمي براي تركيه
دارد؛ زیرا روسیه به داليل ژئوپليتيكي ،سياسي و همچنين انرژي نقش مهمي براي
كشوري مانند تركيه دارد (حسینی و دیگران  .)28 :1391 ،با وجود این ادعاها ،به
احتمال زیاد «پراگماتیسم» 3به جای ایدئولوژی ،نقش مهمی در بهبود روابط ترکیه و
روسیه ایفا کرده است .عالوه بر این ،مشکالت ژئوپلیتیکی که ناشی از خطوط لوله در
نیمه دوم دهه  2000است ،محدودیتهای «اتحاد استراتژیک» میان ترکیه و روسیه
را به نمایش میگذارد (.)Erşen, 2011: 281
مهمترین نگرش روسیه به ترکیه که باعث اختالف و رقابت میشود ،همان
ترس ناشی از بین رفتن فرصتهای ژئوپلیتیکی روسیه به وسیله ترکیه است .البته
1 . Strategic-union
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3 . Pragmatism
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این مسئله و ترس روسیه تا حدودی به گذشته روابط دو کشور نیز برمیگردد.
یکی از علل اصلی مشکالت بین ترکیه و روسیه ناشی از مسائل ژئوپلیتیکی است.
سیاستمداران روس ،ترکیه را یکی از برندههای اصلی فروپاشی شوروی تلقی
میکنند .در زمان گذشته که رهبران مسکو تمایل به غرب داشتند ،به ترکیه به
عنوان یک نیروی تأمینکننده ثبات در جنوب شوروی سابق که میتواند نفوذ غرب
را به شکل خوشخیم طرحریزی کند ،نگاه میکردند .در حال حاضر این ذهنیت
ژئوپلیتیکی در روسیه وجود ندارد و برای روسها مشکل است ترکیه را به عنوان
یک رقیب در بخشهایی از حوزه سابقشان نادیده بگیرند .این تفکر در حال حاضر
اکثریت را در دومای دولتی دارد .تنها تفاوت اصلی میان آنها این است که آیا
باید ترکیه را به عنوان بازیگری مستقل در نظر بگیرند یا به عنوان بازیگر نیابتی
آمریکا تلقی کنند؟ اما ترکیه نیز به دلیل اهمیت انرژی و خطوط انتقال آن همواره
سیاستهای خود را در قبال روسیه تعدیل کرده است و اهمیت ژئوپلیتیکی روسیه
را جدی میداند (سوری.)159-160 :1387 ،
از زمان شروع بحران سوریه ،جهتگیری و موضع متفاوت مسکو و آنکارا موجب
شد که دو کشور در دو جبهه مخالف قرار گیرند .از آن زمان به بعد تحوالت سوریه
به عنوان عاملی مهم در روابط روسیه و ترکیه عمل کرده است؛ به نحوی که حتی
سفر از پیش تعیینشده پوتین به ترکیه ،در پاسخ به فرونشاندن هواپیمای روسی و
بازرسی آن ،لغو شد .با وجود تالشهاي دو كشور در جلوگيري از كاهش همكاريهاي
دوجانبه ،مسئله سوريه به عنوان علتالعلل بروز تنش ،شكاف عميقي در روابط دو
كشور به وجود آورد و نتوانست از تصاعد بحران موجود و تيرگي تدريجي جلوگيري
كند .در واقع بحران سوريه دو كشور را وارد جنگ نيابتي كرد؛ به اين معني كه اين
بحران روسيه را در جبهه سوريه قرار داد و تركيه را در جبهه ائتالف ضد سوري و
غرب .روسيه كه با هدف حمايت از سوريه و بقاي اسد بر كرسي قدرت به جغرافياي پر
التهاب خاورميانه ورود پيدا كرد ،درصدد تعقيب اهداف راهبردي ديگري نيز بود .اما
اقدام ترکیه در ساقط كردن جنگنده روسيه ،تيرگي روابط دو کشور را وارد فاز جديدي
کرده است .بدون شك اين اقدام تركيه مانعي براي تحقق منافع روسيه در خاورميانه
تلقی شده و خيلي زود زنگ خطر را در واقعيتهاي ميداني براي روسيه به صدا در
آورده است .اين اقدام تركيه موجب تحركات جديد روسيه شده و متعاقب آن متضمن
راهبرد مقابله به مثل تركيه عليه روسيه شده است كه برايند منطقي آن چيزي جز
تداوم تنش و بحران در روابط دو كشور نيست (.)http://www.fardanews.com
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اگر روابط ترکیه و ایران را از منظر آکادمیک بررسی کنیم ،میتوانیم الگوی روابط
دو کشور را بر اساس مطالعه تاریخ روابط خارجی آنها با عنوان «الگوی رقابت در
عین همکاری» نامگذاری کنیم؛ ولی عمده تحلیلها درباره این الگو ،تحلیلهای
ژئوپلیتیکی است؛ یعنی موقعیت ژئوپلیتیک دو کشور نوعی رقابت و همکاری
همزمان را الزامی میسازد (نقدینژاد .)101 :1388 ،ایران و ترکیه با توجه به
مسائل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که هر دو کشور در قفقاز ،حوزه دریای خزر،
آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیا دارند ،مجبور به همکاری هستند (حاجی یوسفی
و ایمانی .)77 :1390 ،رهبران ترکیه معتقدند که جدای از نگرش ایدئولوژیکی یا
ارزشی باید بتوانند از وزن ژئوپلیتیکی خود برای کسب قدرت استفاده کنند و همین
نگرش سبب شده است تا ترکیه در کنار رقابت با ایران ،از پتانسیل انرژی و اقتصادی
و نیز از ظرفیت ژئوپلیتیکی خود در زمینه چانهزنی با غرب درباره ایران به بهترین
شکل استفاده کند .ترکیه تالش دارد در پرتو واقعیتهای ژئوپلیتیکی به اهداف
ارزشی و ایدئولوژیک نیز دست یابد و نه بالعکس .در واقع ،منافع ارزشی و هنجاری،
برایند تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه است.
با نگاه به تمام عوامل تاریخی و جغرافیایی روابط عثمانیـ ترکیه و صفویـ ایران
مشخص میشود که این روابط شبیه مناسبات آلمان و فرانسه است .سرنوشت دو
کشور روی یک خط ژئوپلیتیکی و ژئوکالچرالی قرار دارد؛ چه جنگ کنند ،چه ائتالف
نمایند ،به طور کل از یکدیگر تفکیکپذیر نیستند .جهش فوقالعاده عثمانی به سمت
اعماق اروپا در حالی که تنه خود را بر آناتولی تکیه داده بود ،تا حدودی بر میراث
سلجوقی قرار داشت که آناتولی و جغرافیای ایران را متحد کرده بود .این میراث شبیه
تأثیر تاریخی تالشهای «امپراتوری شارلمان» 1برای متحد کردن آلمان و فرانسه
در بدنه واحد اروپایی است و ترکیه و ایران نیز همانند مناسبات آلمان و فرانسه اگر
گهگاهی گرفتار عدم تفاهم شوند ،به هیچ وجه نمیتوانند از یکدیگر چشم بپوشند
(داود اوغلو.)418 :1391 ،
دولتهای غرب معتقدند که ترکیه در حال تبدیل شدن به بازیگری بسیار مهم در
مناطق پیرامونی خود است و همچنین شریک بنیادی برای غرب به ویژه آمریکاست و
مشارکت فعال ترکیه در منطقه جنوب غرب آسیا نباید به چرخش ترکیه به شرق ،بلکه
باید به تنوعبخشی به سیاست خارجی آن کشور تعبیر شود .آمریکا باید این را بداند
1 . Charlemagne’s Empire

1 . Security-Myster
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که دولتهای پیچیده هرگز فقط یک جهت ژئوپلیتیکی ندارند؛ در نتیجه مطرح کردن
هر اقدامی به عنوان خیانت علیه غرب سازنده و سودمند نیست .این دو کشور رقبای
ژئوپلیتیکی یکدیگرند و روابطشان نمیتواند تهدیدی را متوجه منافع آمریکا کند
( .)Memo 21, 2009آمریکا باید الزامات سیاست خارجی ترکیه درباره برقراری رابطه با
همسایگانش را در چارچوب منافع ملی و حیاتی ترکیه مورد توجه قرار دهد .جغرافیای
ترکیه بر خالف آمریکا ،جدا از بدنه اصلی منطقه جنوب غرب آسیا و به ویژه ایران
نیست تا ترکیه نیز مانند آمریکا خود را از هرگونه پیوند اقتصادی ،مرزی و فرهنگی
جدا بداند .در نتیجه ،درک منطق ژئوپلیتیکی ترکیه توسط سیاستمداران واشنگتن
برای برقراری رابطه با ایران ،حتی میتواند تأمینکننده منافع آمریکا نیز باشد.
ولی یکی از عوامل مهمی که ممکن است امنیت ملی ترکیه را در قالب
نئوعثمانیگرایی با تهدید مواجه کند ،طرح موضوع قدرت و توان هستهای ایران است؛
چون ایران قادر است با توان هستهای به هژمونی و برتری منطقهای و نظامی در
مقابل ترکیه دست یابد .ترکیه بارها اعالم کرده است که مخالف گسترش سالحهای
هستهای در جنوب غرب آسیاست و نگرانی آن ناشی از احتمال تغییر توازن نظامی
در منطقه است .از طرف دیگر ،دولتهای عرب درباره افزایش نفوذ شیعه و حتی
شکلگیری هالل شیعی در منطقه از فلسطین تا پاکستان نگرانی دارند و ترکیه
نیز چنین تقسمبندی را خطری برای ثبات و امنیت کل منطقه در نظر میگیرد
و قصد دارد شکاف میان دولتهای سنی عرب و ایران را بپوشاند (مسعودنیا و
دیگران .)77 :1391 ،همچنين احتمال دارد فعاليتهاي هستهاي ايران باعث اتخاذ
مشي مشابهي از سوي كشورهاي عرب منطقه شود كه اين مسئله امنيت منطقه را
پيچيدهتر از گذشته کند و تركيه را نيز درگير اين «معماي امنيتي» 1سازد (درخشه
و دیوساالر.)110 :1390 ،
با تمام این تفاسیر ،ترکیه به مسئله هستهای ایران به عنوان فرصتی طالیی
برای نشان دادن قدرت نرم و قدرت بازیگری خود به عنوان قدرت مهم منطقهای به
متحدان غربی خود مینگرد .ترکیه خواهان ایفای نقش تسهیلکننده دیپلماسی میان
ایران و آمریکا و متحدان غربی درباره برنامه هستهای ایران است .به اعتقاد ترکیه ،به
رغم تالش غرب برای انزوای ایران از جامعه بینالملل ،آنکارا باید در مسیر همکاری
بیشتر با ایران تالش کند؛ چون تنها راه نزدیکی با ایران است و واقعیت پشت پرده
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امضای قراردادهای کالن در بخش انرژی ترکیه ،تالش برای معرفی اهمیت ایران
به جامعه بینالمللی است .رهبران ترکیه باور دارند که در صورت موفقیت به اثبات
نزدیکی ایران به جامعه بینالملل ،ترکیه به بازیگر مهم در عرصه سیاست
امکان
ِ
ِ
بینالملل تبدیل خواهد شد (مفید احمدی .)1087-1083 :1389 ،در ورود ترکیه
به موضوع هستهای ایران جدای از مالحظات خاص این کشور در ارتباط با ایفای
نقش میانجی و ارتقای موقعیت خویش در منطقه و در سطح بینالملل ،تمایل ایران
نیز به اعطای این نقش به ترکیه از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است .اوباما نیز اعالم
کرد که ترکیه میتواند نقشی اساسی در تالش آمریکا برای برقراری ارتباط با ایران
ایفا کند (امیدی و رضایی .)250 :1390 ،در اصل هر چند ترکیه با دستیابی ایران به
توان هستهای در قالب نظامی و نه صلحآمیز مخالف است ،ولی از این موقعیت ایران
در آینده میتواند به عنوان بهانهای برای دستیابی به توان هستهای استفاده کند.
نتیجهگیری

سیاست خارجی کشورها معموالً از عوامل متعددی تأثیر میگیرد .یکی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار در تدوین اصول سیاست خارجی ،ژئوپلیتیک است که در
سیاستگذاری خارجی نقشی بیبدیلی ایفا میکند .ژئوپلیتیک با ارائه چارچوبی
تئوریک به عنوان شاخصه ذهنی ،همچنین به دلیل مطالعه عوامل مادی جغرافیایی،
شاخصههای عینی را نیز در اختیار سیاستمداران برای کنش در نظام بینالملل قرار
میدهد .رهبران عدالت و توسعه به عنوان بازیگران عقالنی در سیاست خارجی مانند
هر بازیگری در عرصه نظام بینالملل به دنبال بیشینهسازی منافع ملی و کسب
حوزه نفوذ هستند .رهبران عدالت و توسعه در سیاست خارجی خود بیشتر از فضای
ژئوپلیتیکی ترکیه تأثیرپذیرند و چارچوب نگرش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی این
حزب ،تئوری عمق استراتژیک داود اوغلو است .داود اوغلو با آگاهی از موقعیت
تمدنی و جغرافیایی ترکیه ،رویکرد نوینی را در چارچوب تئوری عمق استراتژیک
برای سیاست خارجی این کشور ترسیم میکند که به موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور
برمیگردد .دولت اردوغان با تکیه بر جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه و عمق استراتژیک
سعی دارد از ظرفیتهای این کشور برای تحقق نئوعثمانیگرایی یا به عبارت دقیقتر،
ایفای نقش یک قدرت منطقهای یا شاید هژمونی منطقهای بهره گیرد .در راستای
رسیدن بهاین هدف ،حزب عدالت و توسعه میخواهد به واسطه صفر کردن تنش با
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همسایگان خود در قالب سیاست نگاه به شرق و حفظ و تحکیم روابط با قطبهای
قدرتمند قدرت مانند اتحادیه اروپا و آمریکا بتواند وزن ژئوپلیتیکی خود را درون
رقابتهای ژئوپلیتیکی ارتقا بخشد .رهبران ترکیه به خوبی آگاه هستند که نباید در
زمینه روابط با دولتهای غربی و نگاه به شرق ،توازن به هم بخورد و منافع ترکیه با اروپا
و متحد استراتژیک خود یعنی آمریکا اصطکاک پیدا کند .این حزب با تطبیق نگرشی
پراگماتیستی و واقعگرایانه نسبت به ژئوپلیتیک ترکیه تالش دارد موقعیت حساس
این کشور را به واسطه ایجاد توازن و تعادل دچار بحران نکند .موقعیت ژئوپلیتیکی
ترکیه این امکان را فراهم نمیسازد تا رهبران این کشور خود را از معادالت رقابت
میان قدرتها در خصوص «رقابت ژئوپلیتیکی» 1جدا سازند ،بلکه چنین موقعیتی به
رهبران عملگرایی نیاز دارد تا با رویکردی واقعگرا و درک حساسیتهای منطقهای و
بینالمللی جایگاه خود را مستحکم سازند .تحوالت بهوجودآمده در سیاست خارجی
ترکیه و تمایل این کشور به کشورهای شرق به ویژه جنوب غرب آسیا و جهان اسالم،
مهمترین تغییری است که رویکرد این کشور را نسبت به منطقه دگرگون کرده است؛
ولی نگاه به شرق ترکیه را باید به عنوان تاکتیک این حزب برای رسیدن به اهداف
استراتژیک ترکیه یعنی تحکیم جایگاه آن در معادالت سیاست و قدرت غرب و به
خصوص آمریکا دانست .رهبران اسالمگرای ترکیه به خوبی آگاه هستند که ضمن
تداوم روابط با غرب و همراهی آمریکا ،به واسطه برقراری روابط دوستانه با کشورهای
پیرامونی میتوانند از هزینههای روابط متشنج بکاهند و قدرت خود را در نظام
بینالملل تقویت کنند .در کل سیاست خارجی کنونی ترکیه متأثر از واقعیتهای
ژئوپلیتیکی ،مبتنی بر عملگرایی ،واقعگرایی و مصلحتگرایی است که هیچ سنخیتی
با رویکرد ایدئولوژیک ندارد و با تداوم حاکمیت این حزب شکی نیست که چنین
نگرشی راهگشای آنها در آینده نیز خواهد بود.
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