سوم حزب عدالت و توسعه در قبال سوریه (2015-2002م)
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چکیده
اسالمگرایان عضو حازب عادالت و توساعه پاس از ایان ادرتیابی در ترکیاه (2002م)،
رویدردهای جدیدی در سیاست داخلی و خارجی در پیش گرفتند .یدی از کشاورهایی کاه
روابط ترکیه با آن در پرتو مبانی فدری حزب جدید حااک بار ترکیاه ،دساتخوش تغییارات
جدی گردید ،سوریه است .با روند تحوالتی که از سال 2002م تاکنون در ترکیاه باه وجاود
آمده است ،این پرسش به ذهن متبادر میشود که سیاست خارجی ترکیه در باال ساوریه در
دورهی سوم نسبت به دورهی دوم چه تفاوتهایی داشته است و چه عواملی منجار باه ایجااد
این تغییرات شد این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و باا مقایساه و تشاریح عملدارد و
رفتار سیاست خارجی و داخلی دولت عدالت و توسعه از سال 2002م تا 2011م و 2011م
تا 2015م نشان میدهد که ترکیه پیش از 2011م ،دیپلماسی عملگرایاناه و ا تصاادمحور را
پی گرفته بود ،ولی تحوالت و رویدردهای حزب عدالت و توسعه از 2011م به بعد ،موجب
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بررسی مقایسهای سیاست خارجی ترکیه در دورههای دوم و

امنیتی شدن چ رهی ترکیه در عرصهی تعامالت داخلی ،منطقهای و بینالمللی شده است.
واژگان کلیدی :حزب عدالت و توسعه ،ترکیه ،اسالمگرایان ،سیاست خارجی
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 .1استادیار و عضو هیلت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه ش ید ب شتی.
 .2دانشجوی دکترای روابط بینالملل دانشگاه ش ید ب شتی.

مقدمه
در بررسی حوزههای راهبردی کشورها ،یدی از م ترین حوزههای بررسی ،مسائل مرباوط
به سیاست خارجی آن کشور است که مبنای تعامالت آن با دنیاای اطاراف خاود باه شامار
ماایرود .تعریااف سیاساات خااارجی عبااارت اساات از اسااتراتژی یااا رشااته اعمااال ازپاایش
طرحریزیشدهی تصمی گیرندگان حدومتی ،که مقصود آن دستیابی به اهدافی معاین ،در
چارچوب منافع ملی و در محیط بینالمللی است .سیاست خارجی میتواند ابتدار عمل هر
دولت یا واکنش آن در بال کنش دیگر دولتها باشد( .خوشو ت )145 :1385 ،از طرفای
سیاست خارجی هر کشوری با عنایت به سااختار هاویتی آن و همچناین تجرباه و م اارت
ً
نشبگان سیاسی انعطاف میپذیرد .طبعا این انعطاف یا در ج ت ب بود یا برعدس ،به سمت
کاهش و نزول صورت میپذیرد .سیاست خارجی کشورها تحت تأثیر دو عامل عمده شدل
میگیرد :الف .محیط ذهنی (همان ارزشها و تصورات سیاستگذاران) و ب .محیط عینی،
که خود شامل دو بشش محیط داخلی (شرایط داخلی کشور) و محیط بینالمللای (شاامل
محاایط منطقااهای و محاایط ج ااانی) اساات .ارزشهااا ،تصااورات و نگرانیهااای ملاای
سیاستگذاران بر آنچه انجام دادنش برای آنان مطلوب است ،تأثیر میگاذارد ،ولای محایط
(داخلی ،منطقهای و ج انی) تعیینکنندهی چیازی اسات کاه دولتهاا اادر باه انجاام آن
هستند؛ (امینی و ذبیحی )107 : 1390 ,بنابراین ،در بررسی سیاست خارجی کشورها ،باید
همهی عوامل یادشده را در نظر گرفت ،هر چند ممدن است این عوامل وزن یدسانی نداشته
باشند .جم وری ترکیه از جایگااه ژئاوپلیتیدی و ژئواساتراتژیدی ویاژهای برخاوردار باوده،
برخالف سالهای ابتدایی پیدایش و حتی دهههای پس از آن ،که به دنبال انزواطلبی و پاس
از آن ،غربگرایی و بیتوج ی به خاورمیانه بود ،اکنون در کانون تحوالت خاورمیانه در رن
21م وا ع شده است؛ به همین دلیل ،شیوهی تصمی گیری در عرصاهی سیاسات خاارجی و
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بررسی روندهای سیاست خارجی این کشاور بسایار م ا و حیااتی تلقای میشاود .ساال
2002م ،نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیاه باه شامار مایرود ،زیارا باه ادرت رسایدن
اسالمگرایان و ادامهی حدومت آن ا در دههی اخیر ،تأثیرات خود را در سیاست داخلی و باه
تبع آن در سیاست خارجی ترکیه داشت .اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ( )APKپس از

این که درت و حدومت را در ترکیه به دست گرفتند (2002م1381 -ش) ،با نگاهی ناوین
به داراییهای استراتژیک داخلای و خاارجی ،در سیاساتها و راهبردهاای سانتی متاأثر از

بنیانهای کمالیستی و نظامیان تجدیاد نظار کردناد( )1و رویدردهاای جدیادی در سیاسات
داخلی و خارجی ترکیه در پیش گرفتند.
 AKPرا دگرگون کرد ،راهبردها و رویدردهای سیاست خارجی ترکیه را وارد مرحله جدیادی
ساخت .دولت عادالت و توساعه ،کاه در یاک دهاه حدوماتداری ،از نظار شااخصهای
ا تصادی ،رفاهی و حقوق بشری ،به یدی از موفقترین حدومتهای تاریخ ترکیه تبدیل شده
بود ،در ابتدای این تحوالت به عنوان الگوی موفاق دموکراتیاک اساالمی ،بارای کشاورهای
دستخوش تغییر در منطقاه مطارح گشات ،ولای نگرشهاای راهباردی جدیاد مبتنای بار
استراتژی مشدل صفر با همسایگان و اولویات دیپلماسای ا تصاادی در سیاسات خاارجی
ترکیه ،با آزمونی سشت و دراماتیاک در چگاونگی پاساخ باه تحاوالت انقالبای در محایط
همسایگی این کشور روبهرو شد.
یدی از کشورهایی که روابط ترکیه با آن در پرتو مبانی فدری حزب جدید حاک بر ترکیاه
دستخوش تغییرات جدی گردید ،سوریه است .گرچه در ابتدای روی کاار آمادن حازب و
عدالت در ترکیه ،روابط این کشور به سرعت تا مرحلهی همگرایی پیش رفت ،ولی با هماان
شتاب ،دستخوش عقب گرد شد و به سمت تعارض ،تنش و تقابل همهجانبه سوق یافات؛
از این رو ،با سیر تحوالتی که از سال 2002م تاکنون در سپ ر سیاسات داخلای و خاارجی
ترکیه به وجود آمده است ،این پرسش به ذهن متبادر میشود که سیاست خاارجی ترکیاه در
بال سوریه در دورهی سوم نسبت به دورهی دوم چه تفاوتهایی داشته است و چاه عاواملی
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و وع تحوالت انقالبی در کشورهای عربی خاورمیانه ،نه تن ا شیوهی تعاامالت داخلای

منجر به ایجاد این تغییرات شد در این باره ،پژوهش حاضر به پنج بشش تقسای میشاود:
در بشش نشست ،چارچوب نظری پژوهش (سازهانگاری) بررسی میگردد؛ در بشش دوم،
به عوامل مؤثر برسیاست خارجی ترکیه و نیز اصاول کلای سیاسات خاارجی جدیاد حازب
 .1ساختار ارتش ،پلیس ،دستگاه ضایی ،سیست آموزشی ،سیست ا تصادی و ساختار رسانهای ترکیه ،جزو نشساتین
ساختارهایی است که مورد تجدید نظر رار گرفت ،زیرا بیشترین مانع را در گذشته ایجاد کرده است.
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عدالت و توسعه پرداخته میشود؛ در بشاش ساوم ،سیاسات خاارجی ترکیاه در دورهی دوم
نسبت به سوریه و در بشش چ ارم ،سیاست خارجی ترکیه در دورهی ساوم در باال ساوریه
بررسی می شود و در بشش پنج  ،به بررسی تطبیقی سیاست خارجی ترکیه در دورهی دوم و
سوم و چرایی تغییر در ج تگیری سیاست خارجی و منطقهای ترکیه و مؤلفههای تأثیرگاذار
در شدلگیری رویدرد متفاوت دولت عدالت و توساعه در دورهی پاس از تحاوالت 2011م
میپردازد؛ در پایان ،با جمعبندی و نتیجاهگیری از مباحاث ،چشا انداز سیاسات خاارجی
ترکیه در بال تحوالت سوریه تحلیل میشود.
 .1چارچوب نظری پژوهش
روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و نگاه فرهنگی ،تاریشی و هویتی این جریاان
به منافع ،امنیت و به تبع مناسبات منطقهای و فرامنطقهای این کشور ،تا حاد زیاادی اعتباار
ً
برخی نظریات را در تحلیل سیاست خارجی ترکیه تنزل داده است و متقابال کاربست برخای
از دیگر نظریات را در این زمینه بیشتر میسازد .براساس این ،یدی از رویدردهای ساازگار و
مناسب در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ترکیه ،نظریهی سازهانگاری است.
در نظریهی سازهانگاری بر نقش فرهنگ در تدوین و وام یافتن سیاست خاارجی تأکیاد
میشود .گام نشست سازهانگاری در تبیین سیاست خارجی ،تمرکاز بار مشتصاات هویات
دولت است .هویت مف وم واسط محیط و کارگزاران به شمار میرود .براساس این ،کارگزاران
سیاست خارجی به منظور پیشرفت منافع جمعیشاان رفتااری از خاود باروز میدهناد کاه
برگرفتااه از خصوصاایت و هنجارهااای شاادلدهندهی هویاات آن اساات .مف ااوم هویاات ،از
روان شناسی اجتماعی گرفته شده است و به تصوراتی از خود و دیگری ارجااع داده میشاود
که به مرور و به وسیلهی بازیگران اصاالح میشاود و تغییار مییاباد؛ بناابراین ،هویات باه
وسیلهی خودف می (جنبهی داخلی) شدل داده میشود و مف وم رابطهای اسات کاه رواباط
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بازیگران و تصور دیگران از بازیگر است؛ از این رو ،تصورات جمعای و فاردی باازیگران از
خودشان و دیگران ،بستگی به تعریفی از خود دارد که از ف های مشترک ،انتظارات و دانش
اجتماعی تجس یافته در ن ادهای بینالمللی و داخلی ناشی میشود( .جوادی و سالیمانی،
 )6- 5:1388در وا ع ،باید گفت توجه و تأکید سازهانگاری باه نقاش هویات در سیاسات

خارجی نقد مف وم انسان ا تصادی بیشینهجویی است کاه در کاانون تحلیال وا عگرایاناه و
نلولیبرال از سیاست خارجی رار دارد که مفاهی  ،ارزشها ،افدار یا هنجارها را فقط ابزاری
برای تأکید بر منافع ششصی و توجیه آن ا تلقی میکرد .از دید سازهانگاران ،هنجارها به م ابه
انتظارات بیناالذهانی مشترک درباارهی رفتارهاا ،کنشهاای کنشاگران را هادایت میکناد.
این رو ،تصمی گیرندگان براساس هنجارها و واعدی که خود مبتنی بر پیشاینهای از عوامال
ذهنی ،تجربهی تاریشی ،فرهنگی و حضاور در ن ادهاسات ،تصامی گیری میکنناد و ایان
هنجارها رفتار مناسب را تعیین مینمایند؛ بنابراین ،کنشاگران براسااس منطاق زیبنادگی یاا
تناسب عمل میکنند و هنجارها تابع منافع کنشاگران نیساتند ،بلداه باه ایان مناافع شادل
ً
میدهند .افزون بر این ،تأثیر هنجارها و فرهنگ صرفا تحدید یا تشویق کنش (یعنای تاأثیری
تنظی کننده) نیست ،بلده تاأثیر تداوینی نیاز دارناد ،یعنای اهاداف کنشاگر را مشاروعیت
بششاایده ،آن را تعریااف میکننااد( .هادیااان )930-931:1382 ،بااه هاار حااال ،از منظاار
سازهانگاری ،بازیگران ج اان خاود را میساازند و تحلیال سیاسات خاارجی از دولات در
کسوت بازیگر آغاز میشود ،یعنی بازیگران تفسیر میکنند ،تصمی میگیرند ،اعالم و اجارا
میکنند .سیاست خارجی تا اندازهای عمل بر ساختن چیازی اسات کاه باازیگران تصامی
میگیرند و این دیدگاه اثر عوامل داخلی (هویتها ،هنجارهاا و فرهنگهاا) را بار سیاسات
خارجی نشان میدهد؛ بنابراین ،باید گفت از دیادگاه ساازهانگاری ،هویتهاا ،هنجارهاا و
فرهنگها نقش م می در سیاست خارجی بازی میکنند( .شفیعی و زمانیاان-123:1390،
 )124سازهانگاران رفتار دولت را در متن اجتماعی آن مورد بررسی ارار مایدهناد .هماهی
دولتها دارای ویژگیهای منحصر به فرد مذهبی ،اجتماعی ،ا تصادی و سیاسیاند کاه بار
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براساس این ،کنشگر ،انسان جامعهشناختی و ایفاکنندهی نقش است ،نه انسان ا تصادی؛ از

سیاست خارجیشان تأثیر میگذارد .طبق نظریهی سازهانگاری ،بازیگران بر حساب معاانی
ذهنی ،زبان و باورهای خود ،که متأثر از تلقیهای هویتی آن است ،ا دام باه کانش متقابال
میکنند که طبق آن ،وا عیت را میسازند و خود نیز ساخته میشوند .نتیجهی طبیعی این امر
در بررسی رفتار سیاست خارجی هر کشور بدین شدل است که یک دولت ،براساس تعریف
از هویت خود ،ج ان پیرامونش را تعریف میکند و براساس آن دست به کنش میزناد و در
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ً
این کنش ،وا عیت نظام بینالملل را میسازد و متقابال خود نیز سااخته مایشاود .از ساوی
دیگر ،تحلیل سازهانگارانه ،تأثیر تاریخ را در شدلدهی به سیاست خارجی مورد توجه ارار
میدهد .مدتب سازهانگاری معتقد است که هویت هر دولت با توجه به ارزشهای گذشته و
آیندهی کشور شدل میگیرد .دولتها و دولتمردان با روایت تاریخ به شیوهای خاص و ویژه،
آن را پشتوانهی عملدرد امروز خود ارار مایدهناد .بادون شاک ،ساازهانگاری در تحلیال
سیاست خارجی ،الگوی سنتی را نادیده نمیگیرد ،بلداه باا عاریات گارفتن وساایل آن ،باه
احیای روشمند نقاش باورهاا و الگوهاای ذهنای و هنجارهاا در تحلیال سیاسات خاارجی
میپردازد .با توجه به ظرفیتهای تلوریک نظریهی سازهانگاری در مقالاهی حاضار ،تاالش
شده است این دیدگاه برای تحلیل سیاستهای جدید ترکیه در خاورمیانه و در بال سوریه به
کار گرفته شود.
 .2عوامل مؤثر برسیاست خارجی ترکیه
برای بررسی یک تصمی خاص در سیاست خاارجی ترکیاه ،بایاد باه ترکیاب و ایادئولوژی
احزاب پارلمان ،شرایط و اساسنامهی ائتالف ،شرایط ا تصاادی ،سیاسای ،نظاامی و نظاام
بینالمللی ،ج تگیری ارتش ،گروههاای فشاار ،افداار عماومی و اصاول سانتی سیاسات
خارجی توجه کرد .بدی ی است در بین همهی عوامل یادشاده ،پارلماان ،نشسات وزیاری،
رئیس جم ور و ارتش نقش اساسی برع ده دارند .در وا ع ،سیاست خارجی ترکیاه تاا حاد
زیادی از جغرافیا و مو عیت استراتژیک آن متأثر است و پس از جغرافیا ،تااریخ و ا تصااد از
عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور بوده است( .اکبری )56-69- :1387،ولای
این کشور در ایفای نقش منطقهایاش متأثر از عوامل عمدهای به شرح زیر است:
 .2-1موقعیت ژئوپلیتیک و توان اقتصادی ترکیه :مو عیت ژئوپلیتیدی این کشور و ارار
گرفتن آن در محل ارتباط آسیا و اروپا از سو یی و دسترسی به آبهای بینالمللای ،از ساوی
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دیگر و همچنین درت ا تصادی نسبی ترکیه و رشد و توسعه در مقایسه با دهاههاای پایش،
یدی از عوامل مؤثر در تصمی ترکیه برای جستوجوی نقش جدید در منطقاه اسات .از آن
جا که ترکیه ،دروازهی ورود غرب به منطقه و پل ارتباطی اروپا باه شامار مایرود ،در دوران
جدید ،حلقهی وصل غرب و مناطق آسیای میانه و فقاز نیز بوده است.

 .2-2توسعهی الئیسم :رشد الئیس یدی از اهداف اساسی ترکیه است .در این باره ،خاط
مشی ا تصاد بازار آزاد و تبلی و ترویج دموکراسی و فرهنگ غربی نیاز در پایش گرفتاه شاده
است.
 .2-3فروپاشی و تجزیهی اتحـاد جمـاهیر شـوروی :اضامحالل نظاام مارکسیساتی و
تاریشی با ترکیه هستند ،از عوامل م می است که ترکیه را به ایفاای نقاش جدیاد در منطقاه
ترغیب میکرد.
 .2-4احیای پانترکیسم :این امر یدی از عواملی اسات کاه پاس از تجزیاهی شاوروی و
شدلگیری جم وریهای جدید ،بر تقویت سیاست ترکیه در ایفای نقش جدید تأثیر داشاته
است .ترکها همواره ،دارای روحیهی ناسیونالیستی بوده ،به دلیل اشتراک زبان ،با مبناا ارار
ً
دادن ناسیونالیس ترک  -که عمال ناسیونالیس زباانی اسات -درصادد تشاویق ملاتهاای
منطقهی فقاز به تشدیل اتحاد ملتهای ترکزبان منطقه (برادران کوچک) به رهباری ترکیاه
(برادر بازرگتار) بارای تأسایس ترکساتان بازرگ هساتند( .انصااری )10-11- :1373 ،در
مجموع ،تا پیش از به درت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002م ،رویدرد غالب
سیاست خارجی ترکیه ،غربگرایانه و نگاه به درتهای فرامنطقاهای همساو باا سانتهای
غالب بر سیاست خارجی ترکیه و متأثر از دیدگاههای کمالیستی بود.
 .3اصول نظری سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه
تغییرات ساختاری بینالمللی ،منطقهای و داخلی ،موجب تغییر تدریجی سیاست خاارجی
ترکیه در سه دههی گذشته شده است .روند این سه دهه نشان میدهاد تحاوالت سیاسای-
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تشدیل جم وریهای جدید و تازهاستقاللیافته ،که دارای پیوندهای زبانی ،دینی ،فرهنگی و

اجتماعی م در سیاست داخلی ترکیه ،از دو سطح دیگر (بینالمللای و منطقاهای) ،تاأثیر
بیشتری بر سیاست خاارجی ترکیاه داشاته اسات (Banihashemi, 2012, p. 98) .سیاسات
خارجی هر کشور ،ادامهی سیاسات داخلای آن اسات .ایان عباارت ،یداای از جملاههای
معروف و کالسیک در عرصهی عل سیاست به شامار مایرود کااه شاااید بتاوان مصاداق
وا عی آن را در عرصهی تحوالت داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیاه باه خاوبی دید .در
وا ع ،سیر تحوالت تاریشی جامعهی ترکیه نشان میدهد که در چناد دههی پرفراز و نشیب،
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از بطن کشمدش اسالمگرایان و سدوالرها ،شاگردان ناوگرای مدتب سیاسای «نجا الادین
اربدان» ،مؤسس حزب اساالمگرای رفااه ،در الاب حازب عاادالت و توساعه در جریاان
انتشابات پارلمانی سال 2002م ،درت را در صاحنهی سیاسای ترکیاه باه دست گرفتناد و
فضای جدیدی در عرصهی سیاسی این کشور ،به ویژه در حاوزهی سیاسات خارجی ،پدیاد
آوردند( .کوزهگر کالجی )8-7 : 1389 ،هنگامیکه این حزب به درت رسید« ،احمد داود
اوغلو» ،مشاور ارشد سیاست خارجی دولات و «عبداللاه گال» ،دوسات نزدیاک وی ،باه
وزارت امور خارجه رسید .از این زمان ،به مرور ،تأثیر اندیشههای داود اوغلاو بار سیاسات
خارجی ترکیه آغاز شد .بعدها و هنگامیکه داود اوغلو نیز به سمت وزیر امور خارجه ارتقا
یافت ،این تأثیر آشدارتر شد ،ولی سیر اندیشههای وی را دربارهی سیاست خاارجی ترکیاه
باید از سالها پیش از رسیدنش به مقام وزارت امورخارجه بررسی کارد .در ساال 1994م،
زمانی که داود اوغلو در دانشگاه تدریس میکرد ،کتابی با عنوان دگرگونی تممدنی و جهمان
اسالم نوشت .وی در این کتاب ادعا میکند که ج ان براساس نظامهای ارزشی تقسی بندی
شده و اگر چه مسلمانان ممدن است از نظر ا تصادی و فناوری از غارب عقاب باشاند ،از
نظر اخال ی برتر باا ی میمانناد و در ن ایات باه تمادن تعیینکنناده تبادیل میشاوند .وی
میگوید امت اساالمی بایاد متحاد شاود؛ ایان اتحااد در ابتادا از طریاق «همگراییهاای
منطقهای» رخ میدهاد کاه مرحلاهای آغاازین بارای «همگرایای ا تصاادی» باین هماهی
کشورهای مسلمان است (Jenkins, 2010) .به نظر میرسد افرادی که از واژهی اسالمگرایی
در تعریف سیاست خارجی ترکیه استفاده میکنند ،بیشتر اندیشههای داود اوغلو را مد نظار
ارار میدهناد و تناساب ایان اندیشاهها را باا برخای ا ادامات دولات ترکیاه در عرصاهی
بینالمللی ،شاهدی بر ادعای خود میدانند .همچنین برخی ادعا میکنند ترکیه مایل است
بیش از هشتاد سال تاریخ مدرن خود را ،که در آن خود را و ف ت بیت جایگاهش به عناوان
کشوری دینجدا ،اروپایی و معطوف به غرب کرده بود ،رها نماید تا جایگاه خود را در مقام
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درت مسلمان دوباره کشف و احیا کند .این گروه به دست آوردن رهبری سازمان کنفرانس
اسالمی ،جایگاه برجستهی ترکیه را در گروه هشات کشاور در حاال توساعه نشااندهندهی
وجود چنین تمایلی در ترکیه میدانند (Alessandri,.2010,p.86) ،ولی باید توجه داشت که

نقش فعال ترکیه در عرصهی بینالمللی تن ا به کشورهای مسلمان محدود نشده ،به گونهای
آشدار ،در درجهی اول ،بر راری روابط خوب و م بت با کشورهای همسایه و در مرحلاهی
بعد ،تعامل سازنده با مجموعهی کنشگران نظام بینالملل مورد توجه رار گرفته اسات .باه
نظر میرسد توجه به کتاب دوم احمد داود اوغلاو ،در ف ا و تحلیال پویشهاای سیاسات
داود اوغلو در سال 2001م دومین کتاب خود را با ناام عممق اسمتراتژیک منتشار کارد.
دکترین «عمق استراتژیک» بیانکنندهی این است که ارزش هر کشور در روابط بینالملل ،از
مو عیت ژئواستراتژیک و عمق تاریشی آن نشلت میگیرد .براساس این ،ژئوپلیتیک ،هستهی
اصلی این دکترین را تشدیل میدهد و مؤلفههای دیگری مانند تأکید بر درت نارم ،تاالش
برای میانجیگری و حل بحرانهای منطقهای و بینالمللی و اتشاذ راهبرد برد -برد در ارتبااط
با کشورهای دیگر ،این دکترین را تدمیل میکند )Davutoğlu, 2010,:3( .در این دکتارین،
داود اوغلو استدالل مینماید که «ترکیه به دلیل مو عیت جغرافیایی و تااریشی ویاژه ،دارای
عمق استراتژیک است» و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصر به فرد رار گیرد و
به عنوان درتی مرکزی ،نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را بر ع ده داشته باشد و اهمیات
استراتژیک ج انی برای خود کسب کند .این جاست که پای دکترین دوم ،یعنی «دکترین باه
صفررساندن مشدالت با همسایگان» به میان کشیده میشود؛ طبق دکترین یادشاده ،ترکیاه
برای این که بتواند به رهبر منطقهای تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بینالمللی بیابد ،باید با
همسایگان خود روابط دوستانه بر رار کرده ،مشادالت و اخاتالفهاای فیماابین را از میاان
بردارد« )Reynolds,2012: 11 .تنش صفر با کشورهای همسایه» مدمال اصال «صالح در
وطن و صلح در ج ان» در دورهی حدومت حزب عدالت و توسعه ،تبیاین و تادوین شاده
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خارجی ترکیه در دورهی عدالت و توسعه کمک بیشتری خواهد کرد.

است.
البته بحث به صفر رساندن مشدالت با همسایگان از سال 2010م به نظریهی مادیریت
منازعات پیرامونی ترکیه برمیگردد ،یعنی اگر سیاست خارجی ترکیه در دورهی حزب عدالت
و توسعه را به سه مرحله تقسای کنای  ،میتاوان گفات از ساال 2003م تاا 2007م دورهی
سامان ا تصادی و سیاسی درون ترکیه بود و سیاست خارجی ه بر این مبنا شدل گرفت .از
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سال 2007م تا 2010م سیاست به صفر رساندن مشدالت با همسایگان دنبال شد ،ولی از
2010م به بعد (یعنی پس از پیروزی در رفرانادوم اانون اساسای) ترکهاا تاداوم سیاسات
دورهی دوم را به مدت طوالنی کافی ندانستند و در مرحلهی سوم ،ورود به منازعات منطقهای
و تالش برای مدی ریت آن را در کاانون توجاه سیاسات خاارجی خاود ارار دادناد( .اکباری
کری آبادی)1393:64 ،
در مجموع ،عناصر و شاخصهایی را ،که حازب حااک عادالت و توساعه در سیاسات
خارجی طرح و برای عملیاتی کردن آن تالش میکند ،میتوان در چند مورد خالصه کرد:
 .1به صفر رساندن مشدالت با همسایگان (البته این سیاست تا حدودی از سال 2010م
به بعد از اولویت خارج شده است).
 .2پیگیری جدی روند عضویت در اتحادیه اروپا (این سیاست ه در سالهای اخیر با
بنبست جدی روبهرو مواجه شده است).
 .3حفظ روابط راهبردی با امریدا.
 .4ایفای نقش فعال در خاورمیانه و تبدیلشدن به الگو در این منطقه در چارچوب تلفیق
دین با دموکراسی.
 .5تالش برای احیای نقش تاریشی در بالدان ،فقاز و آسیای مرکزی.
 .6گسترش روابط با چین ،روسیه و ایران (در رویدرد نگاه به شرق).
 .7تبدیل شدن به طب ترانزیت انرژی منطقه.
 .8فرصتسازی از بحرانهاای منطقاه (نقاش میاانجی) بارای تقویات اعتباار و نقاش
منطقهای.
 .9راهبرد یدپارچه در سیاست خارجی (به این معنا که هیچکدام از منااطق ،جاایگزین
ه نمیشوند ،بلده مدمل یددیگرند).
 .10خطمشی کنشگرایانه در سیاست خارجی (اظ ار وجود نقاش ایجاابی در مساائل
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منطقهای و ج انی).
ً
 .11سیاست کامال فراگیر و ثابت (ایجاد تعادل در روابط خارجی بین کشورها و منااطق
مشتلف).

 .12ب رهمندی از ن ادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی تجاری در سیاست خارجی.
 .13پرهیااز از اتشاااذ رویداارد متضاااد امنیتاای غاارب در منطقااه( .اکبااری کااری
آبادی)66:1393،

ترکیه و سوریه از گذشته تا به حال در رواباط دوجانبهشاان باا مشادالتی روباهرو بودهاناد.
مسللهی کردها و حمایت سوریه از گروههای جداییطلب کرد در ترکیه ،تقسای مناابع آبای
دجله و فرات و اختالف ارضی بر سر استان هاتای ،از م ترین موضوعات مورد منا شاه دو
کشور همسایه بوده است .با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه ،روابط سوریه و
ترکیه وارد مسیر تاازهای شاد .حازب عادالت و توساعه ،کاه باا صافر کاردن مشادالت باا
همسایگان ،ا دام به بر راری دور جدیدی از روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه کرده بود،
ایدهی حل اختالفات با سوریه را نیز در مجموعهی ا دامات خویش رار داد ،به گونهای کاه
در مقطعی ،میانجی حل اختالفات سوریه و اسرائیل بر سر موضوع تقسی آب بود ،اگر چاه
اختالفات سوریه و ترکیه از ابتدا براساس ریشههای تاریشی شدل گرفته بود .باا ورود ترکیاه
در کسوت حلکننده منا شات و ایفاگر نقش خیرخواهانه برای کشورهای منطقاه در کااهش
اختالفات ،منازعات سوریه و این کشور نیز رو به کاهش ن اد .از سوی دیگر ،رهبران دولت
سوریه نیز به این ذهنیت م بت ترکهای نوع مانگرایی چرا سبز نشان داده ،آمادگی خاود را
برای همداری بیشتر و ادامهی روابط منطقی و گسترش آن با ترکیاه اباراز کردناد .دیادارهای
روزافزون مقامات ترکیه و سوریه از کشورهای یدادیگر در ساطوح مشتلاف ،شاامل رئایس
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 .4روابط ترکیه و سوریه در دوره دوم حزب عدالت و توسعه

جم ور ،نشست وزیر و وزیر امورخارجه برایند این ذهنیت جدید بود؛ برای نمونه ،نشسات
ً
وزیر و ت سوریه« ،محمد مصطفی میرو» ،در ژوئیه 2003م از ترکیاه دیادار کارد .متعا باا
عبدالله گل ،وزیر خارجهی و ت ترکیه نیز در نوامبر 2003م باه ایان بازدیاد پاساخ داد .در
دسامبر 2003م نیز دو کشور ا ادام باه امضاای یادداشات تفااهمی در زمیناهی مباارزه باا
بنیادگرایی و تروریس کردند .این تبادل دیدارها در دوران پس از جناگ عاراق و باا افازایش
فشارهای ایاالت متحده بر سوریه شدت بیشتری یافت ،به گونهای که پس از آن که امریدا با
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تصویب الیحهی «پاسخگویی سوریه و حاکمیت لبناان» باا ت دیاد باه اعماال تحری هاای
دیپلماتیااک و ا تصااادی فشااارها را باار سااوریه اف ازایش داد ،ایاان کشااور بااا سیاسااتمداران
نوع مانگرایی حاک بر ترکیه نیز در پاسخ رویدرد تعاملی سوریه ،حتی ترتیبی اتشاذ کردناد
که داراییهای بلوکهشدهی سوریه در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی آسانتر در
دسترس سوریها رار گیرد( .روزنامهی العرب2014 ،م) در ادامهی سفر ژانویاهی 2004م
«بشار اسد» ،رئیس جم ور سوریه ،به ترکیه ،که نشستین سفر در نوع خود از زمان استقالل
سوریه در سال 1946م به شمار میرفت( ،الرابی )75 ،1386:دیگار جاایی بارای شاک و
تردید درباره ی گسترش روابط دو کشور با ی نماند .اسد دیدار رسمی خود را از ترکیه چناین
توصیف کرد :ما از فضای بیاعتمادی ،در حال گذر به دورانی از اعتماد هساتی ( .امیادی و
رضایی )1390:250،در پاساخ باه ایان سافر ،در اواخار دساامبر 2004م «رجاب طیاب
اردوغان» ،نشست وزیر و ت ترکیه نیز در دیدار رسمی از سوریه ،چش انداز آیندهی رواباط
دوجانبه را با نگرش خوشبینانه مورد ارزیابی رار داد( .بقا زازایاان و آرشااکیان)2009:2 ،
سیگنالهای م بت مقامات رسمی دو کشور به یددیگر ،زمینهی گسترش رواباط دوجانباه را
فراه کرد .شدل گیری فضای بیناذهنی م بت در تعامل طرفین و اوج گرفتن روابط دو کشور
سبب شد حتی سوریه بول کند که ترکیه نقش میانجی بین این کشاور و اسارائیل را پاس از
دستگیری سرباز اسرائیلی« ،گلیعاد شالیت» ،به دست حماس ایفا کناد .زماانی کاه دولات
خودگردان فلسطین به رهبری «محمد عباس» و نیز اسرائیل اعتقاد داشتند که سوریه در ایان
موضوع نقش دارد و میتواند به حل آن کمک کند ،اردوغان مشاور و ت خود« ،داود اوغلو»
را به دمشق فرستاد تا دیدگاه ترکیه را در خصوص نگرانی از افزایش خشونت و اشااعهی ایان
بحران در کل منطقه به بشار اسد ،رئیس جم ور سوریه ،اباال کناد( .مساعودنیا ،فروغای،
چلمقانی)95-96 :1391 ،
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مأموریت داود اوغلو نشان می دهد که در این دوره ،سیاستمداران ترکیه به وجود رابطاهی
حسنهی دو کشور تا آن جا اعتماد دارند که معتقدند سوریه به تقاضای آن ا در مورد کمک به
حل بحران پیشآمده بین اسارائیل و حمااس پاساخ م بات خواهاد داد .از نظار منطقاهای،

م ترین عامل در نزدیدی ترکیه و سوریه در سالهای آغازین رن  ،21تحاوالت جااری در
عراق و تشدیل ا لی خودمشتار کردستان عراق به ریاست «بارزانی» بود .سوریه و ترکیه بی
داشتند که کردهای دو کشور خواهان امتیازی مشابه باشند و انسجام ملی دو کشور با بحران
روبهرو گردد .اعتمادسازی و تنشزدایی بین دو کشور با برگزاری مانور مشاترک نظاامی ،باا
نویدبشش دوران جدید از تفاه و همداری دو کشور بود .در این دوره ،روابط دو کشاور آن
در به ه نزدیک شد که حتی در سند امنیت ملی ترکیه معروف باه «کتااب رماز» ،کاه در
سال 2009م منتشر گشت ،نام سوریه از ف رسات کشاورهای ت دیدکننادهی امنیات ترکیاه
حذف شد .همچنین به موازات گسترش روابط سیاسی و امنیتی دو کشور ،رواباط ا تصاادی
آن ا نیز گسترش یافت .در ژانویه 2004م ،آندارا و دمشاق توافقناماهی تجاارت آزاد امضاا
کردند که از سال 2007م این موافقتنامه اجرایی شد .براساس آن ،ترکیاه هماهی عاوارض
گمرکی را بر مح صوالت سوریه لغو کرد ،در حاالی کاه ساوریه باه دلیال دارا باودن صانایع
ناکارآمدتر و ضعیفتر توافق نمود عوارض گمرکی را بر همهی کاالهای ترکیه به تدریج ،در
دوره ی دوازده ساله کاهش دهد ،ولی با وجود وجود چنین تم یاداتی ،ترکیاه از توافقناماهی
تجاری با سوریه حداک ر ب رهبرداری را کرد؛ پس از امضای توافقنامهی مذکور ،ساوریه باه
م ترین گذرگاه کاالهای ترکیهای برای ورود به بازارهاای اردن ،لبناان و برخای کشاورهای
حاشیهی خلیج فارس تبدیل شد .همچناین کاالهاای ارزان تارک باه طاور گساتردهای وارد
بازارهای سوریه میگردید و نظام سوریه نیز خود را آماده میدید تا بیشترین همداری را برای
ادامهی روابط منطقی با ترکیه مبذول دارد( .روزنامهی العرب2014 ،م) آنداارا و دمشاق در
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حضور نیروهاای دو طارف در 2009م باه اوج رساید (کاالجی )1388:76 ،و هماه چیاز

ادامهی همداری ا تصادی ،در سال 2006م نیز منطقهی آزاد تجااری تأسایس کردناد کاه
نتیجهی آن ،افزایش سرمایهگذاری ترکیه در سوریه بود .به هرحال باید گفت این توافقنامهها
و راردادهای ا تصادی سبب شد حج مبادالت ترکیه و سوریه از 733میلیون دالر در سال
2002م ،به نزدیک به 2/3میلیارد دالر در سال 2010م برسد.
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میزان مبادالت تجاری بین ترکیه و سوریه ( 2002ـ )2010
واردات ترکیه

صادرات ترکیه

از سوریه

به سوریه

266/772

2002
2003

سال

موازنهی تجاری

حجم تجارت

-239/475

773/019

506/247

-2/594

824/104

413/349

410/755

37/127

752/439

357/657

394/783

2004

279/447

823/807

272/180

551/627

2005

421/134

795/146

187/006

608/140

2006

410/354

1/174/270

376/958

792/312

2007

473/813

1/752/239

639/213

1/113/026

2008

787/373

1/442/653

327/640

1/115/013

2009

1/011/195

2/272/415

630/610

1/641/805

2010

منبعhttp://www.mfa.gov.tr :

 .5روابط ترکیه و سوریه پس از دوره سوم حزب عدالت و توسعه (از سال2011م)
تا پیش از آغاز تحوالت خاورمیانه ،سوریه بارزترین نمونهی موفق سیاست خارجی موساوم
به «مشدل صفر با همسایگان» ترکیه بود .پس از به ادرت رسایدن آ.ک .پ ،بشاار اساد و
رجب طیب اردوغان آغاز به همداریهای نزدیک و حتی رواباط ششصای و خاانوادگی باا
یددیگر کردند .اردوغان برای عادیسازی روابط اسرائیل و سوریه میانجیگری نمود و ضاد
طعنامههای سازمان ملل ،که به پیشان اد امریداا و فرانساه و در زمیناهی خاروج نیروهاای
نظامی سوریه از لبناان صاادر شاده باود ،مواضاع ساشتی در پایش گرفات ،ولای باا آغااز
اعتراضهای عمومی در سوریه در ب ار سال ۲۰۱۱م ،موضع ترکیه نیز پیچیده و متغیار شاد؛
اردوغان در نگاه به دولت بشار اسد بازنگری کرد .سیاست ترکیه در چرخشهاای متعادد از
میانجیگری و داوری ،به م یا کردن امدانات و مدیریت مشالفان تا لشدرکشی و ت دیاد باه
جنگ متمایل گردید .ترکیه خواستار اهتمام جدی رژی بشاار اساد باه اصاالحات و ایجااد
گشایش در فضای سیاسی سوریه شد .اردوغان در مال ات سال 2011م در حلب ،باه اساد
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توصیه کرد با مسلولیت ششصی خویش به سمت اصالحات داخلی حرکت کند و از کاربرد
خشونت ضد معترضان بپرهیزد ،زیرا ممدن است دامنهی بحران ،سببساز خاأ ادرت در
سااوریه و مشاادالت ناشاای از آن بارای ترکیااه شااود .بحاران در سااوریه میتوانساات ساابب

پیآمدهای منفی در حوزههای ا تصادی ،کردها ،آوارگان ،توازن منطقاهای و آینادهی بحاران
آب و از سرگیری تنشها بر سر هاتای شود که به تازگی ترکیه و سوریه در مورد آن به توافقاتی
دست یافته بودند؛ از این رو ،ترکها در ابتدا ،از وضعیت رسمی موجود همراه با اصالحات
دفاع کردند .با رد درخواست ترکها ،ترکیه موضع خود را تغییر داد .در وا ع ،در این مرحلاه
با توجه به ترکیب جمعیتی و مذهبی و همچنین منافع بازیگران مشتلف در سوریه پیشبینای
میکردند؛ به همین دلیل بود که اردوغان از ابتدا ،از شادلگیری دولات شدساتخورده در
سوریه با وجود هشتصد کیلومتر مرز مشترک نگران بود .از اوائل ژوئان 2011م ،ترکهاا باه
صراحت اتفا ات سوریه را غیرانسانی دانسته ،در نوامبر 2011م آشدارا خواستار کناارهگیری
اسد از درت شدند( .ب رامی )1395:50 ،ایان مرحلاه را میتاوان مرحلاهی «فعاالگرایی
غیراجبارآمیز» در سیاست خارجی ترکیه دربارهی سوریه دانست ،به این دلیل که این کشاور
از موضع بیطرفی خاارج شاد و باه حمایات سیاسای و دیپلماتیاک از نیروهاای مشاالف
پرداخت.
با گذشت زمان ،سران سیاسی ترکیه به جمعبندی رسیدند که امدان انجام اصالحات از
طریق بشار اسد میسر نیست و بنابراین ،فشارهای جامعاهی بینالملال باه رژیا اساد بایاد
افزایش یابد .ترکیه در ن ایت به جمع دولتهایی پیوست که ضمن حمایت از مجازاتهاای
بینالمللی دولت اسد ،مشالفان این دولت را نمایندهی ملت سوریه دانسات و باه رسامیت
شناخت و خواستار خلع بشار اساد از ادرت شاد .چناد عامال در ایان تصامی اردوغاان
تأثیرگذار بود :عصبانیت از این که بشار اسد به پیشن ادها و مشااورههای وی اهمیات ناداده
بود؛ این تصور که اسد به هیچ وجه در درت با ی نشواهد ماند؛ این ذهنیات کاه میتواناد
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ترکها برای انطباق با سیاستهای خویش ،به اسد امید نداشتند و گسترش دامنهی بحران را

معادالت سوریهی جدید را تنظی کند و نظ آن را باه ساود خاود شادل دهاد و در ن ایات
تشدید خشونتهای داخلی در ماه رمضان 2011م و اعتراضهای شدید گروههای سنی ،باه
ویژه اخوانیها ،که به باور اردوغاان میتوانساتند جاایگزین رژیا اساد در ساوریه شاوند.
اردوغان در سپتامبر 2012م بشار اسد را دیدتاتور خواند و در سشنرانی خود ادعا کرد :ما به
سوی دمشق راهی خواهی شد و با برادرانمان در مسجد امیه ،آزادانه ،ا امهی نمااز خاواهی
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کرد( .گلمحمدی ،سجادپور ،موسوی شفایی )87،1395:در حالی که درتهای غربی از
چنین سیاستی حمایت کردهاند و بدبینی و مشالفت گروه دیگری از دولتها شامل روسیه و
ایران را به دنبال داشته است ( ،نبرلو )194: 1391 ،ولای در ایان بااره م ا اسات کاه ناوع
مواضع ترکیه در بال بحران سوریه ،تن ا به روابط سیاسی دو طارف محادود نشاده اسات و
برخالف تصور رهبران ترکیه ،این بحران در همسایهی جناوبی ترکیاه همچناان اداماه دارد و
امیدی به آرامش در این کشور نیز در کوتاهمدت وجود نادارد .براسااس ایان باود کاه ترکیاه
مواضع خود را تغییر و به رهبران اپوزیسیون اجازه داد در خاک این کشور جلسه برگزار کنند.
از این مسلله میتوان نتیجه گرفت که بعد دیگر دکترین به صفر رسااندن تنشهاا ،باه صافر
رساندن تع دات در صورت لزوم و با توجه به منافع تعریفشده است.
دالیل مشتلفی را میتوان برای این موضعگیری ترکیه برشامرد؛ یدای از آن اا ،تغییار در
ج تگیری سیاست خارجی ترکیه و رار گارفتن خاورمیاناه در کاانون توجاه ایان سیاسات
جدید است .هدف اصلی سیاست خارجی ترکیه در منطقه ،تبدیل شدن به درت مرکازی و
به نوعی ایفای نقش رهبری در تحوالت آن است که در این راه ،ایران را م ترین ر یب خود
ارزیابی میکند؛ از این رو ،با توجه به ناوع رابطاهی ایاران و ساوریه و نقاش ایان کشاور در
سیاستهای منطقهای ایران ،ترکیه حذف سوریه از لیست متحدان ایاران و روی کاار آمادن
دولتی با ج تگیری غربی در این کشور را یدی از راههای تضعیف ایران ارزیابی میکند .از
سوی دیگر ،موفقیت ترکیه در غالب ساختن دیدگاهش دربارهی سوریه میتواند ایان پیاام را
برای ج انیان داشته باشد که ترکیه در منطقه نفوذ و درت بیشتری در مقایسه با ایاران دارد و
این یعنی رسیدن ترکیه به هدف رهبری در منطقه.
حزب عدالت و توسعهی ترکیاه سیاسات هماهناگ را باا امریداا ،انگلایس و فرانساه و
متحدین منطقهای امریدا در خلیج فارس ،به ویژه رژی دیدتااتوری آلساعود ،امیار طار و
پادشاه اردن ،در بال سوریه دنبال میکند .نیروهای عملیات مشصوص امریدا و انگلیس در
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ترکیه مستقر شده ،مشالفان مسلح سوری و اتباع کشورهای دیگر را آماوزش داده ،تج یاز و
به سوریه اعزام میکنند .ترکیه خواهان اشغال سوریه به دسات نااتو و امریداا مانناد لیبای و
اطاعت روسیه و چین از امریدا و بلاوک غارب در باال بحاران ساوریه در شاورای امنیات

سازمان ملل متحد است؛ به همین دلیل ،از ساختار حق وتو در این شاورا باه شادت انتقااد
میکند .حدومت حزب عدالت و توسعهی ترکیه برای مقابلاه باا حازب اتحااد دموکراتیاک
کردستان سوریه ،وابسته به پ .ک .ک ،با کمک بارزانی گروه مسالح کارد را تأسایس کارده
است .ترکیه افزون بر آن ،گروههای مسلح ترکمن و گروههای سلفی و وابسته به القاعده مانند
است و برای مقابله با حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه از آن ا ب رهبارداری مایکناد.
اکنون ،ترکیه به پیشتاز «نیروی منطقهای عربی و غربی» برای سرنگونی حدومت ساوریه باه
رهبری بشار اسد تبدیل شده است ،چنانده این کشاور «شاورای ملای ساوریه و ارتاش آزاد
سوریه و شورای انقالب سوریه» را سازماندهی و تحت حمایت خود رار داده و به میزباان
این ائتالف مشالف حدومت دمشق تبدیل شده اسات ( .ائ مقاامی )1391 ،دول اروپاایی
درصددند ترکیه را وارد درگیری نظامی با سوریه کنند؛ بنابراین ،میتوان گفت اگر سیاست به
صفر رساندن مشدالت باا همساایگان در رویدارد نوع ماانگری و عماق اساتراتژیک ،باه
گسترش و همداری گسترده در روابط ترکیه و سوریه بینجامد ،برعدس تالش متناا ض ایان
کشور برای تبدیل شدن به الگوی دموکراسی و بسط مدل گسترش ا تصادی و سیاسای خاود
ً
در منطقه ،ن ایتا تعارض و تقابل ترکیه را با سوریه ر زده است.
 .6بررسی مقایسهای سیاست خارجی ترکیه در دورههای دوم و سوم حزب عـدالت و
توسعه
با بررسی سیاست خارجی ترکیه در دورهی سوم ،باه نظار میرساد در رفتاار و رویدردهاای
سیاست خارجی ترکیه پس از تحوالت انقالبی در خاورمیانه 2011م تحاوالتی ایجااد شاده
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النصره را در مناطق مرزی و دیگر مناطق سوریه مستقر نموده و تحت حمایت خود رار داده

است و این پرسش را در اذهان پژوهشگران حوزهی روابط بینالملل ،سیاستگذاران و افدار
عمومی متبادر ساخته است که چه عواملی موجاب چارخش سیاساتهای موفاق داخلای،
ا تصادی و خارجی دولت عدالت و توسعه از رویدرد عملگرایاناه و ا تصاادمحور در ساال
2002م تا 2011م ،به ج تگیری تنشآمیز ،امنیاتمحور و ت ااجمیدر دوره پاس از ساال
2011م (1390ش) شده است در پاساخ میتاوان گفات ترکیاه در مسایر تغییار سیاسات
خارجی خود حرکت میکند و محورهایی جدید در سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه باه
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چش میخورد :نشستین محور ،به تلوری رجب طیب اردوغاان برمای گاردد کاه در دورهی
سوم زمامداری حزب عدالت و توسعه ،با عنوان «کشور راهبر و پیشاتاز» مطارح شاد .ایان
ً
تلوری عمال نشان داده است که دولت اردوغان نگرشی جدید در دیپلماسای خاود تعریاف
ً
کرده است که با دو دورهی گذشته کاامال فارق میکناد .در دورهی پایش ،اردوغاان کوشاید
اعتمادسازی به انضمام گسترش روابط را در خاورمیانه در دستور کار سیاسات خاارجیاش
رار دهد و به آن عمل کند؛ بنابراین ،توانست بین دولتها و نیز ملتها باه سامت نوساازی
سیاست خارجی خود حرکت کند که از آن با عنوان «نگاه به شرق یاا خاورمیاناه» ناام بارده
شد .با این حال ،در دورهی سوم ،که هماهنگ و همسان باا تحاوالت در خاورمیاناه اسات،
تحلیلگران از سیاست خارجی ترکیه تعریفی جدید ارائه نمودهاند.
محور دومی که در سیاست خاارجی ترکیاه باه چشا میخاورد ،ایان اسات کاه ترکیاه
میکوشد خود را از بعد مسلله دفاع از حقوق ملتها وارد صحنه کند یا سیاستهای خود را
از زاویهی حقوق بشر یا ا دامات بشردوستانه پیش ببرد؛ به عبارت دیگر ،ایان ساه واژه را در
سیاست خارجی ترکیه دربارهی خاورمیانه میتوان لماس کارد کاه بارای ایان مسالله ماانور
تبلیغاتی -رسانهای زیادی انجام داده است.
محور سوم این است که ترکیه از منظر یا مقام برتر به خاورمیانه نگاه میکند و به عباارت
دیگر ،جایگاه سیاسی خود را در مو عیتی فراتر میبیند .این جایگاه به ترکیه کمک میکند در
چانهزنی و پیشبرد محورهای سیاسی ،که از آن حمایت میکند ،باه شادلی جدیادتر عمال
کند .چنانده مشاهده میشود ،وضعیت سوریه چالشهای جدی و م مای فاراروی ایاران و
ترکیه در منطقه رار داده است؛ از سویی ،ترکیه معتقد اسات مطالباات ماردم ساوریه بارای
آزادی بیشتر ،دموکراسی و لغو همهی محدودیتها بر حقوق سیاسای و انساانی ،مشاروع و
انونی است و دوستی کشورهای همسایه نباید به ب ای دسترسی نداشاتن ماردم ساوریه باه
دموکراسی تمام شود .از سوی دیگر ،جم وری اسالمی ایران بر این بااور اسات کاه ساوریه
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ربانی توطلهی غرب است؛ (مسعودنیا ،نجفای )1390:150،بناابراین ،تعارضااتی کاه در
سیاست خارجی ترکیه دستک در یک سال اخیر یا در فرایند تحوالت خاورمیانه باه چشا
ً
میخورد ،کامال مششص مینماید که مدار سیاست خارجی این کشور ،بر پیشابرد مناافعی

است که تی اردوغان تعریف کرده و سیاست ب بود روابط با همسایگان اکنون فرجام دیگری
پیدا نموده و موجب تنش با همسایگان شده است.
در این باره ،این بشاش باه بررسای چرایای تغییار در ج اتگیری سیاسات خاارجی و
منطقهای ترکیه و مؤلفههای تأثیرگاذار در شادلگیری رویدارد امنیتای و ت ااجمی نشبگاان

 .6-1تغییر در واقعیتهای ژئوپلتیکی خاورمیانه
و وع تحوالت انقالبی در کشورهای عربی در 2011م ،ورود باازیگران مشتلاف باا اهاداف
ملی و امنیتی متفاوت و گاه متنا ض ،درت گرفتن بازیگران غیردولتی در منطقه و همچناین
ظ ور جریانهای تدفیری (داعش ،جب ه النصره و احرارالشام) در عاراق و ساوریه ،موجاب
شد محیط استراتژیک خاورمیانه بیش از پیش امنیتای شاود .یدای از م تارین رونادهایی
امنیتی که میتوان در این زمیناه باه آن اشااره داشات ،روناد فرساایش مرزهاای ساایدس-
پیدوست .مرزهای خاورمیاناهای ترسی شاده پاس از جناگ ج اانی اول ،کاه باه مرزهاای
سایدس -پیدو ش رت یافته ،هیچ گاه به شدت و حدت تحوالت امروز خاورمیانه ،با روناد
فرسوده شدن روبهرو نبوده است .تغییرات منطقهی کردی ،فرسایش مرز سوریه و عراق و نیز
ت دیداتی که مرزهای ساوریه -لبناان ،اردن -ساوریه و حتای عاراق -عربساتان ساعودی را
دربرگرفته است  -همگای -میتواناد گویاای تحاوالتی در ایان حاوزه باشاد .باروز چناین
فرسایشی از آن جا که حفرههای امنیتی عمیقی در امنیات ملای ترکیاه ،باه ویاژه در محایط
همسایگی ،ایجاد میکند ،روندی ت دیدآمیز بارای نشبگاان تصمی سااز دولات عادالت و
توسعه تلقی میشود .این روند افزون بر تجزیهی فضای اساتراتژیک ترکیاه در خاورمیاناه و
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دستگاه دیپلماسی دولت عدالت و توسعه در دورهی پس از تحوالت 2011م میپردازد.

تضعیف متحدان این کشور ،ت دیداتی همچاون تشادید رونادهای تجزیاهطلبی در منااطق
مرزی ،نزدیکتر شدن ت دیداتی از نوع داعش به مرزهای ترکیه و افزایش حضور و توانمندی
عملیاتی ر بای ترکیه در عراق و سوریه را نیز میتواند به همراه داشته باشد.
دگرگونی در اولویتبندی و رویدردهای منطقهای امریدا ،باه خصاوص در خاورمیاناه،
روند دیگری است که فرصاتهای اساتراتژیدی بارای حضاور پررناگ ترکیاه در معاادالت
منطقهای فراه ساخت .این روند از سال 2012م و همزمان با دور دوم ریاسات جم اوری
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«باراک اوباما» شدل گرفت و دامنهی آن نیز با افتان و خیازان اداماه دارد .باه نظار میرساد
اساس این دگرگونی در رویدردهاای منطقاهای امریداا ،باه ویاژه در خاورمیاناه ،در وا اع،
ب رهگیری از ظرفیت بازیگران منطقهای برای بر ع ده گارفتن نقشهاای بیشاتری در حال و
فصل چالشهای خود و کاهش هزینههای بینالمللی امریداست .این روند اگر چه میتواند
ظرفیتهایی از بیل کاهش فشارها و افزایش درت بازیسازی و مانور ترکیه را در منطقه در
اختیار نشبگان دولت عدالت و توسعه رار دهد ،از آن جا که میتواند این کشور را به ساوی
درگیریهای نیاابتی و فرساایش ظرفیتهاا و توانمنادیهای منطقاهای و همچناین افازایش
رویارویی ومیتها و شیعه و سنی نیز سوق دهد ،ت دیداتی برای ترکیه در پی داشته اسات.
(گلمحمدی ،سجادپور ،موسوی شفایی)88 ،1395:
دیگر تحول تأثیرگاذار بار تغییار وا عیتهاای ژئاوپلتیدی خاورمیاناه پاس از تحاوالت
2011م ،ظ ور بازیگران غیردولتی ،به ویژه کردهای سوریه ،در امت بازیگری تأثیرگاذار در
تحوالت داخلی سوریه و حتی محیط همسایگی ترکیه بوده است .ظ ور و پیشروی کردهای
پی .وای .دی و ی .پ .گ در شمال سوریه ،از آن جا که ه اکنون ،م ترین چالش امنیات
ملی ترکیه به شمار میرود ،بسیاری از محاسبات استراتژیک ترکها در سوریه و عاراق را بار
ه زد و بیش از پیش موجب شد رفتار آن ا در کشورهای مذکور امنیتی شود .کاهش ا تادار
دولت مرکزی در سوریه ،فرصت بیسابقهای برای کردهای سوری فاراه کارد تاا احازاب و
گروههای مشتلف کردی خود را از نظر سیاسی و نظامی سازماندهی کنند .مجاهدت کردها
در دفاع از کوبانی (عینالعرب) ،که باه نمااد و اساطورهی ملیگرایای کاردی تبادیل شاد،
مبارزهی بیامان آنان در برابر حمالت داعش در سوریه و عراق ،تسلط کردهای سوری بر سه
کانتون کوبانی ،جزیره و عفرین در شمال سوریه و همچنین موفقیت حزب کردها در کساب
حد نصاب آرا برای ورود به ساختار درت در ترکیه ،این باور عمومی را در آن اا پدیاد آورده
که اکنون ،زمان موعود برای تعیین حق سرنوشت خود رسیده است.
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 .6-2حفظ روابط دوستانه با کشورهای عربی
برخی ویژگیهای دولت سوریه مانند نزدیدای باه ایاران ،حمایات از گروههاای مقاومات و
مشالفت این کشور با برخی سیاستهای غرب در منطقه ،مانند «پروسهی صلح» سبب شد

دولتهای عربی متحد غرب با و وع ناآرامی در سوریه ،سیاست حمایت از مشالفان اسد را
برگزینند .با توجه به همین موضوع بود که عضویت ساوریه در اتحادیاهی عارب باه حالات
ً
تعلیق درآمد و دولت طر و عربستان رسما سیاست حمایت از مشالفان را در پیش گرفتناد.
در چنین شرایطی ،از آن جا که یدی از اولویتهای سیاست خاارجی دولات اردوغاان ،باه
همراهی با کشورهای عرب پشتیبان مشالفان دولت سوریه ببینناد تاا بتوانناد بازارهاای ایان
کشورها را روی کاالهای ساخت ترکیه و سرمایهداران ترک بگشایند .افزون بر ایان ،یدای از
اهداف استراتژیک ترکیه در سیاسات خاارجی جدیاد منطقاهای ،گساترش نفاوذ سیاسای و
ا تصادی در خلیج فارس و حتی در صورت امدان ،حضور در ترتیبات امنیتی منطقه است؛
اهدافی که همسو با عربستان و طر در تحوالت سوریه ،میتواند نیال باه آن را بارای دولات
ترکیه تس یل کند.
 .6-3حاکم شدن گفتمان نوعثمانگرایی بر نظام تصمیمگیری
با توجه به ایفای نقش هدایتکننده در تحوالت خاورمیانه ،افزون بار ابلیتهاای نظاامی و
ا تصادی ،ابلیتهای گفتمانی نیز در شدلگیری سیاستهای منطقهای ترکیاه و ناوع نگااه
استراتژیک دولتمردان این کشور به تحوالت منطقهای ،پس از بیداری اسالمی نقش داشت؛
از ایاان رو ،گفتمااان نوع مااانگرایی نشبگااان دولاات عاادالت و توسااعه ،در کااانون نظااام
تصمی گیری ترکیه در مستحد سااختن حضورشاان در خاورمیاناه ارار گرفات .مرکزیات
گفتمان نوع مانگرایی در سیاست خارجی ترکیه و پیوند آن با دکترین عمق راهباردی احماد
داود اوغلو هر چند به بازسازی داراییهای ژئوپلتیک و تاریشی ترکها در ج ان اسالم منجر
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دست گرفتن بازارهای ا تصادی منطقه است ،بدی ی است که رهبران ترکیه ساود خاود را در

گردید ،زنجیرهی گفتمانی نوع مانگرایی با تحوالت جاری بینالمللی و منطقهای و همچنین
درت مادی ترکیه در تدوین اهداف کالن ملای در خاورمیاناه سانشیتی نداشات و نتاایج و
پیآمدهای مطلوبی برای این کشور پدید نیاورد .ناکامیهاای پای در پای نشبگاان  AKPدر
تحوالت میدانی سوریه و معادالت داخلی عراق ،زمینهساز حرکتهای امنیتسازی شد که
به ویژه در نوع روابط ترکیه با جریانهای تدفیری منطقه و تبادیل سیاساتهای نارم دهاهی
گذشته به درت سشتمحور در مناسبات منطقهای مؤثر بود.
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به طور کلی ،نوع مانیگرایی با ع مانیگرایی فارق دارد و آنچاه در سیاساتهای حازب
عدالت و توسعه دیده میشود ،نوع مانیگرایی است؛ باه بیاانی روشانتر ،سیاسات دولات
اردوغان را نمیتوان به صرف احیای امپراتوری ع ماانی ،باه معناای احیاای خلیفاهگری یاا
عناصر اسالمی آن تعبیر کرد ،بلده علقهی سیاستمداران حازب عادالت و توساعه باه دوران
امپراتوری ع مانی را باید متناسب با متن ج انی تعریف نمود که خود را در آن میبینناد .باه
طور مشتصر ،نوع مانیگرایی را میتوان تألیفی از احیای نفوذ و ا تدار امپراتوری ع مانی باا
معیارهای غربی کمالیس دانست که براساس این تعریف ،الگوی خاصی از اساالمگرایی را
در دولت اردوغان به وجود آورده است .در مجموع ،م ترین مؤلفههای این گفتمان عبارت
است از:
 .1نقش پررنگ ،فعال و متناسب با گذشته پرشدوه و عمق جغرافیایی خود.
 .2تأکید و سرمایهگذاری بر درت نرم و انعطااف در ساازگاری ،باا توجاه باه ایان کاه
کشورشان با مناطق (اروپاا ،خاورمیاناه ،فقااز و بالداان) دارای رواباط تااریشی و
فرهنگی است و ن ادهای سیاسی داخلی و ا تصادی ایان کشاور میتوانناد الگاویی
برای کشورهای این مناطق باشند.
 .3باید در مدیریت بحرانهای منطقهای و بینالمللی نقاش م مای ایفاا کناد تاا بتواناد
داراییهای استراتژیک تاریشی خود را بازسازی نماید.
 .4فعال کردن سیاست منطقهای در خاورمیانه و حضاور پررناگ در معاادالت داخلای
ج ان اسالم.
 .5به جای التماس و صرف هزینههای گزاف برای پیوستن به اتحادیهی اروپا ،بایاد روی
کشورهای منطقه سرمایهگذاری کند؛ به ویژه کشورهایی که زماانی جازو امپراتاوری
ع مانی بودند.
 .6پذیرش اهمیت ج ان اسالم به اندازهی غرب (کمالیسا معتقاد اسات ترکیاه بیشاتر
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هویاات غرباای دارد .وی ایاان هویاات را در مقاباال میاراث و هویاات اسااالمی ارار
میدهد).
 .7نگاه به شرق به جای صرف نگاه به غرب.

 .8تالش در بر راری رابطه با ارمنستان؛ تقویت روابط با روسیه و احیای روابط با ج اان
عرب( .گلمحمدی)1395 ،
با وجود این ،هدف از تمرکاز بار اساالم و میاراث امپراتاوری ع ماانی ،اساالمی کاردن
سیاساات خااارجی ترکیااه نیساات ،بلدااه تالشاای اساات ب ارای گسااترش نفااوذ در حااوزهی
میتوان این گونه برشمرد :اسالم (الگوی ترکیه) ،ناسیونالیس ترک ،عضاویت در اتحادیاهی
اروپا ،رفع منا شات با همسایگان و ایجاد رابطهی مستحد تر با آنان ،نفوذ در خاورمیاناه و
آسیای مرکزی و در ن ایت ،تعمیق پیوند راهبردی باا ادرتهای بازرگ ،باه ویاژه امریداا و
روسیه.
در زمینهی تغییر سیاستهای منطقهای ،مؤلفههای اساسی گفتمان نوع مانگرایی ،یعنی
به صفر رساندن مشدالت با همسایگان از سویی و تالش برای ارائهی چ ارهای از ترکیاه باه
عنوان «الگوی دموکراسی ،آزادی و حقوق بشر» از دیگرسو ،زمینهسااز تغییارات بنیاادین در
سیاست خارجی ترکیه دربارهی سوریه بوده اسات؛ از ایان رو ،رویدارد همداریجویاناهی
ترکیه در بال سوریه ،که در دورهی پیش از و وع تحوالت انقالبی در خاورمیانه شاهد بودی ،
در چارچوب الزامات م ترین مؤلفاهی گفتماان نوع ماانگرایی ،یعنای باه صافر رسااندن
مشدالت ترکیه با همسایگان ف میده میشد .البته ایان رویدارد بعادها باا آزماونی ساشت
روبهرو گردید؛ سوریه برای ترکیه ،دروازهی ورود به کشورهای عربی -اسالمی در خاورمیانه
به شمار میرود که گسترش روابط با آن ا زمینهی احیای نفوذ فرهنگی ،سیاسی و دسترسی به
بازار بزرگ ا تصادی اعراب را برای آندارا فراه میکند .در مقابل ،دومین مؤلفاهی اساسای
گفتمان نوع مانگرایی ،یعنی تالش برای ارائهی چ رهای از ترکیه در الب الگوی دموکراسی،
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ژئواستراتژیدی که در گذشته نادیده گرفته شده بود .پایههای اصلی ایان اساتراتژی جدیاد را

آزادی و حقوق بشر نزد افدار عمومی ،نشبگان سیاسای خاورمیاناه و بارای جلاب رضاایت
کشورهای غربی پشتیبان به اصطالح معارضان (گروههاای تروریساتی -تدفیاری) ساوریه،
زمینهی تنش و واگرایی را در روابط ترکیه با سوریه فراه کرد.
یدی از مؤلفههای اساسی حااک شادن گفتماان نوع ماانگرایی در نظاام تصامی گیری
دستگاه دیپلماسی ترکیه ،بازسازی آن در پیوندهای ومی و نژادی در کشورهای منطقه است.
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موضوع دفاع از پیوندهای ومی -تاریشی به نوعی برای دخالت ترکیاه در کشاورهای عربای
همسایه مشروعیت به وجاود مایآورد .بر اراری رواباط باا گروههاای سیاسای -اجتمااعی
ترکمنهای سوریه و عراق ،یدی از نتایج و نمود بارز سیاستهای ترکها در احیای مناسبات
ژئوپلتیک و ژئوکالچری دوران امپراتوری ع مانی به شمار میرود که در تحلیلهای پژوهشی
مغفول مانده است.
 .6-4بیتوجهی به مقدورات ملی و محذورات محیطی در تعیین اهداف ملی
همزمان با تغییر توان نظامی و ا تصادی ترکیه و به موازات آن ،افزایش درت ملی این کشور،
نشبگان دولت عدالت و توسعه اهداف و راهبردهای ویژهای در کاانون سیاساتهای کاالن
منطقهای خود رار دادند ،ولی عملیاتی شدن این اهداف به دلیل بیتاوج ی باه محاذورات
محیطاای در خاورمیانااه ،برداشاات اشااتباه از ابلیتهااای اسااتراتژیک ر بااای منطقااهای و
دستنیافتنی بودن برخی از اهداف اصلی ،مانند تبدیل شدن به درت مرکزی در خاورمیانه
و شمال افریقا ،با شدست و ناکامی روبهرو شد .مرور کتاب عمق راهرردی احمد داود اوغلو
و چش انداز سیاست منطقاهای ترکیاه در 2023م (1407ش) نشاان میدهاد کاه نشبگاان
اسالمگرای عدالت و توسعه ،ترکیه نوین را با امپراتوری ع مانی و درت ساختاری آن اشتباه
گرفتهانااد .محاادودیت در اادرت ساااختاری ترکیااه در رویااارویی بااا معااادالت پیچیااده و
چندوج ی خاورمیانه و همچنین بیتوج ی به ظرفیتهای مادی و معنوی در تعیین اهاداف
کالن منطقهای و بینالمللی ،به تدریج ،در بحبوبهی تحوالت ،باه ویاژه در میادان ساوریه،
راهبردهای این کشور را با موانع ژئوپلتیک و استراتژیک جدی روبهرو ساخت .محادودیت
در درت ساختاری ترکیه در خاورمیانه نیز از سویی ،ایدهی حمایت از جریانهای تدفیاری
در سوریه و همچنین ایدهی راه انداختن جنگ نیاابتی را در نظاام تصامی گیری ایان کشاور
مطرح ساخت و از سوی دیگر ،کسری موازنه در برابر جب اهی مقاومات و روسایه ،موجاب
74

ت اجمیشدن و امنیتی شدن رفتار منطقهای ترکیه گردید.
در نظام تصمی گیری دستگاه دیپلماسی ترکیاه ،نشبگاان اساالمگرای دولات عادالت و
توسعه دو هدف کالن تدوین را پی میگیرند کاه عباارت اسات از تبادیل ترکیاه باه ادرت
منطقهای و سپس درتی بینالمللای .ترکیاه در الاب ادرت منطقاهای و براسااس اهاداف

میانمدت به دنبال آن است که به درت مرکزی و هژمون در خاورمیانه و ج ان اسالم تبدیل
شود .در الب این هدف ،ترکها با این ذهنیت ،که تحوالت و معادالت داخلای کشاورهای
دستخوش تغییر ،سوریه ،عراق ،لیبی ،تونس و مصر را رهباری و مادیریت خواهناد کارد،
ظرفیتها و ابلیتهای مادی و گفتمانی خود را در امت درت بالمنازع منطقاهای عرضاه
دنبال نزدیک ساختن آیندهی نظام سیاسی تونس ،سوریه و عراق به مدل سیاسی اخوانی خود
بودند و از سوی دیگر ،میکوشیدند نفوذ و درت ترکیاه را در عماق اساتراتژیک خاورمیاناه
تعمیق کنند .دربارهی درت بینالمللی ،هر چند این هدف با وا عیتهای جااری سانشیتی
ندارد ،ولی باید گفت که این کشور در اسناد باالدستی خود و به ویژه در اهداف اساتراتژیک
مطرحشده ترکیه در کتاب عمق راهرردی داود اوغلو ،در نگاهی بلندمدت ،باه دنباال تبادیل
شدن به درت بینالمللی است؛ اهداف راهبردی که در عمل به هیچ روی با توانمنادیهای
استراتژیک مادی و گفتمانی ترکیه ،حدا ل در میانمدت سازگار و منطبق نیست؛ از ایان رو،
ترکیه در چارچوب هدف تبدیل شدن به درتی منطقهای برای مدیریت تحوالت کشاورهای
کانون بحران ،به منظور اجتناب از درگیری مستقی نظامی ،به بر راری رواباط اساتراتژیک و
حمایتهای همهجانبه از گروههای تدفیری در منطقاه روی آورد؛ مساللهای کاه باه امنیتای
شدن بیش از پیش محیط بیثبات خاورمیانه منجرگردید.
 .6-5بهبود روابط با رژیم صهیونیستی
ترکیه یدی از متحدان اصلی رژی ص یونیستی در خاورمیانه به شمار میرود .باا باه ادرت
رسیدن اسالمگرایان ،برخی سیاستهای دولت ترکیه مانند مشالفت با سیاست ش رکسازی
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نمودند .دولتمردان ترکیه از سویی با بازسازی حافظهی تاریشی دوران امپراتوری ع مانی ،به

و گنبد آهنین رژی ص یونیستی ،سبب شد روابط دوجانبهی ترکیه و اسرائیل با تردید روبهرو
شود .اوج تنشها در روابط دو کشور هنگامی بود که در اجالس «داووس» ،بین اردوغاان و
«شیمون پرز» جنگ لفظی بروز کرد .اتفاق بعدی که باه ساردی رواباط دوجانباه انجامیاد،
حملهی نیروی دریایی رژیا ص یونیساتی باه کشاتی صالح «مرماره» ،حامال کمکهاای
بشردوستانه برای غزه بود .بروز این تنشها سبب شد ترکیه در سال 2011م مانورهای نظامی
ً
مشترک دو کشور را لغو و رسما اعالم کند اجازهی استفاده از سرزمین یا آسمان این کشور را
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برای حمله به کشور ثالث نشواهد داد( ،دهقانی فیروزآبادی ،فارازی)1391 : 304-303 :
ولی اکنون پس از سپری شدن این تنشهای مقطعی ،به نظر میرسد ترکیه برای تبدیل شادن
به بازیگر منطقهای و ب بود روابط با غرب ،درصدد بازسازی روابطش با رژیا ص یونیساتی
نیز برآمده است ،زیرا نه تن ا دولت اردوغان از اعزام دومین کشتی ترکیهای به هماراه کااروان
دوم صلح به غزه با ب انهی مشدالت فنی خودداری کرد ،که از لحن تناد مقاماات ترکیاهای
دربارهی سیاستهای رژی ص یونیستی نیز کاسته شده است .به نظر میرسد سیاست جدید
رهبران ترکیه ،ب بود روابط با غرب باشد .با توجه به این موضوع ،ب ترین حوزه بارای نیال باه
این منظور ،تحوالت سوریه است ،زیرا بشار اسد یدی از مشالفان اصلی رژی ص یونیساتی
به شمار میرود و حاضر به امضای معاهدهی صلح با این رژی نشده است .حمایات ترکیاه
از مشالفان اسد از بعد دیگری نیز میتواند به سود امنیات رژیا ص یونیساتی باشاد ،زیارا
نامششص بودن آیندهی نیروهای سلفی در تحوالت سوریه و دسترسای آن اا باه ساالحهای
شیمیایی پس از سقوط رژی بشار اسد میتواند ت دیادی بارای امنیات رژیا ص یونیساتی
برشمرده شاود .حاال آن کاه ترکیاه باا دخالات در تحاوالت ساوریه و باه ادرت رسااندن
اسالمگرایان منفعل و وابسته به غرب در سوریه ،امنیت خود ،اسرائیل و باه تباع آن غارب را
تأمین میکند.
 .6-6کسری موازنه در برابر رقبای منطقهای؛ تالش برای ائتالفسازی
یدی از متغیرهای تأثیرگذار در چرخش و تغییر سیاستهای منطقهای ترکیه ،در دوره بعاد از
تشدید بحرانهای خاورمیانه ،کسری موازنه در برابر ایران ،روسیه و باه طاور کلای جب اهی
ً
مقاومت در معادالت منطقهای ،به ویژه در سوریه و عراق ،بوده اسات .متعا باا ترکیاه بارای
جبران کسری موازنه در معادالت جاری منطقهای ،به دلیل وجود برخی موانع سااختاری در
درت منطقهای این کشور و همچنین فقدان حمایتهای استراتژیک متحدان غربای خاود،
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سیاست ائتالفسازی را با کشورهای عربی خلایج فاارس و رژیا ص یونیساتی ،در کاانون
راهبردهای سیاست خارجی خود رار داد که البته رخدادهای پاس از کودتاای نافرجاام 15
ژوئیه 2016م ترکیه و واکنشهای مب متحدان عربی ،به ویژه عربستان ساعودی و اماارات
متحدهی عربی ،بنیانهای این ائتالف را سست نموده است.

منطق اصلی سیاست ائتالفسازی در سیاست منطقهای ترکیه نیز ترس از انزوای سیاسی
و ک رنگ شدن نفوذ ترکیه در آیندهی تحوالت سیاسی و ژئوپلتیک منطقه به وسیلهی جب هی
مقاومت و روسیه بود .بدین ترتیب ،ترس از انزوای سیاسی ریبالو وع در فضایی که ترکیاه
روند تنشآمیزی نه تن ا با متحدین غربی و ناتو ،که با روسایه تجرباه میکارد ،موجاب شاد
نتیجهی این ج تگیری ،رهبران دولت عدالت و توسعه در برخورد با وضعیت میدانی جنگ
سوریه و تحوالت عراق ،با اعزام نیروهای نظامی به منطقهی البعشقیه عراق و همچنین آماده
ساختن نیروی هوایی خود در مرزهای شمالی حلب سوریه ،حتی تا مرز درگیاری نظاامی و
وارد ساختن ارتش خود در منطقه نیز پیش رفتند.
 .6-7تالش برای تضعیف نفوذ ایران و جبهه مقاومت در منطقه
ترکیه در سطح منطقهای ،با و وع تحوالت انقالبی در خاورمیاناه (2011م) ،از نظار ادرت
مادی و نفوذ گفتمانی ،ایران را م ترین ر یب خود لمداد کرده است؛ از این رو ،با توجه به
نوع رابطهی ایران و سوریه و نقش دمشق در سیاستهای منطقهای ایران ،ترکیه حذف سوریه
از شمار متحدان ایران و روی کار آمدن دولتی با ج تگیری غربی را در این کشور ،یدای از
راههای تضعیف ایران ارزیابی کرده بود .اگر ترکیه در تالش برای مسلط سااختن دیادگاهش
دربارهی سوریه با موفقیت روبهرو شود ،میتواند به ج انیان پیام دهد که ترکیه در مقایسه باا
ایران ،نفوذ و درت بیشتری در منطقه دارد و این ،یعنی رسیدن ترکیاه باه هادف رهباری در
منطقه .ترکیه به رهبری اردوغان به این نتیجه رسیده است که گفتمان مقاومت در خاورمیانه،
طرفداران بسیاری بین تودههای اجتمااعی ج اان اساالم دارد؛ باه هماین دلیال ،میکوشاد
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ترکیه در سیاست منطقهای خود ج تگیری سراسیمه و بادون محاسابهای داشاته باشاد .در

محوریت ایران را در گفتمان مقاومت با چالش روبهرو سازد؛ به عبارت دیگر ،از نظر دولت
ترکیه ،ایران حامی اصلی مقاومت اسالمی -ضد ص یونیستی حزبالله ،حمااس و در کال،
گفتمان مقاومت در خاورمیانه است و ژئوپلیتیک شیعی را ،که از ایاران تاا عاراق ،ساوریه و
لبنان شدل گرفته و بر حوادث خاورمیانه تأثیرگذار بوده است ،هدایت مینمایاد؛ باه هماین
دلیل ،ترکیه همزمان درصدد بوده است بارای تضاعیف جایگااه منطقاهای ایاران ،ساوریه را
تضعیف کند و نیز زبان مقاومت را با ارائاهی الگاویی ترکیاهای تغییار دهاد .البتاه گفتماان
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مقاومت مطابق الگوی ترکیه ،بر این اصل استوار است که در عاین مباارزه باا سیاساتهای
رژی ص یونیستی و مقاومت در برابر آن ،الزم است موجودیت ایان رژیا نیاز باه رسامیت
شناخته شود.
از سوی دیگر ،یدی از مشدالت دولت اردوغان در برخورد نظامی با سوریه ،احتیاط در
شیوهی برخورد متحدان وی و مؤثر دولت سوریه در منطقه است؛ کشورهایی مانند ایاران و
روسیه و حتی دولت شیعی عاراق و گروههاایی مانناد حزباللاه لبناان ،سیاسات شافاف و
اطعی در حمایت از دولت بشار اسد به نمایش گذاشتهاند .جم وری اسالمی ایاران حفاظ
جایگاه خود را در خاورمیانه ،به شدت تحت تأثیر حفظ جایگاه دولت کنونی سوریه میداند
و تغییرات اساسی در ماهیات نظاام سیاسای ساوریه را ضاایعهای چشا گیر بارای اهاداف
منطقهای خود لمداد میکند؛ به همین دلیل ،تالش دارد در هر شرایطی ،ماهیت سیاست و
سیاستورزی در سوریه دچار تغییارات معنااداری نشاود .در مقابال ،تحاوالت میادانی در
سوریه ،با پیشروی ارتش این کشور در شمال حلب و ورود یگانهای مادافع خلاق ()YPG
حزب کردی دموکراتیک خلاق ساوریه باه غارب رودخاناه فارات و محاور حلاب -اعازاز،
نگرانیهای امنیتی ترکیه را در سوریه (نقطهی تال ی منافع متعاارض ایاران و ترکیاه) تشادید
کرده است.
ر خوردن تحوالت میدانی سوریه ،به ویژه در میدان حلب ،به سود دولت بشار اساد و
جب هی مقاومت ،با توجه به نفوذ ایران در عمق استراتژیک محیط همسایگی ترکیه ،ساناریو
مطلوبی برای ترکها نیست و همان گونه که بیان گردید ،آنان بارای کساری موازناه در برابار
نفوذ م ترین ر یب منطقهای خود ،به ائتالفسازی باا ساعودیها و رژیا ص یونیساتی و
عقب راندن کردها تا شرق فرات دست زدهاند.
به طور کلی ،میتوان گفت برخی عوامل از بیل همسویی ترکیه با غارب و تاالش بارای
حاک کردن اسالم لیبرال خود به عنوان تن ا جایگزین مناسب برای منطقاه ،تضاعیف نقاش
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جم وری اسالمی ایران به عنوان یدای از ر باای اصالی منطقاهای ایان کشاور ،نگرانای از
تجزیهی ساوریه و شاعلهور شادن دوباارهی موضاوع کردهاا ،حفاظ رواباط باا دولتهاای
محافظهکار منطقه ،به ویژه با توجه به منافع ا تصادی روابط با این کشورها ،ب بود رواباط باا

رژی ا ص یونیسااتی و تحقااق رؤیااای احیااای امپراتااوری ع مااانی در چااارچوب دکتاارین
ع مانگرایی جدید ،از دالیل اصلی منطقهای مؤثر بر تغییر سیاست خاارجی ترکیاه در باال
تحوالت سوریه ،از میانجیگری ،به حمایت علنای از مشالفاان و تاالش بارای تغییار نظاام
سیاسی در سوریه بوده است.

رهیافت سازهانگاری میکوشد ضمن پذیرش عوامل مادی در ج تدهی سیاست خاارجی،
نقااش عواماال ذهناای و غیرمااادی ماننااد جغرافیااا ،فرهنااگ ،مااذهب و ...را نیااز در ایاان
ج تگیریها دخیل کند .تعامل این دو سطح سبب شاده اسات سیاسات خاارجی ترکیاه،
رویدردهای جدیدی را در سالهای اخیر تجربه نماید .مقایساه و تشاریح عملدارد و رفتاار
سیاست خارجی و داخلی دولت عدالت و توساعه از ساال 2002م تاا 2011م و 2011م تاا
2015م نشان میدهد که ایان حازب ،چرخشای اساسای در رفتارهاای سیاسات داخلای و
رویدردهای سیاست خارجی داشته است .ترکیه ،کاه در دورهی پایش از 2011م دیپلماسای
ً
عملگرایانه و ا تصادمحور را پی گرفته بود ،در این دوره تقریبا با همهی همسایگانش تنش و
درگیری را تجربه کرده و حتی در سوریه و عراق تا مرز درگیری مستقی نیز پیش رفته است .از
نظر داخلی نیز و وع کودتا در ایان کشاور ،هار چناد نافرجاام ،یدای از پیآمادهای فاوری
سیاستهای ا تدارگرایانهی داخلی و ت اجمی منطقهای اردوغان بوده اسات .براسااس ایان،
پروژه و سیاست «مشدل صفر باا همساایگان» احماد داود اوغلاو ،باه «دوساتی صافر باا
همسایگان» تغییر پیدا کرده و سیاست موزون ،چندجانبهگرایی و موازنه بین امنیات و آزادی
در داخل بیاعتبار گشته است .با همهی این تحوالت ،اکنون ،رهبران دولت عدالت و توسعه
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نتیجهگیری و چشمانداز آینده

با ناامیدی از سیاستهای توساعهطلبانهی خاود در منطقاه ،تحات عناوان پاروژهی احیاای
امپراتوری ع مانی ،روند تغییر در ج تگیریهای بینالمللی ،منطقهای و ائتالفسازیهای
فرامنطقهای خود را آغاز نمودهاند .این مسلله ،دو نشانه برای افدار عماومی منطقاه و ج اان
دارد:
اول این که صرف برخورداری از ابلیتهای مادی و توانمنادیهای نظاامی هار واحاد
سیاسی ،هرگز نمیتواند زمینهساز تسلط آن بر جغرافیای پرآشوب خاورمیانه شود.
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دوم ،بازنمایی همان حدایت چینی است کاه «ورود باه باازی خاورمیاناه ،آساان ،ولای
خروج از آن ساشت و پرهزیناه خواهاد باود» .معاادالت داخلای خاورمیاناه ،باه ویاژه در
کانونهای بحران منطقه ،به اندازهای پیچیده و در پیوند با سااختارهای اجتمااعی و سیاسای
است که سیاستهای جاهطلبانه هر درتی مانند امریدا و ترکیه را با موانع ساختاری جدی و
هزینهساز روبهرو میسازد .مجماوع تحاوالت و رویدردهاای سیاسات داخلای و سیاسات
خارجی حزب عدالت و توسعه از 2011م به بعد ،موجاب امنیتای شادن چ ارهی ترکیاه در
عرصهی تعامالت داخلی ،منطقهای و بینالمللی شده است.
سیاستهای ت اجمی رهبران ترکیه و تالش آن ا برای هادایت معاادالت منطقاه پاس از
ورود به تحوالت انقالبی خاورمیانه ،به امنیتیتر شدن چ رهی خاورمیانه منجر شده اسات؛
به عبارتی دیگر ،اگر ترکیه چنین سیاستهای مشرب و هزینهسازی را،ع که متحادین غربای
این کشور به آندارا محول نموده بودند ،اجرا نمیکرد و باه بحاران داخلای ساوریه ،عاراق و
جریانهای تدفیری وارد نشده بود ،بیتردید تحوالت منطقه مسایر متفااوتی را میگذراناد و
هزینههای امنیتی برای دولت -ملتهای منطقه تقلیل مییافت.
ترکیه از سویی با کشاورهای عربای حاوزهی خلایج فاارس ،کاه موجودیات خاود را در
پریشانی و آشوب منطقه تعریف کردهاند ،ائتالف نانوشته تشدیل داده و از سوی دیگر ،با در
پیش گرفتن سیاست مجاز مرزی و همچنین حمایتهای همهجانبه از جریانهاای تدفیاری
جب ه النصره ،احرار الشام و داعش ،موجب پیشروی جریانهای تدفیری و تقویت ا ادامات
تروریستی آن ا در منطقه شاده اسات کاه م تارین پیآماد ایان سیاسات ،عمیاقتر شادن
حفرههای امنیتی در فضای بیثباات خاورمیاناه باوده اسات؛ مساللهای کاه عازم ج اانی و
همداری همهجانبهی منطقهای را برای از بین بردن چنین ت دیدی میطلباد .باه هار حاال،
خود ترکیه نیز از نتایج سیاستهای امنیتی و ت اجمی رهبران این کشاور در منطقاه در اماان
نبوده است؛ از نوزده عملیات تروریستی سال 2014م تاا 2016م در ترکیاه ،سایزده ماورد را
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داعااش انجااام داده اساات ،بااه گونااهای در حیااات ترکیااهی نااوین ،فضااای داخلاای ،دورهی
بیسابقهای از ترور ،ناامنی و عملیات تروریستی را تجربه میکند .این موضوع تأثیر شدیدی
بر شاخصهای ا تصادی ،امنیتی و درت گرفتن کردهای سوریه و تقویت مواضع پ.ک.ک

داشته و مرزهای ملی جنوب شر ی این کشور را ت دید کرده است .کشاته شادن نزدیاک باه
 320نفر از ش روندان ترکیه و کاهش  56درصدی درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری،
(138میلیارد دالر در 2011م و 63میلیارد دالر در 2015م) هزینههای فاوری سیاساتهای
اردوغان در سوریه بوده است( .گلمحمدی ،سجادپور ،موسوی شفایی)88 ،1395:
عدالت و توسعه و ششص رجب طیب اردوغان ،به عنوان مارد اول سیاسات و حدومات در
ترکیه است .ذهنیت و برداشت رهبران حازب عادالت و توساعه از ت دیادها و فرصاتهای
بهوجودآمده در تحوالت جاری خاورمیانه ،که نقطهی عطف آن تحوالت موسوم به بیاداری
اسالمی (2011م) در منطقه بوده ،به شدت در چگونگی ج تگیری ترکیه در سیاساتهای
منطقهای این کشور تأثیرگذار باوده اسات .برداشات و محاسابات غیرعقالنای از جایگااه و
درت بالقوهی ترکیه در منطقه ،با مف ومسازیهایی همچون احیاای داراییهاای امپراتاوری
ع مانی ،عمق راهباردی ترکیاه و داعیاهداری رهباری ج اان اساالم ،در الاب سطانیسا و
پاشاگرایی تاریشی ،زمینههای ورود عجوالنهی ترکیه را به منطقه فراه ساخت.
در ن ایت ،با توجه به روندهای کنونی سیاسات و حدومات در ترکیاه ،باه ویاژه پاس از
کودتای نافرجام  15ژوئیاه 2016م ،بایاد گفات کاه ترکیاه پاس از ناکاامی در معاادالت و
تحوالت منطقهای ،به ویژه در سوریه ،به این نتیجه رسایده اسات کاه بایاد رفتاار سیاسات
خارجی خود را در الب مقدورات ملی و با توجه به تنگناهای محیطی طراحای و پیگیاری
نماید و از این رو ،برای فرار از انزوای سیاسی ،به عادیسازی و بر راری روابط با دولتهای
مورد منازعه روی آورده است؛ توافق با رژی ص یونیستی منعقد شد .ترکیه با عاذرخواهی از
رفتار ت اجمی خود در مورد جنگنادهی روسای ،عادیساازی باا روسایه را پیگیاری کارد.
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ندتهی محوری دیگر در تبیین سیاست منطقهای ترکیاه ،نقاش بالمناازع رهباران دولات

«اسماعیل حقی پدین» ،رئیس پیشین میات ،از گفاتوگو و ماذاکرهی ترکیاه باا ساوریه در
الجزایر سشن میگوید و برای عادیسازی روابط با مصر تالشهایی انجام داده است ،ولای
ه اکنون ،چگونگی روابط با جم وری اسالمی ایران در اولویت سیاست خارجی این کشور
رار ندارد که این مسلله بیشتر ناشی از خودداری ترکیه از پذیرفتن تسالط گفتماانی جب اهی
مقاومت در خاورمیانه است.
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آشدار شدن هر چه بیشتر طمعورزی ارضی ترکیه دربارهی موصل عراق و حلب ساوریه
در اکتبر 2016م نشان داد که همچنان گرایشهای ششصی اردوغان ،بر سیاستهای داخلی
و خارجی این کشور تأثیرگاذار اسات .سایر تصامی گیریها ،رویدردهاا و رفتاار سیاسات
خارجی آندارا روندی را به نمایش میگذارد که در آن سیاست خاارجی ترکیاه دیگار ناه در
مورد ترکیه به م ابه ساختار کل ،که در مورد اردوغاان باه م اباه کاارگزار خودمحاور اسات.
حضور و جایگاه مطلق و بالمنازع وی بدین معناست که سیاست خارجی ترکیاه ،محصاول
ج انبینی ،آمال و ترجیحات ششصی وی است .رویدرد چندجانبه و سیستماتیک سالهای
اولیه و دوران شدوفایی  ،AKPجای خود را به صحنهی تکجانبهگرایی افراطی اردوغان داده
است و همین مسلله ب تر از هر چیزی ،فراز و نشیبهای سیاسات خاارجی ترکیاه را تبیاین
میکند .عزل داود اوغلو (استعفای اجباری) ،که یدی از کاارگزاران تأثیرگاذار در معاادالت
سیاست داخلی و خارجی بود و انتصاب «بنالی ییلدری » ،که فردی مطیع است ،نشاان داد
که نظام سیاسی پارلماانی ترکیاه ،همزماان دو رئایس جم اور و نشسات وزیار درتمناد را
برنمیتابد .براساس این ،نبود اجماع بر سر توزیع درت و چگونگی کاارکرد منطاق ادرت
بین اردوغان و داود اوغلو ،منجر به حذف وی از دایرهی درت  AKPگردید.
بنالی ییلدری بیش از این که خود را در مقام و جایگاه رئیس دولت ببیند ،نفوذ و ادرت
خود را در کسوت کارگزاری برای دوران انتقالی و تضامین ریاسات جم اوری اردوغاان در
الب نظام ریاستی تعریف کرده است؛ از این رو ،راهبردها ،دستور کارها و رفتارهای مستقل
در سیاست خارجی از وی متصور نیست و عملدرد و اظ ارت وی باید براساس مطالبات و
برداشتهای اردوغاان رائات و ترجماه شاود؛ بناابراین ،حادا ل در کوتاهمادت جامعاهی
بینالمللی هیچ تغییر اساسی در ج تگیریها و گفتمان سیاست خارجی ترکیه نشواهد دید
و روندها تا حدودی تداوم سیاستهای سابق اردوغان خواهد بود .پس از کودتاای نافرجاام
 15ژوئیه ،سیاست خارجی به احتمال زیاد ،تبدیل به عرصهای برای بازسازی نفوذ و ادرت
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ترکیه در منطقه ،تقویت گفتمان اردوغانیس و به دست آوردن کیش ششصیتی در داخل برای
اردوغان خواهد شد .سیاسات و حدومات در ترکیاه کناونی ،ششصای شاده اسات و ف ا

برداشتهای رهبران  AKPو انجیل سیاسی اردوغان به اندازهای اهمیت دارد که میتواناد در
تبیین و درک تحوالت جاری و آیندهی سیاست منطقهای ترکیه مؤثر باشد.
به هر حال ،ر خوردن شرایط منطقه و تغییر و تحوالت آن در سالهای پیش رو ،حقایق
بیشتری از الگوی رفتاری ترکیه را با همسایگان و دول فرامنطقهای روشن میسازد .پاسخ این
مؤلفههای متعارض گفتمان نوع مانگرایی در سیاست خارجی منطقهای این کشور ،کماکان
اجازهی چنین چرخشهای رادیدالی را به ج تگیری سیاست خاارجی ترکیاه خواهاد داد
این وا عیت آشدار است که دولتمردان ترک الیههای متنوعی از هویت و منافع را برای خاود
تعریف کردهاند که به تناسب تحوالت منطقهای ،درت مانور و چرخش دیپلماتیک را بارای
آن ا ،ولو در کوتاهمدت فراه میکند.
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پرسش چندان مششص نیست؛ آیا انعطافپذیری رهباران نوع ماانیگرای ترکیاه در اجارای
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