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چکیده
تمایالت فزآینده ترکیه در پیگیری راهبردهای مستقل از متحدان غربی و نزدیکی آن به قدرتهای
شرقی در تأمین اهداف امنیتی -دفاعی و همچنین ،کنشگری فعال منطقهای آن در به چالشکشیدن
ترجیحات امنیتی قدرتهای غربی ،این سؤال را ایجاد کرده که آیا جهتگیریهای بینالمللی ترکیه
در مسیر چرخشی محوری قرار گرفته یا صرفاً ناظر بر بازسازی سیاست خارجی این کشور در محیط
نوین بینالمللی و منطقهای است؟ این مقاله با مفهومبندی نگرشهای راهبردی ترکیه و ارائه تصویری
چارچوبمند از تحوالت نوین فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی این کشور ،به بازاندیشی در
ایدههای غالب از چرخش محوری در جهتگیریهای کالن سیاست خارجی ترکیه میپردازد .در این
راستا ،فرهنگ راهبردی نوین ترکیه با تأکید بر اصل خودیاری و توانمندیهای ملی ،بهطور فزایندهای
بهدنبال تأمین استقالل راهبردی از متحدان غربی در شرایط گذار نظام بینالملل است .این ضرورتاً
بهمعنای خروج از اتحاد فراآتالنتیکی نیست ،بلکه ناظر بر متوازنسازی روابط با غرب و شرق
بهمنظور تثبیت موقعیت راهبردی ترکیه به عنوان بازیگر مستقل بینالمللی است.
واژگان کلیدی :ترکیه ،فرهنگ راهبردی ،دکترین امنیت ملی ،چرخش محوری ،سیاست خارجی.
 عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
با فروپاشی امپراطوری عثمانی ،حکومتهای مختلف جمهوری ترکیه به اهمیت مشارکت در
ساختارهای حکمرانی جهانی پیبردند .تمایل تاریخی ترکها در تبدیلشدددن بدده عضددوی از
تمدن غربی و محوریت قدرتها و ارزشهای غربی در سدداختار حکمراندی جهددانی بعددد از
جنگهای جهانی اول و دوم ،حضور در اتحاد یورو-آتالنتیک را به اولویتی راهبددردی بددرای
رهبران ترکیه تبدیل میکرد .با وجود این ،در هددزاره جدیدد بسددترها و پیشددرانهایی کدده بدده
پیوندهای راهبردی ترکیه با اتحاد فرآتالنتیکی در قرن بیستم شکل میداد ،متحول شده است
و غربگرایی در سیاست خارجی ترکیه بهویژه بعد از سال  2۰1۰بهطور فزآیندهای به چالش
کشیده شده است .تحول در ارکان ،بازیگران و ارزشهای ساختار حکمرانی جهانی معاصددر،
رهبران ترکیه را به بازاندیشی در نقش و جایگاه سنتی ایددن کشددور در نظددام در حددال ت ییدر
بینالمللی ملزم کرده است .عقبنشینی از تعهدات راهبددردی بدده اتحددادی کدده سددلطه آن در
ساختار حکمرانی جهانی متزلزل شده ،از خروجیهای ظهور نگددرش راهبددردی جدیددی در
تلقی از ترکیه به عنوان قدرتی نوظهور در نظام بینالملل پساغربی است.
در چنین شرایطی ،تحول در سطح کنشگری و ترجیحات راهبردی قدرتهای اروپایی و
آمریکا در محیط پیرامونی ترکیه از اهمیت ژئواستراتژیک آنکارا برای غرب فرو کاسته اسددت
(  .)Oguzlu, 2020: 131قدرتهای غربی دیگددر تمایدل راهبددردی بدده درگیدری مسددتقیم در
معادالت امنیتی و نظمسازی ژئوپلیتیکی در مناطق مجدداور ترکیده ندارنددد و فقدددان مندداف و
ترجیحات مشترک موجب کاهش وزن راهبردی و ژئواستراتژیک ترکیه نددزد متحدددان سددنتی
شده است .در یک دهه گذشته ،ترکیه بهتدریج از مرزهای تعهدات راهبددردی خددود بدده اتحدداد
فراآتالنتیکی فاصله گرفته و با اتخاذ رویکردهای مستقل در معادالت در حال ت ییر منطقددهای و
بینالمللی ،حتی در مواقعی مناف راهبردی متحدان غربی را بدده چددالش کشددیده اسددت .بعددد از
کودتای  2۰16اساساً غرب در حال تبدیلشدن بدده دیگددری» در محددیط روانددی تصددمیمگیددری
سیاست خارجی ترکیه است ( .)Cagaptay, 2020: 37برآورد ترکها این است که غرب بدددون
در نظر گرفتن نگرانیها ،نیازها و حساسیتهای ترکیه ،انتظار تبعیت و دنبالهروی دارد.
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تداوم نگاه سنتی از باال به پایین متحدان غربی ،ترکها را مصمم به عبور از محدودیتهای
ساختاری اتحادشان با غرب کرده است .در چنین شرایطی ،آنها با این واقعیت مواجه شدددهانددد
که باید رستگاری را در گسست از بندهای وابستگی بدده غددرب دنبددال کننددد .بددر ایددن اسدداس،
دستیابی به هدف واالی استقالل راهبردی به چراغ راهنمای جهددتگیددریهددای کددالن سیاسددت
خارجی ترکیه تبدیل شده اسددت .دوره بعددد از کودتددای  2۰16بدده پیچیدددگی معمددای امنیتددی
دروناتحادی» 1بین ترکیه و غرب دامن زده و بددا تشدددید برداشددت تهدیددد از متحدددان غربددی،
موجب سردرگمی ترکیه در تداوم فرآیند اروپاییشدن و همچنین ،تعهدات راهبردی به ناتو در
سیاست خارجی و دفاعی شده است ( .)Yesiltas, 2020: 289-294در نتیجدده ،ترکیدده بددهسددوی
ابتکارها و ساختارهای جایگزینی متمایل شده که بهنحوی نیات تقابلی علیه غرب دارند .ترکیدده
همکاریهای گسددتردهای در حددوزه انددرژی ،تجددارت ،دفدداعی و مسددائل سیاسددت خددارجی بددا
قدرتهای غیرغربی همچون روسیه ،چین و ایران در پیش گرفته است.
شراکت راهبردی آنکارا با مسکو و تهران در بحران سوریه ،تمایل فزآینده بدده عضددویت در
سازمانهای بینالمللی رقیبی همچون شانگهای ،توسعه مراودات تسلیحاتی با روسیه بددهعنددوان
مهمترین تهدید ناتو بهویژه خرید سامانه دفاع موشکی اس ،4۰۰-تبدیلشدن چین و روسیه بدده
اولین و سومین شددریک تجدداری ترکیدده و اتخدداذ گددامهددای مسددتقل و متعددارع در معدادالت
ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شرق مدیترانه نشان از موازنهگری نرم و سددخت ترکیدده علیدده متحدددان
غربی و چندجانبهگرایی در رویکردهای کالن سیاست خارجی این کشور دارد.
مفروضههای نظری واق گرایی ساختاری این درک را پیش روی ما میگذارد کدده بددا ت ییددر
نظم بینالمللی از تک قطبی به چندقطبی ،قابلیتهای مانور سیاسی و استقالل عمددل راهبددردی
دولتها بهویژه قدرتهای نوظهور افزایش پیدا مددیکنددد ( .)Mercshimer, 2019اساسداً دوران
گذار ،فرصتهای بیشتری برای واحدهای سیاسی در سیاست خارجیشان فددراهم میسددازد تددا
سطحی از بازیگری مستقل در معادالت بینالمللی داشته باشند .در چنددین متنددی ،دولددتهددا بددا
ارزشهای سیاسی ،موقعیت ج رافیایی ،قابلیتهای مادی و تهدیدهای امنیتددی متفدداوت ،دیگددر
1. Intra-Alliance Security Dilemma
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تعریف ایستایی از دوستی و دشمنی با یکدیگر ندارند و به موازات بددازنگری در مندداف ملددی و
موقعیت بینالمللی خود ،الگوی دوستی و دشمنی آنها نیز متحول شده؛ که مرزبندی مشخصددی
برای آن متصور نیست ( .)Ikenberry, 2018همچون سایر قدرتهای نوظهور ،رهبران ترکیه با
قرائتی فرصتطلبانه از شرایط نوظهور محیطی اقدام به بازتعریف قلمرو نفددوذ و قلمددرو مندداف
خود در سیاست خارجی کردهاند که منطقهگرایی فعال بهویژه در خاورمیانه و شرق مدیتراندده و
تالش برای ارتقای موقعیت بینالمللی ترکیه بهمنظور تأثیرگذاری بر دستورکارها و معادالت در
حال ت ییر جهانی در اولویت چنین نگرشی است.
همچنان که انگیزههای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در محیط پیرامونی از نقش محوری در
سیاست خارجی این کشور برخوردار است ،سازوکارهای ائتالفسازی و اتحادسازی راهبددردی
ترکیه نیز متحول شده است .در دهه گذشته ،ائتالفسازی هنجارمحور و بلندمدت جددای خددود
را به شراکت راهبردی کوتاهمدت ،عملگرایانه و مسئلهمحور 1در سیاست خددارجی ترکیدده داده
اسددت؛ کدده بددهنحددوی گزینددههددای مندداف محددور در چددارچوب ابتکددارات چندجانبددهگرایاندده و
دوجانبهگرایاندده را برجسددته کددرده اسددت ( .)Haugom, 2019: 209بددر ایددن اسدداس ،ابزارهددا و
گزینههای اقدام سیاست خارجی ترکیه بهطور اجتنابناپذیری امنیتی و نظامی شده است که بددا
تضعیف ظرفیتهای قدرت نرم این کشور ،ابزارهددای قدددرت سددخت را در مدداجراجوییهددای
منطقهای ترکیه پررنگتر کرده است.
همچون محیط مت یر بینالمللی و منطقهای ،فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی ترکیه نیز در
وضعیت ت ییر» بهسر میبرد .رویکردها و رفتارهای سیاست خارجی ترکیه بددهاندددازهای پویاسددت
که برخی از فقدان استراتژی بزرگ در سیاست خارجی آن سخن میگویند و برخددی از چددرخش
محوری در فرهنگ راهبردی و جهتگیریهای بینالمللی این کشددور خبددر میدهندد ( Haugom,

 .)2019; Cook, 2018; Ersen and Kostem, 2019به هر حال ،تقریب ًا همه متفقالقول هسددتند کدده
ترکیهای نوین با قرائتی جدید از نقش ملی و موقعیت بینالمللی در حال خیزش اسددت .پددژوهش
حاضر ،با مطالعة تحوالت سیاست خارجی ،فرهنگ راهبددردی و دکتددرین امنیددت ملددی ترکیدده بدده
1. Issue – oriented
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بازاندیشی در دیدگاههای غالب از چرخش محوری در سیاست خارجی ترکیدده بددهویددژه در دهدده
گذشته میپردازد .تحول مهم سیاست خارجی ترکیه در دهه گذشته ،تمرکز وافر بر امنیددت ملددی و
تثبیت جایگاه ترکیه بهعنوان قدرت منطقهای و بازیگر مستقل بینالمللی بوده اسددت کدده بددا لحنددی
قاط در دیپلماسی و ابزارهای امنیتی -نظامی پیگیری شده است.
در این چارچوب ،رفتار و ترجیحات ترکیه با تأکید بر اصل خودیاری ،بیشتر مسددئلهمحددور
بوده است تا انگیزههای قوی هنجاری و ارزشی .با ناامیدی از غرب ،دکترین امنیت ملی ترکیده
با گذار از تفکر امنیت دستهجمعی» بیش از پیش بر اصددل خودیداری» و یدافتن سدداختارهای
آلترناتیو برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی خود تکیه زده است .ائددتالفسددازیهددای منعطددف و
پویا که از روندهای نوپدید در سیاست خارجی ترکیه است ،بیش از اینکه ندداظر بددر چرخشدی
محوری در جهتگیریهای کالن ترکیه و خروج از اتحاد فراآتالنتیکی باشد ،در راستای هدف
کالن استقالل راهبردی و متوازنسازی روابط با غرب و شرق در جهان پساغربی است.

الف .مفهومبندی نگرشهای راهبردی ترکیه
فرهنگ راهبردی ترکیه متأثر از برداشتهای متناقض از عظمت و آسیبپذیری ملددی اسددت .از
یک سو ،ترکیه وارث امپراطوری عثمددانی اسددت کدده در اوج اقتدددار خددود در قددرن پددانزدهم و
شانزدهم ،قلمرو سرزمینی خود را تا بخشهایی از جنددوب شددرقی اروپددا ،قفقدداز ،خاورمیاندده و
شمال آفریقا گسترانیده بود .در دهههای گذشته ،این میراث امپراتوری ،نیروی محرکه ت ییددر در
برداشت از نقش ملی ترکیه بهعنوان قدرتی نوظهور و دولت مرکزی در محیط همسایگی خددود
بوده است .از سوی دیگر ،ترکیه امروزی حامل حافظدده تدداریخی دردندداک شکسددت امپراتددوری
بهدست قدرتهای اروپایی و روسیه در جنگ جهانی اول و تحمیل عهدنامه تحقیرآمیز سددور»
در  192۰بوده است .هرچند پیمان سور هرگز اجرا نشد و جنگهای استقالل به پیمان لوزان و
تأسیس جمهوری ترکیه با مرزهای کنونی منجر شد ،اما سددندروم سددور» کدده بخشددیهددایی از
آناتولی را در کنترل بیگانهگان قرار میداد ،همچنان به فرهنگ راهبردی ترکیه شکل میدهد.
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از این رو ،برداشت تهدید ملی ترکیه همواره متأثر از موقعیت ژئواستراتژیک منحصربهفددرد
این کشور و آسیبپذیری آن در برابر مناف قدرتهددای بددزرگ بددوده اسددت کدده در دورههددای
مختلف ،مسئله امنیت ملی را در اولویت سیاست خددارجی ترکیدده قددرار میدهددد .مفهددومبندددی
جامعی از ت ییرات پارادایمیددک در فرهنددگ اسددتراتژیک ترکیدده وجددود دارد کدده سدده نگددرش
راهبردی» 1در فهم ترکیدده و جایگدداه آن در نظددام بددینالملددل را برجسددته میکنددد :کمالیسددم»،
نوعثمانیزم» ،و »گلیسم ترکی» .)Taspinar, 2018( 2ایددن سدده نگددرش راهبددردی بددا دورههددای
مختلف سیاست خارجی تاریخ جمهوری ترکیه مرتبط است .نگرش نخست ،ناظر بر تفکددرات
سیاست خارجی و امنیتی نخبگان پیشین جمهوری است که آنها را با عنوان کمالیست در ترکیه
میشناسند .این نگرش هدایتکننده سیاست خارجی ترکیه از  1923تا پایان جنددگ سددرد بددوده
است که براساس آن ،ابتدا ترکیه تا جنگ جهانی دوم سیاست خارجی غیرمتعهددد ،بددیطددرف و
انزواگرایانه دنبال کرده و سپس ،با سلطه غرب بر سیاست جهانی ،ترکیه بالفاصله بددا عضددویت
در سازمان ناتو به بخشی از جامعه امنیتی و هنجاری فراآتالنتیک تبدیل شد.
از این دوره تا فروپاشی شوروی ،جدا از اینکه دولتهای حدداکم در ترکیدده از نظددر ایدددئولوژیک
کمالیست باشند یا خیر ،غربگرایی ،رویکرد غالب در سیاست خارجی و امنیتی آنکددار بددوده اسددت.
در این دوره ،برداشت از آسیبپذیری ترکیه در برابر گسترش کمونیسم و بیثباتی منطقددهای بددهطددور
ناگزیری تأمین امنیت ملی این کشور را در گرو دنبالددهروی از متحدددان غربددی قددرار مددیداد .روابددط
خارجی ترکیه عمدت ًا محدود به تعامالت سیاسددی ،اقتصددادی و فرهنگددی بددا دولددتهددای اروپددایی و
آمریکا میشد و غالببودن غربگرایی حتی مجالی برای تعامل با همسایگان شددرقی نمددیداد .پایددان
جنگ سرد ،شرایط ژئوپلیتیکی ترکیه را بهطور اساسددی ت ییددر داد .از بددینرفددتن تهدیددد کمونیسددم و
برچیدهشدن پیمان ورشو ،موقعیت راهبردی ترکیه را از خطمقدم شرقی ندداتو بدده چهددارراه تعددامالت
مناطق مجاور و دولتهای تازه استقاللیافته تبدیل کرد.

1. Strategic Visions
2. Turkish Gaullism
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این تحوالت ساختاری با گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد در ترکیه همزمددان شددد
که با ظهور طبقه جدید اقتصادی و بازیگران تجاری ،بنیانهددای سیاسددت خددارجی ترکیدده را از
مؤلفههای امنیتی به اقتصادی ت ییر داد و زمینههای ظهور ترکیه بهعنوان دولت تجارتپیشدده 1را
فراهم کرد ( .)Kirisci, 2009در چنین متنی ،برخالف دورههای قبلی که موقعیت ژئواستراتژیک
ترکیه تهدید امنیت ملی تلقی میشد ،مجاورت با بالکان ،قفقدداز ،آسددیای مرکددزی و خاورمیاندده
فرصت بیسابقهای برای توسعه مراودات دیپلماتیک ،تجاری و فرهنگی در محیط پیرامونی این
کشور ایجاد میکرد .ظرفیددتهددای ژئددوپلیتیکی و ژئواکونددومیکی ترکیدده در مندداطق مجدداور آن
موجب بازنگری رهبران این کشور از نقش ملی و جایگاه بینالمللی ترکیدده و همچنددین ،ظهددور
نگرش راهبردی جدیدی شد که از دوره حکومت تورگوت اوزال (اواخر دهدده  198۰و اوایددل
دهه  )199۰شروع و سپس ،در دوره حاکمیت دولت عدالت و توسعه ،محوریت پیدا کرد.
نوعثمانیزم ،مفهوم غالب در فرمولبندی این نگرش راهبردی جدید اسددت .از نگدداه هاکددان
یاووز ،نوعثمانیزم ،گفتمانی برای ساخت هویت ملی جدید و ترجمه آن در سیاست خارجی بدا
تأکیددد بددر میددراث تدداریخی ،فرهنگددی و مددذهبی شددکوهمند امپراتددوری عثمددانی اسددت
( .)Yavuz, 2016این نگرش راهبردی ،مبتنی بر برداشت نوین از نقددش ملددی ترکیدده بددهعنددوان
قدرت بزرگ منطقهای و ظرفیتهای آن برای تبدیلشدن به قدددرت میاندده تأثیرگددذار در نظددام
بینالملل است .بر اساس چنین ذهنیتی ،ترکیه در قامددت دولددت محددوری» 2بایددد نقددش فعددال
دیپلماتیک ،سیاسی و اقتصادی در محیط پیرامونی خود بر عهددده بگیددرد (.)Taspinar, 2018: 2
با وجود این ،نوعثمانیزم با خل قدرت احمد داوداوغلو ( )2۰16تئوریسین اصلی ایددن نگددرش،
در سالهای گذشته جای خود را به نگددرش راهبددردی سددومی داده کدده تحددت رهبددری مقتدددر
رئیسجمهور اردوغان محوریت یافته است؛ گلیسم ترکی.
مفهومبندی این نگرش ،از تجربه سیاست خارجی فرانسه تحت رهبری شارل دوگل در دهدده
 196۰به عاریت گرفته شده است .بر این اساس ،سیاست خارجی ترکیه بهطور فزایندهای در حال

1. Trading State
2. Pivotal State
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ترکیب عناصر نوعثمانیزم و کمالیسم در نگرش راهبردی جدیدی است که تلقی از عظمت ترکیه و
نقش آن بهعنوان قدرت منطقهای با برداشت تهدید از آسیبپذیری امنیددت ملددی و اسددتقالل ملددی
درهم آمیخته شده است ( .)Haugom, 2019: 2010در چنین متنی ،سیاست خارجی ترکیه در دوره
جدید (بعد از  )2۰16بهمنظور پیگیری اهداف همزمان بیشینهسددازی نفددوذ و قدددرت منطقددهای و
کمینهسازی تهدیدات امنیت ملی بهمراتب ملیگرایانهتر ،مستقلتر ،خوداتکاتر و قاط تر شده است.
به سخنی دیگر ،امنیت ملی (شامل امنیت رژیم سیاسی) و بر عهدهگرفتن نقش قدرت تحددولسدداز
منطقهای ،دو پیشران اصلی نگرش راهبردی گلیسم ترکی و رفتار سیاست خارجی معاصددر ترکیدده
هستند .در چارچوب این نگرش ،سیاست خارجی کنونی ترکیه بهشدت هزینه-فایدهمحور است و
لحن و اقدام مطالبهگرایانه 1دارد که آشکارا در سبک دیپلماسی اجبار 2و تمایل ترکیدده بدده نمددایش
قدرت نظامی در ورای مرزهای ملی انعکاس پیدا کرده است (گلمحمدی.)1398 ،
اینکه اردوغان در مشاجرات دیپلماتیک خود با برخی از متحدان غربی مانند آمریکا ،آلمان،
هلند و فرانسه از الفاظ تندی استفاده میکند یا نیروهددای نظددامی خددود را بددهدلیددل اهانددت بدده
تصویرش ،از رزمایش مشترک نظامی ندداتو( 2۰17در نددروژ) فددرا میخوانددد ،تقریبداً در تدداریخ
جمهوری ترکیه بیسابقه است .این قاطعیت در امور منطقهای نیز قابل رصد است؛ عملیاتهای
بزرگ نظامی در سددوریه و عددراق از پدداییز  2۰16و نمددایش قدددرت نظددامی از طریددق تأسددیس
پایگاههای نظامی در قطر ،سومالی ،سودان و جیبوتی از نمودهای بارز ظهور چنین تفکراتددی در
سیاست خارجی ترکیه است .از سوی دیگر ،سیاست خارجی مبتنددی بددر گلیسددم ترکددی بسددیار
فرصتطلب و ابزارگراست؛ به این معنی که با رویکردی مناف محددور بدده تمددامی ظرفیددتهددا و
مزیتهای خود بهعنوان دارایی راهبردی مینگرد و بر این اساس ،در تعامددل بددا شددرکای خددود
ابزارسازی میکند .توافق  2۰16ترکیه با اتحادیه اروپا در نگددهداری پناهجویددان سددوری نموندده
خوبی در این راستاست که از این طریددق ،مندداب مددالی قابددلتوجدده( 4میلیددارد یددورو) و مندداف

1. Assertive,
2.Coercive Diplomacy
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دیپلماتیکی از جمله ل و روادید شهروندان ترکیه در سفر به اروپا و تداوم مددذاکرات عضددویت
در اتحادیه اروپا را مطالبه کرده است (.)Kirisci and Toygür, 2019: 74
مقابله بهمثل» 1از دیگر اصول رفتاری گلیسم ترکی اسددت .هرگوندده اقدددام خصددمانه علیدده
مناف و امنیت ملی ترکیه ،جدا از اینکه اقدامی از سوی متحد باشد یا دشمن ،اقدامات متقابل و
مقابله بهمثل ترکیه را در بر داشته است .چنین اصلی در نددوع رویکددرد ترکیدده بدده ندداتو مشددهود
است .بعد از تالشهای متمادی اتریش در ممانعت از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بددهویددژه
پیشنهاد این کشور در تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه پس از تحوالت کودتای  ،2۰16آنکارا در
اقدامی تالفیجویانه از سال  2۰17پرونده عضویت اتریش در سازمان ناتو را با رای منفی خود
رسماً از دستورکار خارج کرده است ( .)BBC News, 2017یا در مقابل عدددم اسددترداد فددتحاهلل
گولن از سوی ایاالت متحده ،آنکارا اقدام به دستگیری برخی از کشیشهای آمریکایی و فعاالن
فرهنگی -مذهبی آلمانی در ترکیه به جرم همدستی با کودتاچیان کرده است.

ب .بازاندیشی در فرهنگ راهبردی ترکیه
در دهههای گذشته ،رهبران ترکیه با بازاندیشی در مفهوم استقالل ملی و موقعیدت بدینالمللدی
کشورشان ،تالش مستمری بددرای اسددتقالل عمددل راهبددردی از متحدددان غربدی و نزدیکدی بدده
قدرتهای نوظهور شرقی داشتهاند .چنین تالشی نه بهمنظور قط پیوندهای راهبردی بددا اتحدداد
فراآتالنتیکی و پذیرش وابستگی به قدرتهای نوظهور شرقی ،بلکه در راسددتای هدددف ایجدداد
تعادل در روابط با غرب و شرق در جهانی پساغربی است .اساسداً ایدن قاعددده کلدی در رفتددار
ائتالفسازی قدرتهای نوظهور در شرایط گذار نظام بینالملل است که با نزدیکی به یکدیگر،
سعی در تأمین توأمان استقالل راهبردی و گریز از تنهایی راهبردی دارند .اما اینکدده آیدا چندین
قاعدهای میتواند به ایجاد اتحاد پایدار میان آنها بیانجامد ،باید تأمددل کددرد ()Ersen, 2019: 37
زیرا تصورات تهدید و فرصت آنها از شرایط نوین بینالمللی بسیار متفاوت و پویاست.

1. Reciprocity
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فرهنگ راهبردی ترکیه بهطور فزایندهای بهدنبال تأمین اسددتقالل راهبددردی» 1در مناسددبات
خود با جهان خارج است .چنین هدفی حاوی حداقل دو جنبه مهم اسددت .جنبدده نخسددت ،بدده
تالشهای ترکیه برای توسعه صنعت دفاعی پیشرفته ملی برمیگردد .هدف کالن در این راسددتا،
خودکفایی در تأمین نیازهای تسلیحاتی کشور است -چه بهصورت تولید بومی و چه از طریددق
پروژههای مشترک با تولیدکنندگان خارجی -بهشرطی کدده ترکیدده در صددادرات محصددوالت آن
سهمی داشته باشد و فناوریهای پیشرفته آن به ایددن کشددور منتقددل شددود .مشددارکت ترکیدده در
پروژه یوروسام» 2با فرانسه و ایتالیا در ساخت و توسددعه موشددکهددای دوربددرد بددرای نیددروی
هوایی ترکیه ،نمونهای از این همکاریهای تسلیحاتی مشترک در صنعت دفدداعی اسددت .نموندده
دیگر ،برنامه ترکیه برای مشارکت با نیروهای هوایی بریتانیا در توسعه و سدداخت جنگندددههددای
نددوع  TF-Xاسددت کدده اولددین جنگنددده بددومی نیروهددای هددوایی ترکیدده قلمددداد میشددود
(.)Defense News, 2018
تصمیم آنکارا به خرید سامانه موشددکی اس  »4۰۰روسددیه نیددز بایددد بددهعنددوان بخشددی از
تالشهای ترکیه برای کسب استقالل راهبردی در مقابل متحدانش در ناتو بهویددژه در راسددتای
دستیابی به سامانه دفاع موشکی ملی دیده شود .هرچند در نتایج ایددن اقدددام و اینکدده وابسددتگی
دفاعی به روسیه تا چه میزان میتواند استقالل راهبردی ترکیه بهویژه در حوزه دفاعی را تددأمین
کند ،باید تأمل کرد ،اما توسعه مراودات تسلیحاتی با روسیه برای ترکیه منطق سیاسی نیز داشته؛
که به نحوی ابزارهای چانهزنی آن در روابط با متحدان غربی را افزایش داده است .جنبه دیگددر
استقالل راهبردی بددرای ترکیدده ،گسددترش مددانور سیاسددی آن در ایجدداد ائددتالفهددای منعطددف
(تاکتیکی) با دولتهای دیگر در مسائل مختلف به منظور نیل بدده اهددداف سیاسددت خددارجی و
امنیتی است .شراکت راهبردی با روسیه و ایران در بحران سوریه از طریق چارچوب دیپلماتیک
روند آستانه» نمونه آشکاری در این مورد است.

1. Strategic autonomy
2. EUROSAM project
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اهداف کالن ترکیه در این چارچوب را میتوان در قالب دف تهدیدات امنیتی و عقبراندن
گروههای تروریستی (عمدتاً ی.پ.گ) در مرزهای جنوبی ،مدیریت بحران پناهجویددان سددوری
این کشور و تأمین مناف ترکیه در آینده نظام سیاسی سوریه خالصه کرد .ترکیدده از سددال 2۰15
به برآوردی راهبردی رسید که بهمنظور نیل به این اهداف کلیدی نمددیتوانددد بددر روی ایدداالت
متحده و قدرتهای اروپایی حساب کند ،همچنان که هیچکدام از آنها نفوذ همترازی با روسددیه
و ایران در سوریه نداشتند و مناف مشترکی با ترکیه در پاکسازی شمال سددوریه از شددبهنظامیددان
کردی تعریف نکرده بودند .در مقابل ،نیروهددای کددردی پددی .وای .دی و ی.پ.گ بدده متحدددان
میدانی اصلی برای آمریکا در معادالت میدانی سوریه تبدیل شده بودند .ترکیه همچنددین اتحدداد
مشابهی با ایران و دولت مرکزی عراق در تهدید امنیتی مشترک کردی داشددته اسددت .ایددن سدده
کشددور مندداف مشددترکی در مبددارزه بددا تحرکددات تروریسددتی پ.ک.ک و پددژاک و مقابلدده بددا
جاهطلبیهای رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق در تأسیس دولت مستقل کردی دارند .بددا
چندجانبهگرایی و گسترش روابط راهبردی با قدرتها و نهادهددای غیرغربددی ،آنکددارا بددهدنبددال
ابزارسازی برای موازنه نرم علیه قدرتهای غربی است ( )Cook, 2018تا هرچه بیشددتر بتوانددد
استقالل راهبردی خود را در راستای تثبیت موقعیت ترکیه بهعنوان قدرت منطقهای تأمین کند.
به موازات تحول در ماهیت روابددط دولددت و ارتددش و همچنددین ،ت ییددر در واقعیددتهددای
ژئوپلتیکی منطقه و تحوالت ساختاری در محیط بینالمللی ،فرهنگ راهبددردی 1ترکیدده درحددال
تجربة چرخشی اساسی است .ترکیه با گددذار از بنیددانهددای کمالیسددتی امنیددت ملددی و سیاسددت
خارجی ،نقش جدیدی برای کنشگددری فعددال خددود در محددیط در حددال ت ییددر بددینالمللددی و
منطقهای تعریف کرده است ( .)Yesiltas, 2019این تحددول ندداظر بددر بددازتعریف امنیددت ملددی،
استقالل راهبردی و موقعیت منطقهای و بینالمللی ترکیه است .تالش نخبگان جاهطلددب ترکیدده
برای کسب موقعیت رهبری در محیط پیرامونی و کنشگری فعال در معددادالت در حددال ت ییددر
بینالمللی بهطور اجتنابناپذیری به نظامی و امنیتیشدن ابزارهای سیاست خارجی ترکیه منجددر
 .1فرهنگ راهبردی چارچوبی برای فهم مکانیزمهای رفتار راهبردی یک دولت و مندداب کنشددگری فعددال سیاسددت خددارجی و
امنیتی آن در یک محیط بینالمللی و منطقهای است.
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شده اسددت .اکنددون آنکددارا حضددور نظددامی و سیاسددی گسددتردهای در کلیدددیتددرین معددادالت
ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی محیط همسایگی خود بددهویددژه شددرق مدیتراندده ،شددمال آفریقددا و
خاورمیانه دارد .در عین حال ،رهبران نوظهور این کشور بهمنظددور تددأمین مندداف ملددی و ت ییددر
موازنه منطقهای و بینالمللی در روابط خود با قدددرتهددای بددزرگ بددهویددژه آمریکددا و روسددیه
خطرپذیری میکنند.
چنین تحولی ناظر بر ظهور نگرشی راهبردی در سیاست خارجی ترکیه است؛ تحددولی کدده
حاصل برهمکنش پویاییهای سیاست داخلی با اقتداگرایی فزاینده اردوغان ،بددیثبدداتی و خددال
قدرت در ژئوپلیتیک در حال ت ییر محیط پیرامونی و عدمقطعیتهای ناشی از شرایط گددذار در
نظام بینالملل است .همچنین ،فرهنگ راهبردی نوین ترکیه مرزبندی مشخصی بددین دوسددت و
دشمن ندارد و بر اساس پویشهای محیطی و مناظرات سیاست داخلی ،الگوی اتحاد و دوستی
و دشمنی آن همواره در حال ت ییر است .هدف ،مشددخ

اسددت ،امددا ابزارهددا در حددال ت ییددر

هستند که ائتالفهای سیال بخشی از ابزارهددا بددرای حصددول دسددتاوردهای سیاسددی در کسددب
موقعیت برتر منطقهای و ارتقای جایگاه بینالمللی این کشور است (گلمحمدددی.)126 :1399 ،
در چنین متنی ،رهبران ترکیه حساب ویژهای بر روی توانمندیهای نظامی و ابزارهای عملیدداتی
در کنشگری فعال منطقهای خود باز کردهاند.
در این میان ،خاورمیانه و شرق مدیترانه کانون اصلی منطقهگرایی فعال ترکیده اسددت .حتددی
دستگاه دیپلماسی ترکیه توان اصلی خود را در پرورش دیپلماتهای ماهر در حوزه کشددورهای
عربی و بهطور کلی خاورمیانه متمرکز کرده است؛ که نخبگان اصلی آن دیگر نه به نیویددورک و
بروکسل بلکه به پایتخت کشورهای منطقه اعزام میشوند .هرچند در سالهای اخیددر ابزارهددای
نظامی کنشگری منطقهای ترکیه برجسته شده ،اما هارمونی قابل توجهی در کددارکرد و گددزینش
ابزارهای نظامی و دیپلماسی وجود دارد که تحت نظددام تصددمیمگیددری متمرکددزی بدده رهبددری
اردوغان پیش میرود .در تصویری کالن ،بهرغم اینکه در شرایط کنونی ترکیه به مثابه متحدددی
ناتمام برای غرب و شرق تصویرپردازی میشود و فرهنگ راهبردی آن بهطور فزایندددهای روی
ذهنیت و اصل خودیاری با اتکا به مناب قدرت ملی متمرکز شده ،که بهنحوی ترکیه را در مسیر
استقالل راهبردی از غرب تصویرپردازی میکند ،امددا مددادامی کدده ترکیده عضددو ندداتو اسددت و
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وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی شدیدی بددا اروپددا و آمریکددا دارد ،چددرخش اسددتراتژیکی در
رفتار آنکارا اتفاق نمیافتد.
اینکه ترکیه به سمت تنوعسازی روابط سیاسی و اقتصادی با قدرتهددا و نهادهددای شددرقی
حرکت کرده ،از نتایج و ضرورتهای شرایط گذار نظام بین الملل است و منحصر به ترکیه هم
نیست ،بلکه اغلب متحدان آمریکا چنین رویکردی را در پیش گرفتددهانددد .امددا ایدن بدده معنددای
چرخش استراتژیک و رویگردانی از غرب نیست و هسته اصلی رفتار راهبددردی آنهددا کددار بددا
آمریکا در قالب ناتو و اتحاد فراآتالنتیکی است .البته نباید منطق رفتاری ترکیة امددروزی را تنهددا
براساس غربگرایی سنتی سادهسازی کرد ،بلکه پیچیدده و چندددوجهی شددده اسددت .در چنددین
شرایطی ،برای رهبران ترکیه جستجوی استقالل راهبردی از طریق توسعه روابط با قدرتهددا و
نهادهای نوظهور شددرقی اقدددامی هوشددمندانه در راسددتای ظرفیدتسددازی و تقویدت ابزارهددای
چانهزنی در مقابل متحدان غربی بهمنظددور تددأمین مندداف ملدی بددر اسدداس واقعیدتهددای نددوین
بینالمللی است.

ج .تهدیدهای نوظهور و دکترین امنیت ملی ترکیه
دکترین امنیت ملی ترکیه مبتنی بر دو خوانش از تهدیددد اسددت؛ تهدیدددانگاری و تهدیدسددازی.
تهدیدانگاری ،فهمی از تهدید است که رهبران ترکیه آن را چالش بالقوه بددرای امنیددت ملددی یددا
امنیت رژیم سیاسی خود قلمداد میکنند .تهدیدسازی ،اقدامی عامدانه برای امنیتددیکددردن یددک
مسئله یا تهدید جلوهدادن موضوعی در امنیت ملددی ترکیدده اسددت تددا بدده ایددن طریددق ،مندداب و
ابزارهای الزم برای اتخاذ رویکردهای مشخ

در سیاست خارجی را بسددیج کننددد (

Kardas,

 .)2020اولی تهدیدی واقعی است ،اما دومی تهدیدی برساخته و تصنعی برای نیددل بدده هدددفی
مشخ

در سیاست داخلی و خارجی است .در تصویری کالن ،ترکیدده بددا سدده تهدیددد عمددده

مواجه است که با همین قرائت دوگانه به تهدید و امنیت به آنها نگاه میکند؛ نخست ،سددندروم
اقلیتها بهویژه مسئله کردی ترکیه است که تهدیددد آن فراتددر از مرزهددای ایددن کشددور نشددأت
میگیرد .هرچند این تهدید ،واقعی و مسئله دیرینه امنیت ملی ترکیدده اسددت ،امددا بددا توجدده بدده
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اهمیت این مسئله در معادالت سیاست داخلددی ترکیدده ،در برخددی مددوارد دولددتهددای مرکددزی
بهمنظور تأثیرگذاری بر پویاییهای داخلی یا مشروعسددازی مددداخالت خددود در امددور داخلددی
همسایگان جنوبی ،اقدام به امنیتیسازی مسئله کردی میکنند.
با وجود این ،قدرتیابی کردهددای سددوریه و اقدددامات بددیثبدداتکننددده گریالهددای پ.ک.ک در
مرزهای ترکیه نقش مهمی در سیاستهای تهاجمی و مداخلهگرایانه ترکیه در سوریه و عددراق داشددته
است .از سوی دیگر ،تهدیدهای ناشی از مسئله اقلیتها بهویژه کردها ارتباط مسددتقیمی بددا سددندروم
مداخله قدرتهای خددارجی در امنیددت ملددی ترکیدده دارد .بددا توجدده بدده حافظدده تدداریخی فروپاشددی
امپراتوری عثمانی و ساختار سیاسی و فرهنگی چندپاره جامعه ترکیه ،رهبران ایددن کشددور همددواره از
نفوذ قدرتهای خارجی در امور داخلی خود واهمه دارند .در شرایط کنونی ،این تهدید بیشددتر ندداظر
ال سوریه برای ترکیه ژئوپلیتیددک امنیددت ملددی
بر مداخالت قدرتهای غربی است .به همین دلیل ،مث ً
تلقی میشود ،نه صرف ًا ژئوپلیتیک نفوذ .بنابراین ،سندروم ترس از نفوذ قدرتهای خارجی به همددراه
مسئله اقلیتها (کردها) از تهدیدهای اصلی دکترین امنیت ملی ترکیه است.
دوم ،تهدیدهای ناظر بر امنیت نظام سیاسی حاکم اسددت .از سددال  2۰13جریددان سیاسددی-
دینی موسوم به جماعت گولن (گولنیستها) به تهدید فوری علیه امنیت رژیم سیاسی اردوغان
تبدیل شده است؛ که بهدنبال براندازی نظام سیاسددی حدداکم هسددتند .ایددن تهدیددد زمددانی بددرای
اردوغان خطرناکتر میشود که عاملیت حمایددت غددرب یددا ابزارسددازی قدددرتهددای غربددی از
گولنیستها برای تأثیرگذاری بر معادالت سیاست داخلی ترکیه را برجسته کنددیم .بخددش قابددل
توجهی از شکاف در روابط ترکیه با اتحاد فرآتالنتیکی بهویژه بعد از کودتا و نزدیکی اردوغددان
به روسیه و ایران تحت تأثیر همین برداشت تهدید از امنیت نظددام سیاسددی حدداکم بددوده اسددت
( .)Yucesoy, 2019: 13عالوه بر این ،تهدیدهای ناشی از بحرانهای اقتصددادی و تددأثیر آن بددر
اقتدددار و مشددروعیت نظددام سیاسددی حدداکم اهمیددت دارد .اقتدددار امددروزی اردوغددان مدددیون
دستاوردهای رشد اقتصادی دولت او در دو دهه گذشته بوده است .از نگاه اردوغان ،اگر چددر
اقتصاد نچرخد ،امنیت رژیم سیاسی او به خطر میافتد .از این رو ،کددنشگددری فعددال ترکیدده در
مناطق مجاور بهویژه خاورمیانه و شرق مدیترانه دارای انگیزههای اقتصادی است.

تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی...

87

در این میان ،نیازهای انرژی بهعنوان پاشددنه آشددیل تددداوم رشددد اقتصددادی ترکیدده ،اهمیددت
ویژهای در مداخلهگرایی و قشونکشی اردوغان در مناطق پیرامونی دارد؛ تا سهمی از معددادالت
در حال ت ییر انرژی را به دست آورد .در سالهای اخیر ،روند رشد اقتصادی ترکیه کاهش پیدا
کرده است (از  6درصد در سال  2۰13به پایینتر  2درصد در سال  )2۰19و تهدیدهای ناشددی
از بحرانهای داخلی آن ،انگیزههای اقتصادی منطقهگرایی فعددال ترکیدده در محددیط پیرامددونی را
هرچه بیشتر برجستهتر میکند ( .)Kirisci and Toygür, 2019سددوم ،تهدیدددها و چددالشهددای
تضعیفکنندة منطقهگرایی فعال ترکیه در محیط پیرامونی خود اسددت .منطقددهگرایددی راهبددردی
ترکیه نیاز به فضای حیاتی برای کنشگری فعال ژئددوپلیتیکی و ژئواکونددومیکی دارد .ترکیدده در
سالهای گذشته احساس خفگی ژئوپلیتیکی و انزوا در مناطق عمق نفوذ راهبردی خود میکند.
برای نمونه ،با توجه به توافقات یونان-مصر و یونددان-اسددرائیل در شددرق مدیتراندده و حمایددت
قدرتهای اروپایی از چنین توافقاتی ،ترکیه احسدداس خفگددی ژئددوپلیتیکی در معددادالت شددرق
مدیترانه کرد و بخش قابل توجهی از اقدام این کشور به مداخلدده نظددامی در لیبددی و توافددق بددا
دولت وفاق ملی در تعیین حدود مرزهای دریایی در این راستا قابل فهم است.
در واق  ،یکی از اولویتهای حضور نظامی ترکیه در معادالت لیبی ،تالش برای خددروج از
این بنبست ژئوپلیتیکی بود تا به بیشینهسازی نفوذ خود در معادالت در حال ت ییر ژئددوپلیتیکی
و ژئواکونومیکی(مناب نفت و گاز) شرق مدیترانه بپردازد .دکترین دریایی وطن آبی( 1در زبددان
ترکی "ماوی وطن") ترکیه نیز در راستای همین ذهنیت خفگی ژئوپلیتیکی قابل فهددم اسددت و
مطمئناً فراتر از اقدامی تاکتیکی برای دستیابی به مناب انرژی بایددد بدده آن نگریسددت .یکددی از
پایههای دکترین وطن آبی ،ایجاد پایگاههای نظامی در شمال قبددرس ،سددواحل لیبددی و البتدده در
دریایی سر در سواحل سودان اسددت کدده سددرنگونی رژیددم عمرالبشددیر ،ایددن هدددف را ناکددام
گذاشت .برآورد رهبران ترکیه از ادعاهای یونان ،مصر و فرانسه در شرق مدیترانه (طددرن نقشدده
حدود دریایی سویل از سوی یونان و حمایت اتحادیه اروپا) ایددن اسددت کدده ایددن کشددورها بددا

1. Mavi Vatan doktrin - Blue Homeland Doctrine
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حمایت ناتو و اتحادیه اروپا دنبال تحمیل نسخه دریایی پیمان سور علیه ترکیه و زندددانیکددردن
این کشور هستند (.)Daily Sabah, 2020
اقدددامات اخیددر ترکیدده در تقویددت بنیدده دفدداعی و تسددلیحاتی نیددروی دریددایی ،سدداخت
زیردریاییهای جدید بومی ،بهکارگیری خدمات نوین رصد اطالعات هوایی در خدمت نیددروی
دریایی ،برگزاری چند رزمایش دریایی به منظور نشاندادن اقتدار ترکیه در مدیترانه و همچنین،
در محدوده دریای سیاه همگی تصویری از کشوری را به نمایش گذاشته کدده بددهدنبددال توسددعه
قلمرو نفوذ دریایی و کسب امتیازات بیشتر از معادالت در حال ت ییددر شددرق مدیتراندده اسددت و
چنین بهنظر میرسد که ترکها با طرن دکتددرین وطددن آبددی ،مخدداطرات احتمددالی برخددورد بددا
قدرتهای دیگر را پذیرفتهاند.
نقشآفرینی فعددال ترکیدده در مناقشدده قددرهبدداغ و حمایددت آشددکار نظددامی آن از جمهددوری
آذربایجان بهویژه در جنگ پاییز سال جاری ( )2۰2۰در قرهباغ کوهسددتانی از نمودهددای دیگددر
ضرورت توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی آنکارا در محددیط پیرامددونی اسددت .حضددور فعددال در مناقشدده
قرهباغ ،ظرفیتهای ژئوپلیتیکی قابلتوجهی برای کنشگری ترکیدده در معددادالت امنیتددی قفقدداز
جنوبی و حتی آسیای مرکزی فراهم میکند .از سوی دیگر ،آنچه در جنددوب قفقدداز مددیگددذرد،
برای آنکارا صرفاً محدود به ترتیبات ژئوپلیتیکی این منطقه نیست ،بلکه پیامدهای مستقیمی در
تعامالت و برخوردهای آن با سایر مناطق پیرامونی دارد .واضح اسددت کدده دولددت اردوغددان از
دستیابی به بسیاری از اهداف راهبردی خود در سوریه ،لیبی و مصر ناکام مانده و این بهنحددوی
به افزایش اعتراضات داخلی از عملکرد سیاست خددارجی دولددت او منجددر شددده اسددت .شدداید
پیروزی هرچند کوتاهمدتی در ورای مرزهددای ملددی مددیتوانددد صدددای معترضددان را خدداموش،
توجهات مردم را از بحرانهای اقتصادی منحرف و اعتمادبهنفس ارتش این کشور را بازگرداند.
در چنین شرایطی ،جنگ در قرهباغ کوهستانی عمالً برای اردوغان سودمند است.
در سایة این پیروزی ،سوژههایی برای حماسهسراییهای ظفرمندانه اردوغان در صحنه داخلددی
فراهم میشود؛ تصویر ترکیه و اردوغان بهعنوان رهبر و حافظ مسددلمانان منطقدده را احیددا کددرده و
ائتالف ملیگرایان تندور با دولت حاکم را مستحکمتر میکند .از سوی دیگددر ،ایددن جنددگ بددرگ
برنده جدیدی برای چانهزنی سیاسی با قدرتهای غربدی و روسددیه در معددادالت سددوریه ،شددرق
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مدیترانه و لیبی به ترکیه میدهد .ذهنیت تهدید محاصددره ژئددوپلیتیکی بددهاندددازهای بددرای رهبددران
نظامی و سیاسی ترکیه اهمیت دارد که بیمحابا به دل مناقشات مناطق مجدداور میزننددد؛ حتددی بدده
بهای به مخاطرهافتادن مناف و امنیت ملی این کشور در روابط با قدرتهای بددزرگ بددینالمللددی و
منطقهای .تقریب ًا ترکیه در اکثر مناقشات ژئوپلیتیکی مناطق پیرامونی خود حضور فعال دارد.

د .نظامیشدن ابزارهای سیاست خارجی و تحول در سیاست دفاعی
در دهه گذشته ،سیاست امنیتی ترکیه با توجه به حضور فزاینده فرامرزی نیروهای نظددامی ایددن
کشور در محیط پیرامونی و رویکردها و عملیاتهای نظامی مستقل از ناتو متحول شده اسددت.
نقشآفرینی فعال ارتش در منطقهگرایی فعال ترکیه با دفد تهدیدددهای امنیددت ملددی و توسددعه
قلمرو کنشگری برونمرزی این کشور موجب برجستهشدن مناب و ابزارهای قدرت سخت در
سیاست خارجی ترکیه شده است .این روند متأثر از تحول در گسترة ج رافیددایی فعالیددتهددای
سیاست خارجی ترکیه است که چشمانداز ژئوپلیتیکی آن با فاصلهگرفتن از رویکرد تدددافعی و
نگاه ملددی -سددرزمینی محدددود بدده رویکددردی تهدداجمی و نگدداه فراملددی -فراسددرزمینی شددامل
خاورمیانه ،قفقاز ،بالکان و شمال آفریقا گذار کرده است (.)Yesiltas, 2020; 289
آمال راهبردی رهبران ترکیه در تبدیلشدن به بازیگری تحددولسدداز در محددیط پیرامددونی و
تأثیرگذاری بر مناسبات بینالمللی بهطور اجتنابناپذیری نقش قابلیتهای نظددامی و امنیتددی در
سیاست خارجی را پررنگ کرده است .از نگاه بسیاری از ناظران ،کسب اسددتقالل راهبددردی ،از
مهمترین اهداف چنین فهم جدیدی از سیاست امنیتی و خارجی ترکیدده اسددت (

;Seren, 2018

 .)Duran, Aslan and İnat, 2018در این راستا ،سیاست امنیتی نوین ترکیه صرفاً بهدنبددال دفد
تهدیدهای داخلی و خارجی علیه امنیت ملی نیست ،بلکه همزمان بهدنبال نمایش قدددرت ملددی
ترکیه است.
نگاهی گذرا به فعالیتها و عملیاتهای نیروهای نظامی ترکیه بهویددژه در سددالهددای اخیددر
نشان میدهد که سیاست دفاعی این کشور به ورای مرزهای ملی آن گسترش پیدا کرده اسددت.
عملیاتهای مختلف نظامی در سوریه ،شمال عراق ،لیبی؛ آرایددش جنگددی ناوچددههددای نیددروی
دریایی در سواحل لیبی ،دریای اژه و مدیترانه؛ مانورهددای عملیدداتی گسددترده نیددروی هددوایی و
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پهپادی در مرزهای همسایگان جنوبی ،حضور فعال مستشاران نظامی ترک در طرابلس ،سومالی
و قطر؛ و توسعه پایگاههای نظامی در مناطق پیرامونی نشان از ظهور تفکر جدیدی در سیاسددت
دفاعی ترکیدده دارد .در نگدداهی کددالن ،ارتددش ترکیدده بدده بددازیگر کلیدددی در مدداجراجوییهددای
ژئوپلیتیکی آنکارا تبدیل شده است .در این راسددتا ،مواضد راهبددردی ترکیدده روی سدده محددور
متمرکز شده است؛ تحول در نیروی دریایی بهمنظور تأثیرگذاری بر معادالت آبهای پیرامونی،
تمایالت گسترده در توسل به جنگهای نیددابتی در رزمگدداههددای مختلددف از شددمال آفریقددا تددا
شامات و گسترش پایگاههای نظامی در بخشهای مختلف قلمرو نفوذ منطقهای ترکیه.
از زمان تأسیس جمهوری ،کارویژه نیروهای دریایی ترکیه عمدتاً بازدارندگی و حفاظددت از
مرزهای ساحلی این کشور بوده است .در دهدده گذشددته ،مأموریددت نیددروی دریددایی ترکیدده بددا
رویکرد ژئواستراتژیک جدیدی و در سایه پیشرفتهای قابل مالحظه در فندداوریهددای دفدداعی
متحول شده است .درآینده نزدیددک شددش زیردریددایی از نددوع  Reis- 214وارد ناوگددان نیددروی
دریایی میشود .در حال حاضر ،نیروی دریایی ارتش ،چهار کشتی ملی و بددیش از  15۰فرونددد
شناور سطحی و زیرسطحی با تناژ  26۰هزار تن در اختیار دارد که با قابلیتهای دفاعی بددومی
به عاملی بادارنده در نبردهای دریایی ترکیه تبدیل شده است .شناورهای ساخت داخل جنگددی
ترکیه مجهز به موشکهای ضدکشتی با برد بیش از  2۰۰کیلومتر هستند .از سوی دیگر ،صنعت
دفاعی ترکیه قصد دارد بهزودی از تجهیز ناوچههای جنگی خود به موشکهای کددروز دریددایی
گزگین شبیه به تامهاوک آمریکایی و کالیبر روسی رونمایی کند (.)Yesiltas, 2020; 294-308
از منظر ژئواستراتژیک ،دکترین جدیدی بهنام وطن آبددی» در مأموریددتهددای بددرونمددرزی
نیروی دریایی ترکیه طراحی شده است که اهداف ویژهای دنبال میکند .دکترین دریددایی وطددن
آبی به ضرورت توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی ترکیه در آبهددای پیرامددونی و دریاهددای آزاد اطددراف
شبهجزیره آناتولی اشاره دارد .از نگاه نخبگان نظامی و سیاسی ترکیه ،تحقددق اهددداف عملیدداتی
ماوی وطن» به عنوان دارایی راهبردی برای تحکیم استقالل ترکیه از سدداختار نظددامی -امنیتددی
ناتو و بهبود مواض سیاسی ترکیه در تعامالت بینالمللی این کشور است .این دکترین عالوه بر
اهداف نظامی و ژئواستراتژیک ،دنبال سددهیمشدددن ترکیدده در مندداب انددرژی دریددای مدیتراندده و
بازارهای صادراتی مناطق پیرامونی است .رهبران نظامی ترکیه در تبیددین اهمیددت ایددن دکتددرین
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همواره به گفتههای ژنرال عثمانی ،باربارس هایرتین ،در قددرن  16مددیالدی اسددتناد میکننددد کدده
کسی که بر آبهای این منطقه حکمرانی میکند ،از بینالنهرین تا شمال آفریقا حکومت خواهد
کرد( .)Anadolu Agency, 2018چنین مواضعی نشان از اهمیت ویژه قدرت نیروی دریددایی در
منطقهگرایی فعال ترکیه دارد.
نیروی نظامی ترکیه همچنین تمایل فزآینده به بهرهبرداری از ظرفیتهای میدددانی نیروهددای
نیابتی در مأموریتهای بددرونمددرزی خددود نشددان داده اسددت .بددرای نموندده ،ارتددش ترکیدده بددا
سازماندهی ،آموزش و تجهیز نیروهای معارع سوری موسوم به ارتش آزاد سوریه» با بیش از
 12۰هزار جنگجو ،از قابلیتهای میدانی آنها بهطور گسترده در عملیاتهددای نظددامی خددود در
شمال سوریه بهرهبرداری کرده است .نقش نیروهای نیابتی در سیاست دفاعی ترکیه به اندازهای
اهمیت پیدا کرده که رهبران این کشور آشکارا از اعزام نیروهای ارتش آزاد سوریه به جبهههای
جنددگ در لیبددی بددرای حمایددت از دولددت وفدداق ملددی سددخن میگوینددد (.)Alemdar, 2020
منطقهگرایی فعال ترکیه همزمان نیازمند گسترش پایگاههای نظامی این کشور بوده است .ارتش
ترکیه به بهانه آموزش نظامی و مأموریت مستشدداری ،حضددور نظددامی گسددتردهای در سددومالی،
شمال قبرس ،پایگاه مشترک قطر ،حضور مستشاری نیروهددای ویددژه در پایگدداه نظددامی لیبددی و
پایگاههای عملیاتی ،مستشاری و آموزشی مختلف در سوریه و شمال عراق دارد.
بعد از جنگ سرد بهویژه دهه  199۰سیاست دفاعی و نظددامی ترکیدده مبتنددی بددر دو راهبددرد
عمده بود .نخست ،استراتژی بازدارندگی فعال» که بهدنبال مقابله مستقیم نظامی با تهدیدددهای
امنیت ملی در مناطقی که تهدیدددها از آن نشددأت میگرفتنددد .دوم ،رویکددرد نظددامی دو و نددیم
جنگ» 1که به آمادگی تهاجمی در مناقشه نظامی همزمان با دولتهای متخاصددم در جبهددههددای
شرقی و غربی و نیمجنگ» به تهاجمات نظامی گسترده این کشور در مقابله بددا عملیدداتهددای
تروریستی کردهددای پ.ک.ک اشدداره دارد ( .)Bagci, and Kurec, 2017عملیدداتهددای نظددامی
ارتش ترکیه در شمال عراق ،مناقشات نظامی آن با یونان در دریای اژه و سیاست نظددامی فشددار
حداکثری آنکارا علیه دولت سوریه برای اخراج و تحویل رهبران پ.ک.ک از چنددین راهبددردی
1. Two-and-a-Half War
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نشأت میگرفددت .امددروزه ترکیدده مندداف نظددامی -سیاسددی مختلفددی در محورهددای ج رافیددایی
گستردهتری دنبال میکند که مبتنی بر تقویت همهجانبه نیروهای نظامی و صنعت دفاعی بددومی
این کشور است.
در چنین متنی ،نخبگان نظامی سکوالر و ژنرالهای محتاط ارتش سنتی ترکیه جای خود را
به نخبگان غیرنظامی اسالمگرا و جاهطلب در ترسیم دکترین دفاعی و نظامی ترکیدده داده اسددت.
برای نمونه ،همکاریهای نظامی ترکیه-اسرائیل جای خود را به شراکت دفاعی ترکیه-قطددر یددا
ترکیه-لیبی داده است .از زمان پایان جنگ سرد ،در نتیجة تحول در قدرت ملی ،نقش منطقهای و
موقعیت بینالمللی ترکیه ،نیروهای مسلح این کشور تحوالت مهمددی در روابددط ارتددش و دولددت،
عملیاتهای نظامی و قابلیتهای نظامی تجربه کرده است .تا هزاره جدید ،ژنرالهای ارتش نقددش
ناظر و قیم برای خود در سیاست و حکومت ترکیه قائل بودند که نقش مداخلهگرایانه آنهددا منجددر
به چهار کودتا در ترکیه شد .در هزاره جدید ،با ت ییر موازنه قدددرت بددین نظامیددان و غیرنظامیددان،
ارتش بهتدریج در کنترل غیرنظامیان و رهبران سیاسی قرار گرفت .امددا کودتددای ندداموفق جددوالی
 2۰16نشان داد که بهرغم این تحوالت ،الگوهای رفتاری گذشته هنوز ردپای نظامیان در معادالت
سیاست داخلی ترکیه را دارد.
اساس ًا کودتای  2۰16فرصت بیسابقهای برای دولت حاکم فراهم کرد تا با پاکسددازی گسددترده
عناصر نظامی ناهمسو ،به تجدید ساختاری و پرسنلی ارتش اقدددام کنددد .بالفاصددله بعددد از کودتددا
حدود  8هزار پرسنل نظامی از ارتش اخراج شدند که شامل بیش از  2۰۰ژنرال و چهارهزار افسددر
میانرتبه ارتش این کشور بددود ( .)Gurcan, 2016بددا اصددالحات در سدداختار ارتددش ،بسددیاری از
دانشگاههای افسری بسته شدند و در مقابل ،فارغالتحصیالن مدارس مذهبی همچون امام خطیددب
جایگزین شدند و حتی دانشگاه جدیدی با عنوان دانشگاه دفاع ملی» 1زیددر نظددر وزارت دفدداع و
علوم بهمنظور پذیرش و آموزش افسران جدید نظامی همسو با دولت حاکم تأسددیس شددده اسددت
( .)Es, 2017در حوزه عملیاتهای نظامی ،در طول جنگ سرد ،دکترین امنیتی ترکیدده بددهعنددوان
عضو ناتو مبتنی بر رویکردی دفاعی و حفظ وض موجود بود .از اواخددر دهدده  199۰سیاسددت
1. National Defense University

تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی...

93

دفاعی ترکیه رویکرد فعاالنه و قاط تری در مواجهه بددا تهدیدددهای چندگاندده ناشددی از محددیط
امنیتی ناپایدار خاورمیانه و همچنین ،نمایش توانمندیهای نظامی خود بهعنوان قدرتی منطقهای
در پیش گرفت (.)Bagci and Kurec, 2017: 34
در این راستا ،ارتش ترکیه عملیاتهای نظامی مختلفی در محددیط پیرامددونی خددود بددهویددژه
شمال عراق ،بحران سوریه و لیبی انجام داده اسددت .بددرای نموندده ،از اوت  2۰16ترکیدده چهددار
عملیات بزرگ نظامی در شمال شرق سویه و محورهای شمالی ادلب با عناوینی همچددون سددپر
فرات ،شاخه زیتون و چشمه صلح داشته که با اتکای میدانی به نیروهای نیددابتی خددود درصدددد
عقبراندن کردهای مسلح ی.پ.گ از مرزهددای شددمالی سددوریه و همچنددین ،تقویددت مواضد
متحدان محلی خود در مقابل ارتش دولت سوریه بوده است تا بهعنوان بددازیگری تأثیرگددذار در
معادالت سیاسی سوریه باقی بماند .آنکددارا همچنددین در تابسددتان  2۰17بددا اعددزام حدددود 3۰۰
نیروی نظامی و تجهیزات جنگی و تأسیس پایگاه نظامی مشترک در دوحه بهمنظور حمایددت از
پادشاهی قطر در مناقشه بین ائتالف عربستان سعودی و قطر ،خطرپذیری کددرده اسددت .ارتددش
ترکیه در عمق  4۰کیلومتری شمال عراق نیز  19پایگاه نظامی دائمی و موقت دارد که با حدددود
 15۰۰نیروی نظامی و ادوات زرهی و توپخانددهای بدده بهاندده مبددارزه علیدده پ.ک.ک مددداخالت
نظامی خود را توجیه میکند.
در رابطه با قابلیتهای نظامی ،نیروهای مسلح ترکیه اقدامات قابلتوجهی در مدددرنسددازی
تسلیحات و ابزارهای دفاعی و تهاجمی خود انجام داده است .نیروهای مسلح ترکیه بدده عنددوان
ارتش دوم ندداتو و دوازدهمددین قدددرت نظددامی دنیددا شددناخته میشددود کدده در عددین حددال ،بددا
سرمایهگذاری بر صنعت دفاعی بومی بهتدریج در حال کاهش وابستگی نظامی و دفدداعی خددود
به متحدان ناتویی است .هرچند خودکفایی صنای دفاعی ترکیه در کوتدداهمددت بعیددد بدده نظددر
میرسد ،اما آنکارا برنامه منسجمی را در مدرنسازی تجهیزات نظامی و صددنعتیسددازی صددنای
دفاعی دنبال میکند .بر اساس طرن استراتژیک  2۰21وزارت دفاع ترکیه ،پروژههای عظیمی در
صنعت دفاعی این کشور از جمله توسعه سیستمهای دفاع موشکی بالستیک و هوایی ،اسدتقرار
و عملیاتیسازی سامانه دفاعی روسی اس ،4۰۰-حضور در زنجیره تولید جنگندههای اف،35-
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تولید زیردریاییهای مستقل از سیستم هوایی ،ناوچههای جنگی ضدهوایی و بومیسازی تولیددد
انبوه پهبادهای تهاجمی در حال اجراست (.)Daktilo, 2020
ترکیه پس از ایاالت متحده ،روسیه ،چین ،اسرائیل ،پاکستان و ایران ،ششمین کشوری است
که به طور مستقل پهپاد تهاجمی تولید کرده (آکینچدی ،اکسددونگور) و از آن در شددرایط واقعددی
جنگ استفاده میکند که وزن آنها از چند کیلوگرم تا پنج تن میرسد .در سددایه توسددعه سددری
صنای دفاعی ترکیه ،نیروهای مسلح این کشور در میان قدددرتهددای برتددر نظددامی جهددان قددرار
گرفتهاند .بر اساس ردهبندی  2۰19قدرتهای نظامی گلوبال فایرپاور» ترکیه بدده جایگدداه نهددم
ارتشهای قدرتمند جهان ارتقا یافته است ( .)Global Firepower, 2019توسعه قدرت نظامی
ترکیه پیامدهای مثبتی در حوزه صنعت دفاعی این کشور داشته است .از سال  54 ،2۰11درصد
از نیازهای دفاعی ترکیه از طریق مناب و تولیدات داخلی تأمین میشود که ایددن رقددم در سددال
 2۰18به  74درصد رسیده و ترکیه تنها  26درصددد از تسددلیحات خددود را خریددداری میکنددد.
اساساً رئیس جمهور اردوغان که از شرکای خود در ناتو ناامید شده و سودای نقشآفرینی فعال
در معادالت محیط پیرامونی دارد ،برنامهای گسترده را بددرای توسددعه شددتابان مجموعدده صددنای
دفاعی ملی به راه انداخته است .هدف از این برنامدده ،کدداهش وابسددتگی ترکیدده بدده سددالنهای
کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی و تنوعسازی در روابط تسلیحاتی با شددرکای غیرغربددی
همچون روسیه ،چین ،ژاپن و کره جنوبی است (.)Kurc, 2018
طی چهار سال گذشته ،این کشور  35میلیارد دالر در صنعت دفدداعی سددرمایهگذاری کددرده
است .از سال  2۰۰2تا  2۰18صادرات تسلیحات ترکیه از  247میلیون دالر به حدود  2میلیددارد
دالر افزایش داشته است .برنامه توسعه صنای دفاعی و مدرنسازی تسددلیحات نظددامی بددهطددور
ناگزیری مخارج نظامی ترکیه را افزایش داده است .بر اساس دادههای موسسه سیپری ،مخددارج
نظامی ترکیه از  13/8میلیارد دالر در سال  2۰۰2به  19میلیارد دالر در سال  2۰18افزایش پیدددا
کرده است که از میانگین مخارج نظامی کشورهای اروپایی( 9-8میلیارد دالر) باالتر است .تنهددا
در سال  2۰18هزینههای نظامی ترکیه  24درصد باال رفته است؛ یعنی باالترین افزایش در میددان
 15کشور عمده جهان از نظر بودجه نظامی (.)SIPRI, 2019
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سیاست خارجی ترکیه در برهههای مختلفی با طیفی از مسائل متفاوت مواجه بوده اسددت کدده
اولویتهای سیاست دفاعی و دکترین امنیت ملی بر اساس تهدیدهای ناشی از آنهددا فرمددولبندددی
شده است .پژوهشهای مختلفددی از جملدده نظرسددنجیهددای سیاسددت خددارجی سدداالنه دانشددگاه
کادیرهاس ( )KadirHass Survey, 2019در رابطه با ارتباط معنادار بین مسائل سیاست خارجی و
اولویتهای امنیتی ترکیه انجام گرفته که با اتکددای بدده آرای افکددار عمددومی ،تصددویرپردازیهددای
رسانهای و دیدگاههای نخبگان فکری و اجرایی ترکیه یافتههای قابل توجهی پیش رو میگذارد تددا
فهم بهتری از راهبردهای دفاعی -امنیتی ترکیه داشته باشددیم .از  1991تددا  2۰۰2بحددران در خلددیج
فارس ،مسئله قبرس و جداییطلبی کردی به همراه اسالم سیاسی ،مهمترین موضددوعات سیاسددت
خارجی و تهدیدهای امنیتی ترکیه هستند .این موضوعات در مقایسه با محورهای اصلی سیاسددت
خارجی ترکیه در سالهای بین  2۰۰3تا  2۰1۰جای خود را به سیاسددت خاورمیانددهای آمریکددا در
دوره بعد از حمله این کشور به عراق ( )2۰۰3و مسئله عضویت در اتحادیه اروپددا داده اسددت کدده
در آن کردهای پ.ک.ک نه به صورت مستقیم بلکه بهواسطه تهدیددهای ناشددی از سیاسددتهددای
کردی واشنگتن و بروکسل تهدید جلوه میکنند.
البته در این دوره ،ترکیه اقدام به آتش بس با پ.ک.ک و سیاسددت گشددایش کددردی در داخددل
کرده بود که تأثیر مهمی در این ت ییر ذهنیت امنیتی نسبت به مسئله کددردی داشددت .در ایددن دوره،
تهدیدهای ناشی از بنیادگرایی اسالمی در ردیفهای بعدی مسائل سیاست خددارجی ترکیدده قددرار
دارد .بعد از انقالبهای عربی ( )2۰11نگرانیهای امنیت ملی ترکیه بهطددور قابددل تددوجهی ت ییددر
پیدا کرد .در سالهای بین  2۰11تا  2۰18برای ترکها امنیت ملی از ناحیه معادالت پیچیده امنیتی
در بحران سوریه ،عراق ،بحران پناهجویان ،لیبددی ،کردهددای سددوریه و مسددئله اسددرئیل و فلسددطین
است .داعش و مصر در رتبههای بعدی هستند و موضوع نفوذ منطقهای ایددران بعددد از تهدیدددهای
ناشی از سیاستهای خاورمیانهای آمریکا ،اتحادیه اروپددا ،اعددراب خلددیج فددارس و روسددیه بددرای
ترکها قرار میگیرد .در تصویری کالن ،سه موض امنیتی سددوریه ،کردهددا ،پندداهجویددان و جنددبش
فتحاهلل گولن از مهمترین دغدغههای امنیت ملددی و سیاسددت خددارجی ترکیدده هسددتند کدده ارتبدداط
مستقیمی با بیاعتمادی فزاینده ترکیه به متحدان غربی خددود بددهویددژه ایدداالت متحددده و برخددی از
قدرتهای اروپایی دارد .این برداشت تهدید از متحدان سنتی باعث شده که دکترین دفاعی ترکیدده
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از امنیت دستهجمعی (ساختار دفاعی ناتو) به بازدارندگی یکجانبهگرایانه و سیاسددت تهدداجمی بددا
اتکا به توانمندیهای نظامی ملی خود ت ییر پیدا کند (.)Yesiltas, 2020:301

ه .گزینههای ائتالفسازی و پویاییهای جهتگیریهای بینالمللی ترکیه
تمددایالت فزاینددده دولددت اردوغددان در پیگیددری راهبردهددای مسددتقل از متحدددان غربددی در
ائتالفسازی آن با قدرتهای غیرغربی در تأمین اهداف امنیتی -دفاعی و همچنین ،کنشگددری
فعال منطقهای آن در به چالشکشیدن ترجیحات امنیتی قدرتهددای غربددی ،ایددن ابهددام را میددان
ناظران ایجاد کرده که آیا جهتگیریهای بینالمللی ترکیه در حال تجربه چرخش محددوری 1و
خروج از اتحاد فرآتالنتیکی است یا صرفاً ناظر بر بازسازی 2سیاسددت خددارجی ایددن کشددور در
محیط نوین بینالمللی و منطقهای است؟ با توجه به چرخش سری تحوالت محیطددی و فقدددان
استراتژی کالن مشخ

در سیاست خارجی ترکیه ،پاسخ قطعی به این سوال سخت است ،امددا

سرنخهایی از آن را میتوان در ظهور نگددرش راهبددردی جدیدددی در سیاسددت خددارجی ترکیدده
ردیابی کرد و آن ،اینکه ترکیه مصمم به کسددب اسددتقالل راهبددردی از متحدددان غربددی و ارائده
تصویری جدید از نقش ملی خود بهعنوان بازیگری مستقل در نظام بینالملل است.
این ضرورتاً به معنای تصمیم ترکیه برای کاهش مراودات راهبددردی خددود بددا قدددرتهددا و
نهادهای غربی نیست ،بلکه آنکارا خواستار تعاملی همتراز با شرکای غربددی اسددت؛ قرائتددی کدده
ناشی از برآورد ترکها از آینده موازنه قدرت و ثروت جهانی در شرایط گذار نظددام بددینالملددل
است که موجب بازنگری در جایگاه بینالمللی و نقش منطقهای ترکیه شددده اسددت .از ایددن رو،
تحوالت نوپدید در سیاست خارجی و امنیتی ترکیه بیشددتر نشددان از بددازتنظیم 3و بازسددازی در
اهداف ،مناف  ،مسائل و ابزارهای سیاست خارجی این کشور دارد و نمیتوان آن را بده راحتددی
بهمعنای چرخش محوری در سیاست خارجی ترکیدده تبیددین کددرد .از سددوی دیگددر ،اتحادهددای

1. An International Reorientation
2. Restructuring
3. Readjust
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ناپایدار ترکیه با قدرتهای غیرغربی همچون ایران و روسیه به شدت محدود به حوزه ،زمان و
شرایط خاصی است و نشانههای مسددتدلی در عددزم ترکیدده بددرای تددرک جامعدده امنیتددی یددورو-
آتالنتیک وجود ندارد.
عضویت ترکیه در ناتو ،مهمترین پیوند راهبردی آن با جهان غرب است .اگر آنکددارا دنبددال
چرخش محوری در سیاست خارجی باشد ،بهاحتمال زیاد باید بهسددمت اتحدداد سدداختارمند بددا
محورهای راهبردی غیرغربی یا اتحاد راهبردی پایدار بددا یکددی از قدددرتهددای بددزرگ شددرقی
متمایل شود .در هر دو مورد نشانههای ملموس چرخش محوری باید ناظر بر عزم ترکیه بددرای
خروج از ناتو باشد .در راستای بازآرایی اتحاد راهبردی ،روسیه میتوانددد جددایگزینی در مقابددل
ناتو باشد؛ چون روسیه تنها قدرتی در محیط پیرامونی ترکیدده اسددت کدده از توانددایی بدداالیی در
تضمین امنیت ملی ترکیه دارد ( .)Ersen and Kostem, 2019اما کم و کیف این جایگزینی نیاز
به بررسی دارد .در طول ریاست جمهددوری اردوغددان ،روابددط ترکیدده و روسددیه بددهطددور قابددل
مالحظهای توسعه پیدا کرده؛ به ویژه بعد از کودتای  2۰16و حمایت بیقید و شددرط پددوتین از
رژیم سیاسی حاکم در برابر کودتاچیان داخلی و خارجی .دو رئیسجمهددور بددا سددبک رهبددری
اقتدارگرایانه روابط شخصی نزدیکی با یکدیگر دارند و لحن دیپلماتیک آنکارا نسبت به مسکو
در مقایسه با بسیاری از متحدان غربی بسیار مثبت و دوستانه بوده اسددت .در نددیمدهدة گذشددته،
همکاریهای گسترده ترکیدده و روسددیه از حددوزههددای سیاسددی و اقتصددادی فراتددر رفتدده و بدده
حوزههای امنیتی و دفاعی نیز تسری پیدا کرده است.
با وجود این ،بسیار سادهانگارانه است که بگوییم ترکیه از نظر راهبردی به سمت روسیه متمایددل
شده است .توسعه روابط دوجانبه ترکیه و روسیه عمدددت ًا مبتنددی بددر مندداف مشددترک در حددوزههددای
محدود سیاسی و روابط شخصی دوستانه بددین اردوغددان و پددوتین بددوده اسددت ()Ersen, 2019: 74؛
یعنی این نزدیکی راهبردی بر اساس تفکر ساختاری و عمیق نهادی بین دو دولت-ملت نبوده اسددت.
از سوی دیگر ،ترکیه با توسعه همکاریهای امنیتی با روسیه بهدنبال افزایش قدرت چانددهزنددی خددود
در برابر متحدان غربی است تا دغدغههای امنیتی و مناف ملی این کشور را به رسمیت بشناسند .ایددن
استراتژی تا حدودی موفق بوده است؛ بهطوری که ایاالت متحددده از سیاسددتهددای امنیتددی خددود در
تسلیح و حمایت از کردهای سوریه (ی.پ.گ) عقبنشینی کرده است.
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عالوه بر این ،دو عامل مهم دیگر وجود دارد که مان از توسعه روابط دفاعی-رامنیتی ترکیه
و روسیه میشود .نخست ،هیچ پایگاه اجتمدداعی ذینفعددی کدده در دو کشددور تأثیرگددذار باشددد،
وجود ندارد .ترکیه و روسیه در تایخ معاصرشان بیش از اینکه متحددد باشددند ،رقیددب و دشددمن
یکدیگر بودهاند .مردمان دو کشور حافظه تاریخی به شدت منفی و خصمانه از یکدیگر دارنددد.
ترکها ،روسها را در فروپاشی امپراطوری عثمانی سهیم میداننددد .دو کشددور همچنددین مندداف
امنیتی واگرایی در عصر حاضر دارند .بهرغم همکاریهای تدداکتیکی در بحددران سددوریه ،ترکیدده
ترجیحات امنیتی و مناف راهبردی متعارضی در رابطه با آینددده نظددام سیاسددی سددوریه دارد .در
سایر مناطق مثل دریای سیاه ،شرق مدیترانه ،شمال آفریقا و قفقاز ،دو کشور در جبهدده مخددالف
یکدیگر ایستادهاند؛ از مناقشه ناگورنو-قرهباغ و چچن گرفته تا گرجسددتان ،کریمدده ،اوکددراین و
معادالت شرق مدیترانه و بحران لیبی .آنکارا همچنین بهطور فزآیندهای نگددران حضددور نظددامی
بلندمدت روسیه در محیط همسایگی خود بهویژه پایگاههای نظامی آن در سوریه و دریای سیاه
است .از سوی دیگر ،ترکیه از احتمال توسعه پایگاههای نظامی روسیه در خاک سوریه بددهویددژه
در امتداد مرزهای جنوبی و جنوب شرقی خود برداشت تهدید دارد (.)Haugom, 2019: 218
عامل دوم ،به وابستگی نامتقارن ترکیه به روسیه در حوزه همکاریهای غیرامنیتی برمیگددردد.
حجم روابط تجاری دو کشور بهطور قابل مالحظهای بهنف روسیه است .بعددد از چددین و آلمددان،
روسیه سومین شریک وارداتی ترکیه است و بیش از  5۰درصد از نیازهای گدداز طبیعددی ترکیدده را
تأمین میکند .از حجم مراودات تجاری حدود  23میلیاردی ،سهم صادرات ترکیه به روسیه کمتددر
از  3میلیارد دالر است .وابستگی انرژی ترکیه به روسیه در سالهای گذشته به حوزه نیروگاههددای
هستهای نیز تسری پیدا کرده است که شرکت روساتم هددم مجددری و هددم بهددرهبددردار آن اسددت
( .)Seçkin, 2018: 13-17وابستگی فزاینده ترکیه به روسیه در تجارت و انددرژی بددالقوه میتوانددد
فشارهای سیاسی مسکو بر آنکارا بهمنظور همراهی با دستورکارهای بینالمللی روسددیه را افددزایش
دهد .تحریمهای اقتصادی روسیه علیه ترکیه بعد از ساقطشدن جنگنده روسی در نوامبر  2۰15که
در سه ماه حدود  1۰میلیارد دالر به اقتصدداد ترکیدده آسددیب زد و عددذرخواهی اردوغددان را در پددی
داشت ،نمونهای از پیامدهای روابط نامتقارن تجاری بین دو کشور است.
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داستان مشددابهی در روابددط ترکیدده بددا چددین نیددز حدداکم اسددت .در حددال حاضددر ،یکددی از
اولویتهای سیاست خارجی ترکیه ،تنوعسازی شرکای تجاری و انرژی است تا وابستگی خود
را به روسیه کمتر کند .در چنین متنی ،بهنظر میرسد که ترکیه بیش از اینکدده بددهدنبددال توسددعه
همکاریهای دفاعی -امنیتی با روسیه باشد ،در راستای موازنهسددازی و کدداهش وابسددتگی گددام
برمیدارد .اساساً مناظرات سیاسی فراگیری در داخل ترکیه شکل گرفتدده کدده بدده آسددیبپددذیری
امنیت ملی ترکیه در وابستگی دفاعی -امنیتی به روسیه هشدار میدهند و آن را در تعددارع بددا
هدف آنکارا برای کسب استقالل راهبردی میدانند .در رابطه با ناتو ،هرچند نقش امنیتی ترکیدده
در دهه گذشته به شدت سیاسی شده و آنکارا حضور عملیاتی کمرنگی در اقدامات نظامی ناتو
داشته ،اما رهبران ترکیه بارها به پایبندی آنکارا به تعهدات سازمانی خود و نقش ویددژه ندداتو در
تأمین امنیت ملی ترکیه تأکیددد کددردهانددد ( .)Tanrısever, 2018در مجمددوع ،نشددانههددای قابددل
توصیفی در اراده سیاسی ترکیه برای تقلیل نقش امنیتی خود در ناتو ،خددروج از همکدداریهددای
نظامی با متحدان و ترک اتحاد فرآتالنتیکی وجود ندارد .در مقابل ،رویکردهای انتقددادی ترکیدده
از ناتو بیشتر ابعاد سیاسی داشته است تا حمایت آنها را در مواجهه بددا تهدیدددهای امنیددت ملددی
این کشور در محیط همسایگی جلب کنند.
ترکیه حداقل سه انگیزه قوی در تداوم حضور خود در ناتو دارد .انگیزه نخست ،به پرسددتیژ
ملی و آمال تاریخی ترکیه برمیگردد .از طریق ناتو ،ترکیدده عضددوی از جامعدده فراآتالنتیددک یددا
بهعبارتی غرب محسوب میشود .در تاریخ مدرن جمهوری ترکیه ،مدرنیزاسیون و صنعتیشدن
در چارچوب تجربیات غرب ،همواره از آمال کلیدی تددرکهددا بددوده کدده بددا خددروج از ندداتو -
مهمترین پیوند ساختاری ترکیه بددا غددرب -ایددن هدددف تدداریخی متزلددزل میشددود .پیوندددهای
ساختاری ترکیه با غرب که در  65سال گذشته ساخته و پرداختدده شددده ،بددهاندددازهای عمیددق و
نهادمند است که بهراحتی با لحن ضدغربی اردوغان دچار گسست نشود .برخالف قدرتهددای
شرقی ،روابط ترکیه با غرب پایگاه اجتماعی فراگیری در جامعه ترکیه دارد .روابط مصالحهآمیددز
با غرب به اندازی برای شهروندان ترکیه اهمیت دارد که حتی اردوغان در کارزارهای انتخاباتی
 2۰18خود به منظور جلددب آرای اکثریددت ،از برنامدده خددود بددرای مرتفد کددردن مشددکالت بددا
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دولتهای اروپایی و آمریکا و همچنین ،تالش برای پیشبددرد مددذاکرات عضددویت در اتحادیدده
اروپا سخن گفت (.)TRT Haber, 2018
انگیزه دوم ،ناظر بر اعتبار بینالمللی و نفوذی است که ترکیه بددهواسددطه عضددویت در ندداتو در
سیاست بینالملل بهدست میآورد .ناتو تنها سازمان بینالمللی است که بدده ترکیدده اجددازه میدهددد
حق وتو و صدای همترازی با شرکای اروپایی و آمریکا داشته باشد .این جایگاه ویژهای است کدده
ترکیه بهراحتی به آن پشت پا نمیزند و جایگزینی هم برای اعتبار بینالمللی آن متصور نیست .در
سایة همین عضویت ،ترکیه میتواند از حق سازمانی خود برای عدم پذیرش اعضای جدید که بددا
مناف ملی آن م ایرت دارد ،استفاده کند .تصمیم ترکیه به وتوی عضویت اتریش در ناتو در همین
راستاست .انگیزه سوم ،ابعاد امنیتی دارد .بهرغم تحوالت سری و سددیال در محددیط بددینالمللددی و
منطقهای از زمان پایان جنگ سرد ،ترکیه و ناتو مندداف مشددترکی در مقابلدده بددا توسددعهطلبددیهددای
روسیه ،مبارزه علیه تروریسم و بیثباتی منطقهای دارند .صرف عضویت آنکارا در ناتو برای امنیت
ملی ترکیه ضمانت امنیتی ایجاد میکند و رقبددا و دشددمنان آن بدددون تردیددد در نحددوه برخددورد و
تعامل با این کشور ،چنین مت یری را وارد محاسبات راهبردی خود میکنند.

نتیجهگیری
در مجموع ،مشخصههای کالن سیاست خارجی و امنیتی ترکیه در مقایسه با دورههددای گذشددته
هم ت ییر و هم تداوم داشته اسددت .ت ییددر واقعددی ایددن اسددت کدده اردوغددان بددا سددبک رهبددری
اقتداگرایانه و رویکردی چندوجهی و واق گرایانه ،چگوندده ایددن مشخصددههددا ،مندداب قدددرت و
اهداف و مناف ملی را در سیاست خارجی ترکیب کرده است .تحددول مهددم سیاسددت خددارجی
ترکیه در دهه گذشته ،تمرکز وافر بر امنیت ملی و تثبیت جایگاه ترکیه بهعنوان قدرت منطقهای
بوده است که با لحنی قاط در دیپلماسی و ابزارهای امنیتی -نظددامی پیگیددری شددده اسددت .در
چددارچوب مصددلحتگرایددی سیاسددت خددارجی اردوغددان ،رفتددار و ترجیحددات ترکیدده بیشددتر
مسئلهمحور و مبتنی بر ذهنیددت مندداف محددور بددوده تددا انگیددزههددای قددوی هنجدداری و ارزشددی.
اتحادسازیهای منعطف و پویا که از روندهای نوپدید در سیاست خارجی ترکیه است ،بیش از
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اینکه ناظر بر چرخش محوری در جهتگیریهای کالن ترکیه و خروج از اتحدداد فراآتالنتیکددی
باشد ،در راستای هدف اردوغان برای استقالل راهبردی است.
شراکت راهبردی با روسیه و سایر قدرتهای غیرغربی و در عین حال ،سددردی در روابددط
ترکیه با متحدان غربی از نتایج همین هدف دستیابی به استقالل اسددتراتژیک و ارائده تصددویری
جدید از ترکیه بهعنوان قدرت مستقل تأثیرگذار در نظام در حال ت ییر بینالمللی است .واضددح
است که این ضرورتاً بهمعنای خروج از جامعه یورو-آتالنتیکی نیست .واقعیت ایددن اسددت کدده
ترکیه با رویکردی چندجانبهگرایانه و با اتکا به مناب قدرت در حال افزایش خددود ،بدده اعتمدداد
بهنفسی در مقابل غرب رسیده است که احساس میکند دیگر وقت آن رسددیده کدده در هدددایت
سیاست خارجی خود باید استقالل عمل داشته باشد .نگرشهددای راهبددردی سیاسددت خددارجی
اردوغان دارای عناصر قوی از بهرسمیتشناختن خددود» 1و تعیددین سرنوشددت خددود» 2اسددت.
چنین نگرشی بدون تردید ترکیه را به شریکی چالشگر و دردسرساز بددرای آمریکددا و اروپددا و
شریکی ناتمام برای قدرتهای غیرغربی تبدیل میکند ،اما نمود ت ییری بنیددادین و چددرخش از
غرب در سیاست خارجی ترکیه نیست.
رهبران ترکیه همواره گزینههای موجود در ائتالفسازی با بلددوکهددای مختلددف قدددرت در
ترتیبات امنیتی و معادالت ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی خود را ارزیابی میکند .در عین حال ،در
قالب اتحادهای منعطف ،از پذیرش تعهدات راهبردی به آن پرهیددز مددیکننددد .تددرکهددا چنددین
انعطافی را برای خود مزیت استراتژیک میدانند و به دلیل موقعیت سددوقالجیشددی خددود ،آن را
الزامی راهبردی برای تأمین مناف و امنیددت ملددی تعریددف کددردهانددد .در عددین حددال ،ترکیدده از
پیامدهای گذار در نظام بینالملددل و نقددش فزاینددده قدددرتهددا و نهادهددای شددرقی در سدداختار
حکمرانی جهانی برآورد همزمان فرصت و تهدید دارد .در چنین شرایطی که شاهد جابهجددایی
قدرت و ثروت جهانی از غرب به شرق و افزایش نقش قدرتهددای شددرقی همچددون چددین و
روسیه در تعیین دستورکارهای بینالمللی هستیم ،رهبران ترکیه با نزدیکی راهبردی به قدرتها

1. Self-realization
2. Self-determination
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و نهادهای شرقی بهدنبال ایجاد همسرنوشتی با زنجیرههای جهانی ارزش شرق محور هستند تا
در یک جهان پساآمریکایی از دستاوردهای آن بهرهمند شوند .از سوی دیگر ،ترکها با نزدیکی
به شرق سعی در تأثیرگذاری به شکلدهی قواعد ،هنجارها و دستورکارهای نوظهور بینالمللددی
دارند تا تعارضی با مناف راهبردی و امنیتی این کشور نداشته باشند.
در شرایط کنونی ،ترکیه همزمان دو برآورد از نتایج استقالل راهبردی و منطقهگرایددی فعددال
خود در قبال غرب دارد .نخست ،اینکه بحرانهای چندگانه در اتحاد فراآتالنتیکددی و تضددعیف
قابلیتهای کنشگری قدرتهای غربی در مناطق مجاور ترکیه ،از بالکان گرفته تددا خاورمیاندده،
مان از مداخله مستقیم و تأثیرگذار آنهددا بددرای نظددمسددازی و تعیددین قواعددد بددازی در محددیط
پیرامونی ترکیه میشود .از این رو ،ترکها با حضور فعال در معادالت در حال ت ییددر منطقددهای
برای پُرکردن خأل قدرت و نفوذ و همچنین ،بازنمایی از نقش خود بهعنوان قدددرت تددأمینگددر
امنیت و ثبات منطقهای معتقدند که غرب دیر یا زود نقشی راهبردی در سیاسددت خاورمیانددهای
خود به ترکیه میسپارد .دوم ،ترکیه به هر میزان که در معادالت مناطق پیرامونی خود از لیبددی و
شرق مدیترانه گرفته تا سددوریه و قفقدداز جنددوبی درگیددر میشددود و متعاقبداً در میددز مددذاکرات
حلوفصل مناقشات مینشیند ،ابزارهای چانهزنی سیاسی و اهرمهای فشار آنکارا در تعامددل بددا
متحدان غربی تقویت میشود.
بخشی از منطقهگرایی فعال ترکیه در محیط پیرامونی بددا هدددف ایجدداد ت ییددر در رویکردهددای
سنتی متحدان غربی در قبددال ترکیدده ،بازیددابی جایگدداه سددنتی خددود در سدداختار راهبددردی اتحدداد
فراآتالنتیکی و بهرسمیت شناختن مناف و دغدغههای امنیت ملی این کشور دنبال میشود .در این
میان ،واقعیت این است که بحرانهای چندگانه امنیتی و اقتصددادی در اتحادیدده اروپددا و همچنددین،
تضعیف پروژههای همگرایی در این اتحادیه از جذابیت آن برای عضددویت ترکیدده کاسددته اسددت.
اساس ًا ذهنیت آنکارا از آیندة مبهم همگرایی در اتحادیه اروپا ،نقش مهمی در اتخدداذ رویکردهددای
مستقل از متحدان اروپایی در معادالت شرق مدیترانه و شمال آفریقا داشته است.
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