
 

 

  ی مل   ت ی امن   ن ی و دکتر   ی تحول در فرهنگ راهبرد 

 ؟ ی خارج   است ی در س   یا توازن چرخش    ه؛ ی ترک 
 25/۰6/14۰۰ تاریخ پذیرش: ۰3/۰4/14۰۰ تاریخ دریافت:
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 چکیده
پ  هیترک  ندهی فزآ  التی تما متحدان غرب  یراهبردها  یریگیدر  از  نزد  یمستقل  به قدرت  یکی و    ی هاآن 

  دن یکشچالش  به آن در    یافعال منطقه  یگرکنش   ،نیو همچن  یدفاع  -یتیاهداف امن  نیدر تأم  یشرق

ا  نی ا   ،یغرب   یهاقدرت   یتیامن  حاتیترج   ه ی ترک  یالمللن یب  یهایریگجهت  ای کرده که آ  جادی سؤال را 

  ط ی کشور در مح  نی ا  یخارج  استیس  ی صرفاً ناظر بر بازساز  ای   قرار گرفته  ی محور  یچرخش  مسیر در  

  ی ر ی تصو  هئو ارا   هیترک  راهبردی  یهانگرش   یبندبا مفهوم   این مقاله؟  است  یاو منطقه   یالمللنیب  نی نو

از تحوالت نوچارچوب  راهبرد  نی مند  بازاند  ،کشور  نی ا   یمل  تیامن  نی و دکتر  یفرهنگ  در   یشی به 

  ن ی . در اپردازدی م  هیترک  یخارج  استیکالن س  یهایریگدر جهت   یغالب از چرخش محور  یهادهی ا

  ی اندهی اطور فزبه  ،یمل  یهایو توانمند   یاری بر اصل خود  دیبا تأک  هیترک  نی نو  یراستا، فرهنگ راهبرد

تأمبه راهبرد  نیدنبال  متحدان غرب  یاستقالل  ب  طی در شرا  یاز  نظام  ا  المللنیگذار  ضرورتاً    نی است. 

فراآتالنت  یمعنابه اتحاد  از  متوازن  ،ستین  یکیخروج  بر  ناظر  شرق    یسازبلکه  و  غرب  با  روابط 

 است.   یالمللن یمستقل ب گری به عنوان باز هیترک یراهبرد تیموقع تیمنظور تثببه

 . یخارج استیس ،یچرخش محور ،یمل تیامن نی دکتر ،یفرهنگ راهبرد ه،یترکواژگان کلیدی: 
 
 مدرس  تیدانشگاه ترب المللن یگروه روابط ب  یعلم تئیعضو ه vali.golmohammadi@modares.ac.ir 
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 مقدمه 
مشارکت در    تی به اهم   ه ی ترک  ی مختلف جمهور   ی ها حکومت  ، ی عثمان   ی امپراطور   ی با فروپاش 

از    ی شدددن بدده عضددول ی ها در تبد ترک  ی خ ی تار   ل ی . تما بردند ی پ   ی جهان   ی حکمران   ی ساختارها 

بعددد از    ی جهددان   ی در سدداختار حکمراندد   ی غرب   ی ها ها و ارزش قدرت   تی و محور   ی تمدن غرب 

  ی بددرا   راهبددردی   ی ت ی را به اولو  ک ی آتالنت -ورو ی در اتحاد    ور اول و دوم، حض   ی جهان   ی ها جنگ 

کدده بدده    یی ها شددران ی بسددترها و پ   د یدد در هددزاره جد   ن، ی ا   وجود   . با کرد ی م   ل ی تبد   ه ی رهبران ترک

متحول شده است    ، داد ی شکل م   ستم ی در قرن ب   ی ک ی با اتحاد فرآتالنت   ه ی ترک  ی راهبرد   ی وندها ی پ 

به چالش    ی ا نده ی طور فزآ به  2۰1۰  سال  ژه بعد از ی و به  ه ی ترک  ی خارج   استی در س   یی گرا ب و غر 

  ، معاصددر   ی جهان   ی ساختار حکمران   ی ها و ارزش   گران ی شده است. تحول در ارکان، باز   ده ی کش 

  ر ییدد در نظددام در حددال ت    ایددن کشددور   ی سنت   گاه ی در نقش و جا   ی ش ی را به بازاند   ه ی رهبران ترک

کدده سددلطه آن در    ی د بدده اتحددا   ی از تعهدات راهبددرد   ی ن ی نش ملزم کرده است. عقب  ی الملل ن ی ب 

در    ی د یدد جد   ی ظهور نگددرش راهبددرد   ی ها ی از خروج   ، متزلزل شده   ی جهان   ی ساختار حکمران 

 است.    ی پساغرب   الملل ن ی نوظهور در نظام ب   ی به عنوان قدرت   ه ی از ترک  ی تلق 

و    یی اروپا   ی ها قدرت   ی راهبرد  حات ی و ترج   ی گر ، تحول در سطح کنش ی ط ی شرا   ن ی در چن 

غرب فرو کاسته اسددت    ی آنکارا برا   ک ی ژئواستراتژ   تی از اهم   ه ی ترک  ی رامون ی پ   ط ی در مح   کا ی آمر 

 (Oguzlu, 2020: 131 قدرت .) در    م ی مسددتق   ی ر یدد بدده درگ  ی راهبددرد   ل یدد تما   گددر ی د   ی غرب   ی ها

ندارنددد و فقدددان مندداف  و    ه یدد در مناطق مجدداور ترک  ی ک ی ت ی ژئوپل   ی ساز و نظم   ی ت ی معادالت امن 

  ی نددزد متحدددان سددنت   ه ی ترک  ک ی و ژئواستراتژ   ی مشترک موجب کاهش وزن راهبرد   حات ی ترج 

تدریج از مرزهای تعهدات راهبددردی خددود بدده اتحدداد در یک دهه گذشته، ترکیه به  شده است. 

ای و معادالت در حال ت ییر منطقددهفراآتالنتیکی فاصله گرفته و با اتخاذ رویکردهای مستقل در  

حتی در مواقعی مناف  راهبردی متحدان غربی را بدده چددالش کشددیده اسددت. بعددد از   ،المللیبین

گیددری « در محددیط روانددی تصددمیمیگددریشدن بدده  داساساً غرب در حال تبدیل  2۰16کودتای  

ه غرب بدددون این است ک  هاترک (. برآورد Cagaptay, 2020: 37) سیاست خارجی ترکیه است 

 روی دارد. انتظار تبعیت و دنباله  ،های ترکیهها، نیازها و حساسیت در نظر گرفتن نگرانی
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های ها را مصمم به عبور از محدودیت ترک ،  تداوم نگاه سنتی از باال به پایین متحدان غربی

انددد هبا این واقعیت مواجه شددد  آنها  ،ساختاری اتحادشان با غرب کرده است. در چنین شرایطی

ایددن اسدداس،   که باید رستگاری را در گسست از بندهای وابستگی بدده غددرب دنبددال کننددد. بددر

هددای کددالن سیاسددت گیددریدستیابی به هدف واالی استقالل راهبردی به چراغ راهنمای جهددت 

بدده پیچیدددگی  معمددای امنیتددی   2۰16خارجی ترکیه تبدیل شده اسددت. دوره بعددد از کودتددای  

 ،رکیه و غرب دامن زده و بددا تشدددید برداشددت تهدیددد از متحدددان غربددیبین ت  1اتحادی«درون

تعهدات راهبردی به ناتو در   ،شدن و همچنینموجب سردرگمی ترکیه در تداوم فرآیند اروپایی

سددوی (. در نتیجدده، ترکیدده بددهYesiltas, 2020: 289-294) سیاست خارجی و دفاعی شده است 

نحوی نیات تقابلی علیه غرب دارند. ترکیدده متمایل شده که به  جایگزینیو ساختارهای    هاابتکار

ای در حددوزه انددرژی، تجددارت، دفدداعی و مسددائل سیاسددت خددارجی بددا های گسددتردههمکاری

 های غیرغربی همچون روسیه، چین و ایران در پیش گرفته است.  قدرت

فزآینده بدده عضددویت در   شراکت راهبردی آنکارا با مسکو و تهران در بحران سوریه، تمایل

عنددوان المللی رقیبی همچون شانگهای، توسعه مراودات تسلیحاتی با روسیه بددههای بینسازمان

شدن چین و روسیه بدده ، تبدیل4۰۰-ویژه خرید سامانه دفاع موشکی استرین تهدید ناتو بهمهم

ادالت هددای مسددتقل و متعددارع در معدد اولین و سومین شددریک تجدداری ترکیدده و اتخدداذ گددام

گری نرم و سددخت ترکیدده علیدده متحدددان ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شرق مدیترانه نشان از موازنه

 گرایی در رویکردهای کالن سیاست خارجی این کشور دارد.غربی و چندجانبه

گذارد کدده بددا ت ییددر روی ما می  را پیش  درک   اینگرایی ساختاری  های نظری واق مفروضه

های مانور سیاسی و استقالل عمددل راهبددردی تک قطبی به چندقطبی، قابلیت المللی از  نظم بین

(. اساسدداً دوران Mercshimer, 2019کنددد )های نوظهور افزایش پیدا مددیویژه قدرتها بهدولت 

سددازد تددا شان فددراهم میهای بیشتری برای واحدهای سیاسی در سیاست خارجیفرصت   ،گذار

هددا بددا المللی داشته باشند. در چنددین متنددی، دولددت ت بینسطحی از بازیگری مستقل در معادال

دیگددر   ،امنیتددی متفدداوت  هایهای مادی و تهدیدهای سیاسی، موقعیت ج رافیایی، قابلیت ارزش

 
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 

که مرزبندی مشخصددی   ؛نی آنها نیز متحول شدهالگوی دوستی و دشم  ،المللی خودموقعیت بین

های نوظهور، رهبران ترکیه با (. همچون سایر قدرتIkenberry, 2018برای آن متصور نیست )

طلبانه از شرایط نوظهور محیطی اقدام به بازتعریف قلمرو نفددوذ و قلمددرو مندداف  قرائتی فرصت 

ویژه در خاورمیانه و شرق مدیتراندده و گرایی فعال بهاند که منطقهخود در سیاست خارجی کرده

منظور تأثیرگذاری بر دستورکارها و معادالت در المللی ترکیه بهموقعیت بین  یتالش برای ارتقا

 حال ت ییر جهانی در اولویت چنین نگرشی است.

های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در محیط پیرامونی از نقش محوری در که انگیزه  همچنان 

سازی و اتحادسازی راهبددردی رجی این کشور برخوردار است، سازوکارهای ائتالفسیاست خا

محور و بلندمدت جددای خددود سازی هنجارترکیه نیز متحول شده است. در دهه گذشته، ائتالف

در سیاست خددارجی ترکیدده داده   1محورگرایانه و مسئلهمدت، عملرا به شراکت راهبردی کوتاه

گرایاندده و محددور در چددارچوب ابتکددارات چندجانبددههددای مندداف نحددوی گزینددهکدده بدده ؛اسددت 

ایددن اسدداس، ابزارهددا و  (. بددرHaugom, 2019: 209گرایاندده را برجسددته کددرده اسددت )دوجانبه

است که بددا ناپذیری امنیتی و نظامی شده  طور اجتنابهای اقدام سیاست خارجی ترکیه بهگزینه

هددای های قدرت نرم این کشور، ابزارهددای قدددرت سددخت را در مدداجراجوییتضعیف ظرفیت 

  تر کرده است.  ای ترکیه پررنگمنطقه

ای، فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی ترکیه نیز در  المللی و منطقه همچون محیط مت یر بین   

ای پویاسددت  اندددازه سیاست خارجی ترکیه بدده برد. رویکردها و رفتارهای سر می به    وضعیت ت ییر« 

گویند و برخددی از چددرخش  سخن می   آن که برخی از فقدان استراتژی بزرگ در سیاست خارجی  

 ,Haugomد ) دهندد المللی این کشددور خبددر می های بین گیری محوری در فرهنگ راهبردی و جهت 

2019; Cook, 2018; Ersen and Kostem, 2019 ) القول هسددتند کدده  همه متفق   تقریبًا  ، حال   هر   . به

المللی در حال خیزش اسددت. پددژوهش  ای نوین با قرائتی جدید از نقش ملی و موقعیت بین ترکیه 

با مطالعة تحوالت سیاست خارجی، فرهنگ راهبددردی و دکتددرین امنیددت ملددی ترکیدده بدده   ، حاضر 

 
1. Issue – oriented 
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ه در دهدده  ویددژ های غالب از چرخش محوری در سیاست خارجی ترکیدده بدده بازاندیشی در دیدگاه 

تمرکز وافر بر امنیددت ملددی و    ، پردازد. تحول مهم سیاست خارجی ترکیه در دهه گذشته گذشته می 

المللی بوده اسددت کدده بددا لحنددی  ای و بازیگر مستقل بین عنوان قدرت منطقه تثبیت جایگاه ترکیه به 

 نظامی پیگیری شده است.    -قاط  در دیپلماسی و ابزارهای امنیتی 

محددور بیشتر مسددئله  ،فتار و ترجیحات ترکیه با تأکید بر اصل خودیاریدر این چارچوب، ر

 هیدد ترک   یمل  ت یامن  نیاز غرب، دکتر  یدیبا ناام  های قوی هنجاری و ارزشی.بوده است تا انگیزه

 یسدداختارها  افتنیدد و    «یاریدد بر اصددل  خود  شیاز پ  شیب  «جمعیدسته  ت یبا گذار از تفکر  امن

هددای منعطددف و سددازی. ائددتالفزده است   هیخود تک  یتیامن  هایدیمواجهه با تهد  یبرا  و یآلترنات

 یبیش از اینکه ندداظر بددر چرخشدد   ،پویا که از روندهای نوپدید در سیاست خارجی ترکیه است 

های کالن ترکیه و خروج از اتحاد فراآتالنتیکی باشد، در راستای هدف گیریمحوری در جهت 

 سازی روابط با غرب و شرق در جهان پساغربی است.راهبردی و متوازنکالن استقالل 

 

 ترکیه راهبردیهای بندی نگرشمفهومالف. 

پذیری ملددی اسددت. از های متناقض از عظمت و آسیب فرهنگ راهبردی ترکیه متأثر از برداشت 

م و اسددت کدده در اوج اقتدددار خددود در قددرن پددانزده  یک سو، ترکیه وارث امپراطوری عثمددانی

هایی از جنددوب شددرقی اروپددا، قفقدداز، خاورمیاندده و قلمرو سرزمینی خود را تا بخش  ،شانزدهم

نیروی محرکه ت ییددر در   ،های گذشته، این میراث امپراتوریشمال آفریقا گسترانیده بود. در دهه

نوظهور و دولت مرکزی در محیط همسایگی خددود   یعنوان قدرتبرداشت از نقش ملی ترکیه به

امپراتددوری  بوده است. از سوی دیگر، ترکیه امروزی حامل حافظدده تدداریخی دردندداک شکسددت 

های اروپایی و روسیه در جنگ جهانی اول و تحمیل عهدنامه تحقیرآمیز  سددور« دست قدرتبه

استقالل به پیمان لوزان و   هایبوده است. هرچند پیمان سور هرگز اجرا نشد و جنگ  192۰در  

هددایی از م سددور« کدده بخشددیوتأسیس جمهوری ترکیه با مرزهای کنونی منجر شد، اما  سددندر

 دهد. همچنان به فرهنگ راهبردی ترکیه شکل می ،دادگان قرار میآناتولی را در کنترل بیگانه
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فددرد هژیک منحصربرو، برداشت تهدید ملی ترکیه همواره متأثر از موقعیت ژئواسترات  این  از

هددای هددای بددزرگ بددوده اسددت کدده در دورهپذیری آن در برابر مناف  قدرتاین کشور و آسیب 

بندددی مفهددوم  دهددد.مسئله امنیت ملی را در اولویت سیاست خددارجی ترکیدده قددرار می  ،مختلف

جامعی از ت ییرات پارادایمیددک در فرهنددگ اسددتراتژیک ترکیدده وجددود دارد کدده سدده  نگددرش 

کنددد:  کمالیسددم«، را برجسددته میالملددل  در فهم ترکیدده و جایگدداه آن در نظددام بددین  1راهبردی«

هددای (. ایددن سدده نگددرش راهبددردی بددا دورهTaspinar, 2018) 2وعثمانیزم«، و «گلیسم ترکی« ن

ناظر بر تفکددرات   ،مختلف سیاست خارجی تاریخ جمهوری ترکیه مرتبط است. نگرش نخست 

سیاست خارجی و امنیتی نخبگان پیشین جمهوری است که آنها را با عنوان کمالیست در ترکیه 

تا پایان جنددگ سددرد بددوده  1923کننده سیاست خارجی ترکیه از شناسند. این نگرش هدایت می

طددرف و ابتدا ترکیه تا جنگ جهانی دوم سیاست خارجی غیرمتعهددد، بددی  ،است که براساس آن

ترکیه بالفاصله بددا عضددویت   ،با سلطه غرب بر سیاست جهانی  ،انزواگرایانه دنبال کرده و سپس

 در سازمان ناتو به بخشی از جامعه امنیتی و هنجاری فراآتالنتیک تبدیل شد. 

ایدددئولوژیک  از نظددر  های حدداکم در ترکیدده  از اینکه دولت   جدا از این دوره تا فروپاشی شوروی،  

اسددت.  بددوده    رویکرد غالب در سیاست خارجی و امنیتی آنکددار   ، گرایی یر، غرب کمالیست باشند یا خ 

طددور  ای بدده ثباتی منطقدده پذیری ترکیه در برابر گسترش کمونیسم و بی در این دوره، برداشت از آسیب 

داد. روابددط  روی از متحدددان غربددی قددرار مددی ناگزیری تأمین امنیت ملی این کشور را در گرو دنبالدده 

هددای اروپددایی و  عمدتًا محدود به تعامالت سیاسددی، اقتصددادی و فرهنگددی بددا دولددت   خارجی ترکیه 

داد. پایددان  گرایی حتی مجالی برای تعامل با همسایگان شددرقی نمددی بودن غرب شد و غالب آمریکا می 

رفددتن تهدیددد کمونیسددم و  طور اساسددی ت ییددر داد. از بددین جنگ سرد، شرایط ژئوپلیتیکی ترکیه را به 

مقدم شرقی ندداتو بدده چهددارراه تعددامالت  موقعیت راهبردی ترکیه را از خط   ، شدن پیمان ورشو برچیده 

 یافته تبدیل کرد. های تازه استقالل مناطق مجاور و دولت 
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این تحوالت ساختاری با گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد در ترکیه همزمددان شددد 

هددای سیاسددت خددارجی ترکیدده را از بنیان  ،زیگران تجاریکه با ظهور طبقه جدید اقتصادی و با

را   1پیشددهتجارت  عنوان دولت های ظهور ترکیه بههای امنیتی به اقتصادی ت ییر داد و زمینهمؤلفه

های قبلی که موقعیت ژئواستراتژیک (. در چنین متنی، برخالف دورهKirisci, 2009)کرد فراهم 

و خاورمیاندده   ت با بالکان، قفقدداز، آسددیای مرکددزید، مجاورشترکیه تهدید امنیت ملی تلقی می

و فرهنگی در محیط پیرامونی این   توسعه مراودات دیپلماتیک، تجاری  ای برایسابقهفرصت بی

هددای ژئددوپلیتیکی و ژئواکونددومیکی ترکیدده در مندداطق مجدداور آن کرد. ظرفیددت کشور ایجاد می

ظهددور  ،المللی ترکیدده و همچنددینجایگاه بین موجب بازنگری رهبران این کشور از نقش ملی و

و اوایددل   198۰)اواخر دهدده    شد که از دوره حکومت تورگوت اوزال  ینگرش راهبردی جدید

 ، محوریت پیدا کرد.در دوره حاکمیت دولت عدالت و توسعه ،( شروع و سپس199۰دهه 

اسددت. از نگدداه هاکددان دید  بندی این نگرش راهبردی جمفهوم غالب در فرمول  ،وعثمانیزمن

ا گفتمانی برای ساخت هویت ملی جدید و ترجمه آن در سیاست خارجی بدد   ،وعثمانیزمیاووز، ن

  و مددذهبی شددکوهمند امپراتددوری عثمددانی اسددت  تأکیددد بددر میددراث تدداریخی، فرهنگددی

(Yavuz, 2016این نگرش راهبردی .)، عنددوان مبتنی بر برداشت نوین از نقددش ملددی ترکیدده بدده

شدن به قدددرت میاندده تأثیرگددذار در نظددام های آن برای تبدیلای و ظرفیت منطقه  قدرت بزرگ

بایددد نقددش فعددال   2الملل است. بر اساس چنین ذهنیتی، ترکیه در قامددت  دولددت محددوری«بین

 (.Taspinar, 2018: 2) و اقتصادی در محیط پیرامونی خود بر عهددده بگیددرد دیپلماتیک، سیاسی

( تئوریسین اصلی ایددن نگددرش، 2۰16قدرت احمد داوداوغلو ) وعثمانیزم با خل این، ن  وجود  با

های گذشته جای خود را به نگددرش راهبددردی سددومی داده کدده تحددت رهبددری مقتدددر در سال

 جمهور اردوغان محوریت یافته است؛ گلیسم ترکی. رئیس

دوگل در دهدده  از تجربه سیاست خارجی فرانسه تحت رهبری شارل    ، بندی این نگرش مفهوم 

ای در حال  ینده طور فزا به عاریت گرفته شده است. بر این اساس، سیاست خارجی ترکیه به   196۰
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وعثمانیزم و کمالیسم در نگرش راهبردی جدیدی است که تلقی از عظمت ترکیه و  ترکیب عناصر ن 

الل ملددی  پذیری امنیددت ملددی و اسددتق ای با برداشت تهدید از آسیب عنوان قدرت منطقه نقش آن به 

(. در چنین متنی، سیاست خارجی ترکیه در دوره  Haugom, 2019: 2010آمیخته شده است )   درهم 

ای و  سددازی نفددوذ و قدددرت منطقدده زمان بیشینه منظور پیگیری اهداف هم ( به 2۰16جدید )بعد از  

تر شده است.  و قاط    تر تر، خوداتکا تر، مستقل گرایانه مراتب ملی سازی تهدیدات امنیت ملی به کمینه 

سدداز  گرفتن نقش قدرت تحددول عهده  شامل امنیت رژیم سیاسی( و بر ) سخنی دیگر، امنیت ملی  به 

نگرش راهبردی گلیسم ترکی و رفتار سیاست خارجی معاصددر ترکیدده    اصلی دو پیشران    ، ای منطقه 

محور است و  فایده -هزینه شدت  در چارچوب این نگرش، سیاست خارجی کنونی ترکیه به .  هستند 

و تمایل ترکیدده بدده نمددایش   2دارد که آشکارا در سبک دیپلماسی اجبار   1گرایانه لحن و اقدام مطالبه 

 (.  1398محمدی،  )گل   قدرت نظامی در ورای مرزهای ملی انعکاس پیدا کرده است 

آمریکا، آلمان، اینکه اردوغان در مشاجرات دیپلماتیک خود با برخی از متحدان غربی مانند  

دلیددل اهانددت بدده کند یا نیروهددای نظددامی خددود را بددههلند و فرانسه از الفاظ تندی استفاده می

تقریبدداً در تدداریخ   ،خوانددددر نددروژ( فددرا می  2۰17از رزمایش مشترک نظامی ندداتو)  ،تصویرش

های یاتای نیز قابل رصد است؛ عملاست. این قاطعیت در امور منطقه  سابقهجمهوری ترکیه بی

قدددرت نظددامی از طریددق تأسددیس  و نمددایش 2۰16نظامی در سددوریه و عددراق از پدداییز   بزرگ

های نظامی در قطر، سومالی، سودان و جیبوتی از نمودهای بارز ظهور چنین تفکراتددی در پایگاه

از سوی دیگر، سیاست خارجی مبتنددی بددر گلیسددم ترکددی بسددیار   سیاست خارجی ترکیه است.

هددا و محددور بدده تمددامی ظرفیددت به این معنی که با رویکردی مناف   ؛ارگراست طلب و ابزفرصت 

در تعامددل بددا شددرکای خددود  ،نگرد و بر این اساسعنوان دارایی راهبردی میهای خود بهمزیت 

داری پناهجویددان سددوری نموندده ترکیه با اتحادیه اروپا در نگدده  2۰16کند. توافق  ابزارسازی می

میلیددارد یددورو( و مندداف    4توجدده)مندداب  مددالی قابددل  ،از این طریددقخوبی در این راستاست که  
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دیپلماتیکی از جمله ل و روادید شهروندان ترکیه در سفر به اروپا و تداوم مددذاکرات عضددویت 

 (. Kirisci and Toygür, 2019: 74در اتحادیه اروپا را مطالبه کرده است )

کی اسددت. هرگوندده اقدددام خصددمانه علیدده از دیگر اصول رفتاری گلیسم تر  1مثل« مقابله به

از اینکه اقدامی از سوی متحد باشد یا دشمن، اقدامات متقابل و   جدامناف  و امنیت ملی ترکیه،  

مثل ترکیه را در بر داشته است. چنین اصلی در نددوع رویکددرد ترکیدده بدده ندداتو مشددهود به  همقابل

ویددژه ت ترکیه در اتحادیه اروپا بددههای متمادی اتریش در ممانعت از عضویبعد از تالش  .است 

، آنکارا در 2۰16از تحوالت کودتای    پسپیشنهاد این کشور در تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه  

با رای منفی خود   پرونده عضویت اتریش در سازمان ناتو را  2۰17جویانه از سال  اقدامی تالفی

اهلل در مقابل عدددم اسددترداد فددتح(. یا BBC News, 2017کار خارج کرده است )رسماً از دستور

های آمریکایی و فعاالن از سوی ایاالت متحده، آنکارا اقدام به دستگیری برخی از کشیشگولن  

 مذهبی آلمانی در ترکیه به جرم همدستی با کودتاچیان کرده است.    -فرهنگی

 

 بازاندیشی در فرهنگ راهبردی ترکیهب. 
 یالمللدد نیبدد   ت یدد موقع  و  یمل  استقالل  مفهوم  در  یشیبازاند  با  هیترک   رهبران  ،گذشته  یهادهه  در

 بدده  یکدد ینزد  و  یغربدد   متحدددان  از  یراهبددرد  عمددل  اسددتقالل  یبددرا  یتالش مستمر  کشورشان،

بددا اتحدداد  یراهبرد یوندهایقط  پ منظوربه نه یتالش نیچن. اندداشته ینوظهور شرق  یهاقدرت

 جددادیهدددف ا  یبلکه در راسددتا  ،ینوظهور شرق  یهابه قدرت  یوابستگ  رشیپذو    یکیفراآتالنت

 رفتددار  در  یکلدد   قاعددده  نیدد ا  اساسدداً.  است   یپساغرب  یتعادل در روابط با غرب و شرق در جهان

 ،گریکدیبه    یکینزد  بااست که    المللنیب  نظام  گذار  طیشرا  در  نوظهور  یهاقدرت  یسازائتالف

 نیچندد   ایدد آ  نکددهیا  امادارند.    راهبردی  ییاز تنها  زیگرو    یتوأمان استقالل راهبرد  نیدر تأم  یسع

 (Ersen, 2019: 37) تأمددل کددرد دیبا ،انجامدیب آنها انیم داریپا اتحاد جادیا به تواندیم یاقاعده

 .  است یمتفاوت و پو   اریبس  یالمللنیب نینو   طیو فرصت آنها از شرا دیتصورات تهد رایز
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در مناسددبات   1دنبال تأمین  اسددتقالل راهبددردی«ای بهطور فزایندهراهبردی ترکیه بهفرهنگ  

بدده   ،خود با جهان خارج است. چنین هدفی حاوی حداقل دو جنبه مهم اسددت. جنبدده نخسددت 

 ،گردد. هدف کالن در این راسددتاهای ترکیه برای توسعه صنعت دفاعی پیشرفته ملی برمیتالش

چه از طریددق   و  صورت تولید بومیچه به-یازهای تسلیحاتی کشور است  خودکفایی در تأمین ن

شرطی کدده ترکیدده در صددادرات محصددوالت آن به  -های مشترک با تولیدکنندگان خارجیپروژه

های پیشرفته آن به ایددن کشددور منتقددل شددود. مشددارکت ترکیدده در سهمی داشته باشد و فناوری

هددای دوربددرد بددرای نیددروی با فرانسه و ایتالیا در ساخت و توسددعه موشددک  2پروژه  یوروسام«

های تسلیحاتی مشترک در صنعت دفدداعی اسددت. نموندده ای از این همکارینمونه  ،هوایی ترکیه

هددای برنامه ترکیه برای مشارکت با نیروهای هوایی بریتانیا در توسعه و سدداخت جنگنددده  ،دیگر

 شددود بددومی نیروهددای هددوایی ترکیدده قلمددداد می اسددت کدده اولددین جنگنددده TF-Xنددوع 

(Defense News, 2018 .) 

عنددوان بخشددی از روسددیه نیددز بایددد بدده«  4۰۰  اس   تصمیم آنکارا به خرید سامانه موشددکی

ویددژه در راسددتای به  ل راهبردی در مقابل متحدانش در ناتو های ترکیه برای کسب استقالتالش

اینکدده وابسددتگی  و ملی دیده شود. هرچند در نتایج ایددن اقدددامدستیابی به سامانه دفاع موشکی 

ویژه در حوزه دفاعی را تددأمین تواند استقالل راهبردی ترکیه بهدفاعی به روسیه تا چه میزان می

برای ترکیه منطق سیاسی نیز داشته؛ اما توسعه مراودات تسلیحاتی با روسیه   ،کند، باید تأمل کرد

زنی آن در روابط با متحدان غربی را افزایش داده است. جنبه دیگددر نهنحوی ابزارهای چا  که به

هددای منعطددف گسددترش مددانور سیاسددی آن در ایجدداد ائددتالف  ،استقالل راهبردی بددرای ترکیدده

منظور نیل بدده اهددداف سیاسددت خددارجی و   های دیگر در مسائل مختلف به)تاکتیکی( با دولت 

یران در بحران سوریه از طریق چارچوب دیپلماتیک امنیتی است. شراکت راهبردی با روسیه و ا

 است.   در این مورد  روند آستانه« نمونه آشکاری

 
1. Strategic autonomy 

2. EUROSAM project 



 83    ...یمل تیامن  نی و دکتر یتحول در فرهنگ راهبرد

راندن توان در قالب دف  تهدیدات امنیتی و عقب اهداف کالن ترکیه در این چارچوب را می

جویددان سددوری های تروریستی )عمدتاً ی.پ.گ( در مرزهای جنوبی، مدیریت بحران پناهگروه

 2۰15و تأمین مناف  ترکیه در آینده نظام سیاسی سوریه خالصه کرد. ترکیدده از سددال   وراین کش

توانددد بددر روی ایدداالت منظور نیل به این اهداف کلیدی نمددیراهبردی رسید که به  یبه برآورد

ترازی با روسددیه کدام از آنها نفوذ همهای اروپایی حساب کند، همچنان که هیچمتحده و قدرت

نظامیددان سوریه نداشتند و مناف  مشترکی با ترکیه در پاکسازی شمال سددوریه از شددبه  و ایران در

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 

ولت مرکزی عراق در تهدید امنیتی مشترک کردی داشددته اسددت. ایددن سدده مشابهی با ایران و د

سددتی پ.ک.ک و پددژاک و مقابلدده بددا کشددور مندداف  مشددترکی در مبددارزه بددا تحرکددات تروری

های رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق در تأسیس دولت مستقل کردی دارند. بددا طلبیجاه

دنبددال ها و نهادهددای غیرغربددی، آنکددارا بددهقدرتروابط راهبردی با  گرایی و گسترشچندجانبه

( تا هرچه بیشددتر بتوانددد Cook, 2018های غربی است )ابزارسازی برای موازنه نرم علیه قدرت

 ای تأمین کند. عنوان قدرت منطقهاستقالل راهبردی خود را در راستای تثبیت موقعیت ترکیه به

هددای ت ییددر در واقعیددت   ،ارتددش و همچنددینبه موازات تحول در ماهیت روابددط دولددت و  

ترکیدده درحددال   1المللی، فرهنگ راهبددردیژئوپلتیکی منطقه و تحوالت ساختاری در محیط بین

هددای کمالیسددتی امنیددت ملددی و سیاسددت اساسی است. ترکیه با گددذار از بنیددان یتجربة چرخش

المللددی و گددری فعددال خددود در محددیط در حددال ت ییددر بددینخارجی، نقش جدیدی برای کنش

(. این تحددول ندداظر بددر بددازتعریف امنیددت ملددی، Yesiltas, 2019ای تعریف کرده است )منطقه

طلددب ترکیدده المللی ترکیه است. تالش نخبگان جاهای و بیناستقالل راهبردی و موقعیت منطقه

گری فعال در معددادالت در حددال ت ییددر برای کسب موقعیت رهبری در محیط پیرامونی و کنش

شدن ابزارهای سیاست خارجی ترکیه منجددر و امنیتی ناپذیری به نظامیطور اجتنابلمللی بهابین

 
های رفتار راهبردی یک دولت و مندداب  کنشددگری فعددال سیاسددت خددارجی و مکانیزم. فرهنگ راهبردی چارچوبی برای فهم 1

 ای است. المللی و منطقهامنیتی آن در یک محیط بین
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تددرین معددادالت ای در کلیدددیشده اسددت. اکنددون آنکددارا حضددور نظددامی و سیاسددی گسددترده

، شددمال آفریقددا و ویددژه شددرق مدیترانددهژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی محیط همسایگی خود بدده

منظددور تددأمین مندداف  ملددی و ت ییددر ین حال، رهبران نوظهور این کشور بهخاورمیانه دارد. در ع

ویددژه آمریکددا و روسددیه هددای بددزرگ بددهالمللی در روابط خود با قدددرتای و بینموازنه منطقه

 کنند. خطرپذیری می

تحددولی کدده   ؛در سیاست خارجی ترکیه است   راهبردی  نگرشیچنین تحولی ناظر بر ظهور  

ثبدداتی و خددال  ینده اردوغان، بددیاهای سیاست داخلی با اقتداگرایی فزکنش پویاییحاصل برهم

های ناشی از شرایط گددذار در قطعیت قدرت در ژئوپلیتیک در حال ت ییر محیط پیرامونی و عدم

فرهنگ راهبردی نوین ترکیه مرزبندی مشخصی بددین دوسددت و   ،همچنین  الملل است.نظام بین

الگوی اتحاد و دوستی   ،های محیطی و مناظرات سیاست داخلیشمن ندارد و بر اساس پویشد

امددا ابزارهددا در حددال ت ییددر   اسددت،  مشددخ   ،در حال ت ییر است. هدف  هموارهو دشمنی آن  

بددرای حصددول دسددتاوردهای سیاسددی در کسددب  های سیال بخشی از ابزارهدداهستند که ائتالف

(. 126: 1399محمدددی، المللی این کشور است )گلای جایگاه بینای و ارتقموقعیت برتر منطقه

های نظامی و ابزارهای عملیدداتی ای بر روی توانمندیدر چنین متنی، رهبران ترکیه حساب ویژه

 اند. ای خود باز کردهگری فعال منطقهدر کنش

ه اسددت. حتددی گرایی فعال ترکیدد در این میان، خاورمیانه و شرق مدیترانه کانون اصلی منطقه

های ماهر در حوزه کشددورهای دستگاه دیپلماسی ترکیه توان اصلی خود را در پرورش دیپلمات

که نخبگان اصلی آن دیگر نه به نیویددورک و   ؛طور کلی خاورمیانه متمرکز کرده است عربی و به

ابزارهددای های اخیددر  شوند. هرچند در سالمی  بروکسل بلکه به پایتخت کشورهای منطقه اعزام

، اما هارمونی قابل توجهی در کددارکرد و گددزینش ای ترکیه برجسته شدهگری منطقهنظامی کنش

بدده رهبددری   یگیددری متمرکددزابزارهای نظامی و دیپلماسی وجود دارد که تحت نظددام تصددمیم

 یمتحددد  مثابه  به  هیترک   یکنون  طیشرا  در  نکهیا  رغمبهکالن،    یرود. در تصویرمی  اردوغان پیش

 یرو  یاندددهیافز  طوربه  آن  یراهبرد  فرهنگ  و  شودمی  یرپردازیتصو   شرق  و  غرب  یبرا  امناتم

 ریمس در را هیترک  ینحو به که، شده متمرکز یمل قدرت مناب  به اتکا با یاریخود اصل و ت یذهن

 و  اسددت   ندداتو   عضددو   هیدد ترک   کدده  یمددادام  امددا  کند،یم  یرپردازیتصو   غرب  از  یراهبرد  استقالل
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 در یکیاسددتراتژ چددرخش ،دارد کددایآمر و اروپددا  بددا  یدیشد  یتیامن  و  یاقتصاد  متقابل  یوابستگ

 . افتدنمی اتفاق آنکارا  رفتار

 یشددرق  یهددا و نهادهددابا قدرت  یو اقتصاد  یاسیروابط س  یسازبه سمت تنوع  هیترک   نکهیا

هم   هیالملل است و منحصر به ترک   نیگذار نظام ب  طیشرا  یهاو ضرورت  جیاز نتا،  حرکت کرده

 یمعنددا  بدده  نیدد ا  امددا.  اندددگرفتدده  شیرا در پ  یکردیرو  نیچن  کایبلکه اغلب متحدان آمر  ،ست ین

 بددا  کددار  آنهددا  یراهبددرد  رفتار  یاصل  هسته  و  ست ین  غرب  از  یگردانیرو  و  کیاستراتژ  چرخش

 تنهددا را یة امددروزیترک  یرفتار منطق دینبا البته. است   یکیفراآتالنت  اتحاد  و  ناتو   قالب   در  کایآمر

. در چنددین اسددت  شددده یچندددوجه و دهیدد چیپ بلکه ،کرد یسازساده  یسنت  ییگراغرب  براساس

 و  هدداتوسعه روابط با قدرت  قیاز طر  یراهبرد  استقالل  یجستجو   هیرهبران ترک   یبرا  ،شرایطی

 یابزارهددا  ت یدد تقو و    یسددازت یدد ظرف  راسددتایهوشددمندانه در    یاقدددام  یشددرق  نوظهور  ینهادها

 نینددو  یهددات یدد اسدداس واقع بددر یملدد  مندداف  نیتددأم منظددوربه یغرب  متحدان  مقابل  در  یزنچانه

 .است   یالمللنیب

 

 نوظهور و دکترین امنیت ملی ترکیه هایتهدیدج. 
دکترین امنیت ملی ترکیه مبتنی بر دو خوانش از تهدیددد اسددت؛ تهدیدددانگاری و تهدیدسددازی. 

فهمی از تهدید است که رهبران ترکیه آن را چالش بالقوه بددرای امنیددت ملددی یددا   ،تهدیدانگاری

کددردن یددک اقدامی عامدانه برای امنیتددی  ،سازیکنند. تهدیدمیامنیت رژیم سیاسی خود قلمداد  

مندداب  و   ،ایددن طریددق  در امنیت ملددی ترکیدده اسددت تددا بدده  یدادن موضوعمسئله یا تهدید جلوه

 ,Kardasاذ رویکردهای مشخ  در سیاست خارجی را بسددیج کننددد )ابزارهای الزم برای اتخ

اما دومی تهدیدی برساخته و تصنعی برای نیددل بدده هدددفی   ،واقعی است   ی(. اولی تهدید2020

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

م کند؛ نخست، سددندروبه آنها نگاه می  مواجه است که با همین قرائت دوگانه به تهدید و امنیت 

ویژه مسئله کردی ترکیه است که تهدیددد آن فراتددر از مرزهددای ایددن کشددور نشددأت ها بهاقلیت 

امددا بددا توجدده بدده   ،واقعی و مسئله دیرینه امنیت ملی ترکیدده اسددت   ،گیرد. هرچند این تهدیدمی
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هددای مرکددزی د دولددت اهمیت این مسئله در معادالت سیاست داخلددی ترکیدده، در برخددی مددوار

سددازی مددداخالت خددود در امددور داخلددی های داخلی یا مشروعپویاییمنظور تأثیرگذاری بر  به

 کنند.  سازی مسئله کردی میاقدام به امنیتی  ،همسایگان جنوبی

کننددده گریالهددای پ.ک.ک در  ثبددات یابی کردهددای سددوریه و اقدددامات بددی این، قدرت  وجود  با 

گرایانه ترکیه در سوریه و عددراق داشددته  های تهاجمی و مداخله مهمی در سیاست مرزهای ترکیه نقش  

م  رو ویژه کردها ارتباط مسددتقیمی بددا سددند ها به ناشی از مسئله اقلیت  های است. از سوی دیگر، تهدید 

های خددارجی در امنیددت ملددی ترکیدده دارد. بددا توجدده بدده حافظدده تدداریخی فروپاشددی  مداخله قدرت 

ساختار سیاسی و فرهنگی چندپاره جامعه ترکیه، رهبران ایددن کشددور همددواره از    امپراتوری عثمانی و 

های خارجی در امور داخلی خود واهمه دارند. در شرایط کنونی، این تهدید بیشددتر ندداظر  نفوذ قدرت 

های غربی است. به همین دلیل، مثاًل سوریه برای ترکیه ژئوپلیتیددک امنیددت ملددی  بر مداخالت قدرت 

همددراه    های خارجی به م ترس از نفوذ قدرت رو نه صرفًا ژئوپلیتیک نفوذ. بنابراین، سند  ، شود تلقی می 

 اصلی دکترین امنیت ملی ترکیه است.   های ها )کردها( از تهدید مسئله اقلیت 

 -جریددان سیاسددی  2۰13ناظر بر امنیت نظام سیاسی حاکم اسددت. از سددال    هایدوم، تهدید

ها( به تهدید فوری علیه امنیت رژیم سیاسی اردوغان ت دینی موسوم به جماعت گولن )گولنیس

دنبال براندازی نظام سیاسددی حدداکم هسددتند. ایددن تهدیددد زمددانی بددرای که به  ؛تبدیل شده است 

هددای غربددی از شود که عاملیت حمایددت غددرب یددا ابزارسددازی قدددرتتر میاردوغان خطرناک 

داخلی ترکیه را برجسته کنددیم. بخددش قابددل ها برای تأثیرگذاری بر معادالت سیاست  گولنیست 

ویژه بعد از کودتا و نزدیکی اردوغددان توجهی از شکاف در روابط ترکیه با اتحاد فرآتالنتیکی به

به روسیه و ایران تحت تأثیر همین برداشت تهدید از امنیت نظددام سیاسددی حدداکم بددوده اسددت 

(Yucesoy, 2019: 13عالوه .) های اقتصددادی و تددأثیر آن بددر بحران ناشی از هایاین، تهدید بر

اقتدددار و مشددروعیت نظددام سیاسددی حدداکم اهمیددت دارد. اقتدددار امددروزی اردوغددان مدددیون 

اگر چددر   ،دستاوردهای رشد اقتصادی دولت او در دو دهه گذشته بوده است. از نگاه اردوغان

فعددال ترکیدده در  گددریرو، کددنش این افتد. ازامنیت رژیم سیاسی او به خطر می ،اقتصاد نچرخد

 های اقتصادی است.ویژه خاورمیانه و شرق مدیترانه دارای انگیزهمناطق مجاور به
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، اهمیددت عنوان پاشددنه آشددیل تددداوم رشددد اقتصددادی ترکیددهدر این میان، نیازهای انرژی به

تا سهمی از معددادالت   ؛کشی اردوغان در مناطق پیرامونی داردگرایی و قشونای در مداخلهویژه

روند رشد اقتصادی ترکیه کاهش پیدا   ،های اخیردست آورد. در سال  حال ت ییر انرژی را به  در

ناشددی   های( و تهدید2۰19درصد در سال    2تر  به پایین  2۰13درصد در سال    6کرده است )از  

گرایی فعددال ترکیدده در محددیط پیرامددونی را های اقتصادی منطقهانگیزه  ،های داخلی آناز بحران

هددای و چددالش ها(. سددوم، تهدیدددKirisci and Toygür, 2019کند )تر میهرچه بیشتر برجسته

گرایددی راهبددردی گرایی فعال ترکیه در محیط پیرامونی خود اسددت. منطقددهکنندة منطقهتضعیف

گری فعال ژئددوپلیتیکی و ژئواکونددومیکی دارد. ترکیدده در ترکیه نیاز به فضای حیاتی برای کنش

کند. ته احساس خفگی ژئوپلیتیکی و انزوا در مناطق عمق نفوذ راهبردی خود میهای گذشسال

اسددرائیل در شددرق مدیتراندده و حمایددت -مصر و یونددان-، با توجه به توافقات یوناننمونهبرای  

های اروپایی از چنین توافقاتی، ترکیه احسدداس خفگددی ژئددوپلیتیکی در معددادالت شددرق قدرت

جهی از اقدام این کشور به مداخلدده نظددامی در لیبددی و توافددق بددا مدیترانه کرد و بخش قابل تو 

 دولت وفاق ملی در تعیین حدود مرزهای دریایی در این راستا قابل فهم است.  

های حضور نظامی ترکیه در معادالت لیبی، تالش برای خددروج از یکی از اولویت   ،در واق 

ت ییر ژئددوپلیتیکی ود در معادالت در حال سازی نفوذ خبست ژئوپلیتیکی بود تا به بیشینهاین بن

در زبددان )  1)مناب  نفت و گاز( شرق مدیترانه بپردازد. دکترین دریایی وطن آبیو ژئواکونومیکی

( ترکیه نیز در راستای همین ذهنیت خفگی ژئوپلیتیکی قابل فهددم اسددت و "ماوی وطن"ترکی  

یکددی از ب  انرژی بایددد بدده آن نگریسددت.  یابی به مناتاکتیکی برای دست   یمطمئناً فراتر از اقدام

های نظامی در شمال قبددرس، سددواحل لیبددی و البتدده در ههای دکترین وطن آبی، ایجاد پایگاپایه

، ایددن هدددف را ناکددام سددرنگونی رژیددم عمرالبشددیردریایی سر  در سواحل سودان اسددت کدده  

و فرانسه در شرق مدیترانه )طددرن نقشدده  ران ترکیه از ادعاهای یونان، مصر. برآورد رهبگذاشت 

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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کددردن دنبال تحمیل نسخه دریایی پیمان سور علیه ترکیه و زندددانی  ناتو و اتحادیه اروپاحمایت  

 (. Daily Sabah, 2020این کشور هستند )

سدداخت ، تقویددت بنیدده دفدداعی و تسددلیحاتی نیددروی دریدداییدر اقدددامات اخیددر ترکیدده 

کارگیری خدمات نوین رصد اطالعات هوایی در خدمت نیددروی به  جدید بومی،های  زیردریایی

 ،دادن اقتدار ترکیه در مدیترانه و همچنینبرگزاری چند رزمایش دریایی به منظور نشان  ی،دریای

دنبددال توسددعه بدده  ری را به نمایش گذاشته کددهتصویری از کشو   همگی  سیاهدر محدوده دریای  

قلمرو نفوذ دریایی و کسب امتیازات بیشتر از معادالت در حال ت ییددر شددرق مدیتراندده اسددت و 

مخدداطرات احتمددالی برخددورد بددا   ،ها با طرن دکتددرین وطددن آبددیرسد که ترک می  نظرچنین به

 اند.های دیگر را پذیرفتهقدرت

بدداغ و حمایددت آشددکار نظددامی آن از جمهددوری ناقشدده قددرهآفرینی فعددال ترکیدده در منقش

باغ کوهسددتانی از نمودهددای دیگددر ( در قره2۰2۰ویژه در جنگ پاییز سال جاری )آذربایجان به

ضرورت توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی آنکارا در محددیط پیرامددونی اسددت. حضددور فعددال در مناقشدده 

گری ترکیدده در معددادالت امنیتددی قفقدداز کنشتوجهی برای  های ژئوپلیتیکی قابلظرفیت   ،باغقره

 ،گددذرد. از سوی دیگر، آنچه در جنددوب قفقدداز مددیکندجنوبی و حتی آسیای مرکزی فراهم می

بلکه پیامدهای مستقیمی در   ،برای آنکارا صرفاً محدود به ترتیبات ژئوپلیتیکی این منطقه نیست 

واضح اسددت کدده دولددت اردوغددان از با سایر مناطق پیرامونی دارد.    تعامالت و برخوردهای آن

نحددوی و مصر ناکام مانده و این به  هداف راهبردی خود در سوریه، لیبیبسیاری از ا  دستیابی به

به افزایش اعتراضات داخلی از عملکرد سیاست خددارجی دولددت او منجددر شددده اسددت. شدداید 

خدداموش،   توانددد صدددای معترضددان رادر ورای مرزهددای ملددی مددی  یمدتپیروزی هرچند کوتاه

نفس ارتش این کشور را بازگرداند. بههای اقتصادی منحرف و اعتمادتوجهات مردم را از بحران

   برای اردوغان سودمند است.عمالً   کوهستانی  باغدر چنین شرایطی، جنگ در قره

های ظفرمندانه اردوغان در صحنه داخلددی  سرایی هایی برای حماسه این پیروزی، سوژه ة  در سای 

عنوان رهبر و حافظ مسددلمانان منطقدده را احیددا کددرده و  تصویر ترکیه و اردوغان به   ؛ شود می   فراهم 

ایددن جنددگ بددرگ  از سوی دیگددر،    کند. می   تر گرایان تندور با دولت حاکم را مستحکم ائتالف ملی 

، شددرق  سددوریه معددادالت و روسددیه در   ی غربدد های  قدرت با  زنی سیاسی  چانه برنده جدیدی برای  
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ای بددرای رهبددران  اندددازه دهد. ذهنیت تهدید محاصددره ژئددوپلیتیکی بدده می  ترکیه به و لیبی   ه مدیتران 

حتددی بدده   ؛ زننددد می  محابا به دل مناقشات مناطق مجدداور نظامی و سیاسی ترکیه اهمیت دارد که بی 

المللددی و  های بددزرگ بددین مناف  و امنیت ملی این کشور در روابط با قدرت  ن افتاد مخاطره   بهای به 

    تقریبًا ترکیه در اکثر مناقشات ژئوپلیتیکی مناطق پیرامونی خود حضور فعال دارد.  . ای نطقه م 

 

 شدن ابزارهای سیاست خارجی و تحول در سیاست دفاعینظامید. 
ینده فرامرزی نیروهای نظددامی ایددن ادر دهه گذشته، سیاست امنیتی ترکیه با توجه به حضور فز

های نظامی مستقل از ناتو متحول شده اسددت. رویکردها و عملیاتکشور در محیط پیرامونی و  

امنیددت ملددی و توسددعه   هایگرایی فعال ترکیه با دفدد  تهدیدددآفرینی فعال ارتش در منطقهنقش

شدن مناب  و ابزارهای قدرت سخت در مرزی این کشور موجب برجستهگری برونقلمرو کنش

هددای متأثر از تحول در گسترة ج رافیددایی فعالیددت سیاست خارجی ترکیه شده است. این روند  

گرفتن از رویکرد تدددافعی و فاصله  انداز ژئوپلیتیکی آن باخارجی ترکیه است که چشم  سیاست 

فراسددرزمینی شددامل   -تهدداجمی و نگدداه فراملددی  یسددرزمینی محدددود بدده رویکددرد  -نگاه ملددی

 (. Yesiltas, 2020; 289گذار کرده است ) قایآفرو شمال  خاورمیانه، قفقاز، بالکان

سدداز در محددیط پیرامددونی و شدن به بازیگری تحددولآمال راهبردی رهبران ترکیه در تبدیل

های نظددامی و امنیتددی در ناپذیری نقش قابلیت طور اجتنابالمللی بهتأثیرگذاری بر مناسبات بین

از   ،راهبددردی  سیاست خارجی را پررنگ کرده است. از نگاه بسیاری از ناظران، کسب اسددتقالل

 ;Seren, 2018ترین اهداف چنین فهم جدیدی از سیاست امنیتی و خارجی ترکیدده اسددت )مهم

Duran, Aslan and İnat, 2018 دنبددال دفدد  امنیتی نوین ترکیه صرفاً به (. در این راستا، سیاست

دنبال نمایش قدددرت ملددی بلکه همزمان به  ،داخلی و خارجی علیه امنیت ملی نیست   هایتهدید

 ترکیه است.  

هددای اخیددر ویددژه در سددالهای نیروهای نظامی ترکیه بهها و عملیاتنگاهی گذرا به فعالیت 

دهد که سیاست دفاعی این کشور به ورای مرزهای ملی آن گسترش پیدا کرده اسددت. نشان می

هددای نیددروی وچددههای مختلف نظامی در سوریه، شمال عراق، لیبی؛ آرایددش جنگددی ناعملیات

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 

سددت در سیا یهای نظامی در مناطق پیرامونی نشان از ظهور تفکر جدیدو قطر؛ و توسعه پایگاه

هددای کددالن، ارتددش ترکیدده بدده بددازیگر کلیدددی در مدداجراجویی یدفاعی ترکیدده دارد. در نگدداه

ترکیدده روی سدده محددور   راهبددردیژئوپلیتیکی آنکارا تبدیل شده است. در این راسددتا، مواضدد   

های پیرامونی، منظور تأثیرگذاری بر معادالت آبمتمرکز شده است؛ تحول در نیروی دریایی به

هددای مختلددف از شددمال آفریقددا تددا گدداههای نیددابتی در رزمده در توسل به جنگتمایالت گستر

 ای ترکیه. های مختلف قلمرو نفوذ منطقههای نظامی در بخششامات و گسترش پایگاه

کارویژه نیروهای دریایی ترکیه عمدتاً بازدارندگی و حفاظددت از   از زمان تأسیس جمهوری،

گذشددته، مأموریددت نیددروی دریددایی ترکیدده بددا   در دهددهمرزهای ساحلی این کشور بوده است.  

هددای دفدداعی های قابل مالحظه در فندداوریو در سایه پیشرفت   یرویکرد ژئواستراتژیک جدید

وارد ناوگددان نیددروی  Reis- 214متحول شده است. درآینده نزدیددک شددش زیردریددایی از نددوع 

فرونددد   15۰ش از  کشتی ملی و بددی  چهار  ،ارتش  ییایدر  یرویدر حال حاضر، نشود.  دریایی می

های دفاعی بددومی هزار تن در اختیار دارد که با قابلیت   26۰سطحی با تناژ  شناور سطحی و زیر

عاملی بادارنده در نبردهای دریایی ترکیه تبدیل شده است. شناورهای ساخت داخل جنگددی   به

هستند. از سوی دیگر، صنعت ومتر  کیل  2۰۰کشتی با برد بیش از  های ضدترکیه مجهز به موشک

های کددروز دریددایی های جنگی خود به موشکزودی از تجهیز ناوچهدفاعی ترکیه قصد دارد به

 (.Yesiltas, 2020; 294-308هاوک آمریکایی و کالیبر روسی رونمایی کند )گزگین شبیه به تام

مددرزی ی بددرونهددانام  وطن آبددی« در مأموریددت ژئواستراتژیک، دکترین جدیدی به  منظراز  

کند. دکترین دریددایی وطددن ای دنبال مینیروی دریایی ترکیه طراحی شده است که اهداف ویژه

هددای پیرامددونی و دریاهددای آزاد اطددراف آبی به ضرورت توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی ترکیه در آب

جزیره آناتولی اشاره دارد. از نگاه نخبگان نظامی و سیاسی ترکیه، تحقددق اهددداف عملیدداتی شبه

امنیتددی  -از سدداختار نظددامیبرای تحکیم استقالل ترکیه به عنوان دارایی راهبردی    «ماوی وطن 

بر   این دکترین عالوهالمللی این کشور است.  تعامالت بینترکیه در  سیاسی  ض   او بهبود مو ناتو  

مندداب  انددرژی دریددای مدیتراندده و  شدددن ترکیدده دردنبال سددهیم  ف نظامی و ژئواستراتژیک،اهدا

بازارهای صادراتی مناطق پیرامونی است. رهبران نظامی ترکیه در تبیددین اهمیددت ایددن دکتددرین 
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 کننددد کددهمی مددیالدی اسددتناد 16های ژنرال عثمانی، باربارس هایرتین، در قددرن همواره به گفته

النهرین تا شمال آفریقا حکومت خواهد از بین  ،کندمی  های این منطقه حکمرانیکسی که بر آب

(. چنین مواضعی نشان از اهمیت ویژه قدرت نیروی دریددایی در Anadolu Agency, 2018کرد)

 گرایی فعال ترکیه دارد.منطقه

یروهددای های میدددانی نبرداری از ظرفیت نیروی نظامی ترکیه همچنین تمایل فزآینده به بهره

، ارتددش ترکیدده بددا نمونددهمددرزی خددود نشددان داده اسددت. بددرای  های بددروننیابتی در مأموریت 

با بیش از  سوری موسوم به  ارتش آزاد سوریه«سازماندهی، آموزش و تجهیز نیروهای معارع  

هددای نظددامی خددود در طور گسترده در عملیاتهای میدانی آنها بههزار جنگجو، از قابلیت   12۰

ای اندازه  برداری کرده است. نقش نیروهای نیابتی در سیاست دفاعی ترکیه بهسوریه بهرهشمال  

های اهمیت پیدا کرده که رهبران این کشور آشکارا از اعزام نیروهای ارتش آزاد سوریه به جبهه

(. Alemdar, 2020گوینددد )می جنددگ در لیبددی بددرای حمایددت از دولددت وفدداق ملددی سددخن

های نظامی این کشور بوده است. ارتش زمان نیازمند گسترش پایگاهترکیه همگرایی فعال  منطقه

ای در سددومالی، حضددور نظددامی گسددترده  ،ترکیه به بهانه آموزش نظامی و مأموریت مستشدداری

شمال قبرس، پایگاه مشترک قطر، حضور مستشاری نیروهددای ویددژه در پایگدداه نظددامی لیبددی و 

 موزشی مختلف در سوریه و شمال عراق دارد. های عملیاتی، مستشاری و آپایگاه

سیاست دفاعی و نظددامی ترکیدده مبتنددی بددر دو راهبددرد   199۰ویژه دهه  بعد از جنگ سرد به

 هایدنبال مقابله مستقیم نظامی با تهدیدددعمده بود. نخست،  استراتژی بازدارندگی فعال« که به

دوم، رویکددرد نظددامی  دو و نددیم   گرفتنددد.می  از آن نشددأت  هاامنیت ملی در مناطقی که تهدیددد

هددای جبهدده های متخاصددم درزمان با دولت که به آمادگی تهاجمی در مناقشه نظامی هم  1جنگ«

هددای جنگ« به تهاجمات نظامی گسترده این کشور در مقابله بددا عملیدداتشرقی و غربی و  نیم

هددای نظددامی عملیددات(. Bagci, and Kurec, 2017تروریستی کردهددای پ.ک.ک اشدداره دارد )

و سیاست نظددامی فشددار  نظامی آن با یونان در دریای اژه ارتش ترکیه در شمال عراق، مناقشات

پ.ک.ک از چنددین راهبددردی برای اخراج و تحویل رهبران    حداکثری آنکارا علیه دولت سوریه

 
1. Two-and-a-Half War 
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سیاسددی مختلفددی در محورهددای ج رافیددایی   -گرفددت. امددروزه ترکیدده مندداف  نظددامیمی  نشأت

جانبه نیروهای نظامی و صنعت دفاعی بددومی کند که مبتنی بر تقویت همهتری دنبال میردهگست

 این کشور است.  

های محتاط ارتش سنتی ترکیه جای خود را در چنین متنی، نخبگان نظامی سکوالر و ژنرال

سددت. طلب در ترسیم دکترین دفاعی و نظامی ترکیدده داده اگرا و جاهبه نخبگان غیرنظامی اسالم

قطددر یددا -اسرائیل جای خود را به شراکت دفاعی ترکیه-های نظامی ترکیه، همکارینمونهبرای  

ای و  از زمان پایان جنگ سرد، در نتیجة تحول در قدرت ملی، نقش منطقه   لیبی داده است.-ترکیه

نیروهای مسلح این کشور تحوالت مهمددی در روابددط ارتددش و دولددت،   ، المللی ترکیه موقعیت بین 

های ارتش نقددش  های نظامی تجربه کرده است. تا هزاره جدید، ژنرال و قابلیت   های نظامی یات عمل 

گرایانه آنهددا منجددر  ناظر و قیم برای خود در سیاست و حکومت ترکیه قائل بودند که نقش مداخله 

با ت ییر موازنه قدددرت بددین نظامیددان و غیرنظامیددان،   ، به چهار کودتا در ترکیه شد. در هزاره جدید 

تدریج در کنترل غیرنظامیان و رهبران سیاسی قرار گرفت. امددا کودتددای ندداموفق جددوالی  ارتش به 

رغم این تحوالت، الگوهای رفتاری گذشته هنوز ردپای نظامیان در معادالت  نشان داد که به   2۰16

 سیاست داخلی ترکیه را دارد. 

تا با پاکسددازی گسددترده    کرد ای برای دولت حاکم فراهم  سابقه فرصت بی  2۰16اساسًا کودتای 

بالفاصددله بعددد از کودتددا    . به تجدید ساختاری و پرسنلی ارتش اقدددام کنددد  ، عناصر نظامی ناهمسو 

ژنرال و چهارهزار افسددر    2۰۰هزار پرسنل نظامی از ارتش اخراج شدند که شامل بیش از    8حدود 

(. بددا اصددالحات در سدداختار ارتددش، بسددیاری از  Gurcan, 2016)   تبه ارتش این کشور بددود ر میان 

التحصیالن مدارس مذهبی همچون امام خطیددب  فارغ   ، های افسری بسته شدند و در مقابل دانشگاه 

زیددر نظددر وزارت دفدداع و    1جایگزین شدند و حتی دانشگاه جدیدی با عنوان  دانشگاه دفاع ملی« 

  پذیرش و آموزش افسران جدید نظامی همسو با دولت حاکم تأسددیس شددده اسددت منظور علوم به 

 (Es, 2017  .)عنددوان ، دکترین امنیتی ترکیدده بددههای نظامی، در طول جنگ سرددر حوزه عملیات

سیاسددت   199۰موجود بود. از اواخددر دهدده    عضو ناتو مبتنی بر رویکردی دفاعی و حفظ وض 

 
1. National Defense University 
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چندگاندده ناشددی از محددیط   هایتری در مواجهه بددا تهدیددددفاعی ترکیه رویکرد فعاالنه و قاط 

ای منطقه یعنوان قدرتهای نظامی خود بهنمایش توانمندی  ،خاورمیانه و همچنین  امنیتی ناپایدار

 (. Bagci and Kurec, 2017: 34در پیش گرفت )

ویددژه های نظامی مختلفی در محددیط پیرامددونی خددود بددهستا، ارتش ترکیه عملیاتدر این را

ترکیدده چهددار  2۰16، از اوت نمونددهو لیبی انجام داده اسددت. بددرای    شمال عراق، بحران سوریه

 عملیات بزرگ نظامی در شمال شرق سویه و محورهای شمالی ادلب با عناوینی همچددون سددپر

صدددد دانی به نیروهای نیددابتی خددود دراشته که با اتکای میو چشمه صلح د  فرات، شاخه زیتون

تقویددت مواضدد   ،راندن کردهای مسلح ی.پ.گ از مرزهددای شددمالی سددوریه و همچنددینعقب 

عنوان بددازیگری تأثیرگددذار در متحدان محلی خود در مقابل ارتش دولت سوریه بوده است تا به

 3۰۰بددا اعددزام حدددود  2۰17تابسددتان معادالت سیاسی سوریه باقی بماند. آنکددارا همچنددین در  

منظور حمایددت از نیروی نظامی و تجهیزات جنگی و تأسیس پایگاه نظامی مشترک در دوحه به

پادشاهی قطر در مناقشه بین ائتالف عربستان سعودی و قطر، خطرپذیری کددرده اسددت. ارتددش 

دارد که با حدددود  پایگاه نظامی دائمی و موقت  19کیلومتری شمال عراق نیز    4۰ترکیه در عمق  

ای بدده بهاندده مبددارزه علیدده پ.ک.ک مددداخالت نیروی نظامی و ادوات زرهی و توپخاندده  15۰۰

 کند.  نظامی خود را توجیه می

سددازی توجهی در مدددرنهای نظامی، نیروهای مسلح ترکیه اقدامات قابلدر رابطه با قابلیت 

داده است. نیروهای مسلح ترکیه بدده عنددوان تسلیحات و ابزارهای دفاعی و تهاجمی خود انجام  

بددا   ،شددود کدده در عددین حددالارتش دوم ندداتو و دوازدهمددین قدددرت نظددامی دنیددا شددناخته می

تدریج در حال کاهش وابستگی نظامی و دفدداعی خددود گذاری بر صنعت دفاعی بومی بهسرمایه

نظددر   دت بعیددد بددهمدد به متحدان ناتویی است. هرچند خودکفایی صنای  دفاعی ترکیه در کوتدداه

سددازی صددنای  سازی تجهیزات نظامی و صددنعتیرسد، اما آنکارا برنامه منسجمی را در مدرنمی

های عظیمی در وزارت دفاع ترکیه، پروژه 2۰21اساس طرن استراتژیک   کند. بردفاعی دنبال می

تقرار های دفاع موشکی بالستیک و هوایی، اسدد صنعت دفاعی این کشور از جمله توسعه سیستم

، 35-های اف، حضور در زنجیره تولید جنگنده4۰۰-سازی سامانه دفاعی روسی اسو عملیاتی
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ازی تولیددد سو بومی های جنگی ضدهواییهای مستقل از سیستم هوایی، ناوچهتولید زیردریایی

 (. Daktilo, 2020در حال اجراست )  انبوه پهبادهای تهاجمی

 است ششمین کشوری    ،چین، اسرائیل، پاکستان و ایرانپس از ایاالت متحده، روسیه،    ترکیه

و از آن در شددرایط واقعددی  اکسددونگور(  ،ینچدد ی)آک   کرده  تولیدکه به طور مستقل پهپاد تهاجمی  

. در سددایه توسددعه سددری  رسدوزن آنها از چند کیلوگرم تا پنج تن میکه    کندجنگ استفاده می

هددای برتددر نظددامی جهددان قددرار میان قدددرتصنای  دفاعی ترکیه، نیروهای مسلح این کشور در 

ترکیه بدده جایگدداه نهددم   « گلوبال فایرپاور  های نظامیقدرت  2۰19بندی  بر اساس رده  .اندگرفته

(. توسعه قدرت نظامی Global Firepower, 2019) ارتقا  یافته است های قدرتمند جهان ارتش

درصد   54،  2۰11از سال    داشته است.ه صنعت دفاعی این کشور  ترکیه پیامدهای مثبتی در حوز

شود که ایددن رقددم در سددال از نیازهای دفاعی ترکیه از طریق مناب  و تولیدات داخلی تأمین می

کنددد. درصددد از تسددلیحات خددود را خریددداری می  26درصد رسیده و ترکیه تنها    74به    2۰18

آفرینی فعال سودای نقشناتو ناامید شده و  رئیس جمهور اردوغان که از شرکای خود در  اساساً  

ای گسترده را بددرای توسددعه شددتابان مجموعدده صددنای  برنامهدر معادالت محیط پیرامونی دارد،  

های وابسددتگی ترکیدده بدده سددالن  کدداهش  ،. هدف از این برنامددهه است دفاعی ملی به راه انداخت

غیرغربددی سازی در روابط تسلیحاتی با شددرکای  و تنوع  کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی

 (. Kurc, 2018ت )اسهمچون روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی  

گذاری کددرده میلیارد دالر در صنعت دفدداعی سددرمایه  35این کشور    ،گذشته  طی چهار سال

میلیددارد  2میلیون دالر به حدود   247صادرات تسلیحات ترکیه از    2۰18تا    2۰۰2. از سال  است 

طددور سازی تسددلیحات نظددامی بددهتوسعه صنای  دفاعی و مدرنبرنامه    دالر افزایش داشته است.

های موسسه سیپری، مخددارج اساس داده  ناگزیری مخارج نظامی ترکیه را افزایش داده است. بر

افزایش پیدددا  2۰18میلیارد دالر در سال  19به   2۰۰2میلیارد دالر در سال    13/ 8نظامی ترکیه از  

میلیارد دالر( باالتر است. تنهددا   9-8کشورهای اروپایی)کرده است که از میانگین مخارج نظامی  

یعنی باالترین افزایش در میددان  ه است؛درصد باال رفت 24های نظامی ترکیه هزینه 2۰18 سالدر  

  (.SIPRI, 2019) کشور عمده جهان از نظر بودجه نظامی 15
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بوده اسددت کدده   های مختلفی با طیفی از مسائل متفاوت مواجه سیاست خارجی ترکیه در برهه 

بندددی  ناشی از آنهددا فرمددول  های اساس تهدید  های سیاست دفاعی و دکترین امنیت ملی بر اولویت 

هددای سیاسددت خددارجی سدداالنه دانشددگاه  های مختلفددی از جملدده نظرسددنجی شده است. پژوهش 

در رابطه با ارتباط معنادار بین مسائل سیاست خارجی و   ( KadirHass Survey, 2019کادیرهاس ) 

هددای  های امنیتی ترکیه انجام گرفته که با اتکددای بدده آرای افکددار عمددومی، تصددویرپردازی لویت او 

گذارد تددا  می   رو   های قابل توجهی پیش های نخبگان فکری و اجرایی ترکیه یافته ای و دیدگاه رسانه 

خلددیج  بحددران در    2۰۰2تددا    1991امنیتی ترکیه داشته باشددیم. از   -فهم بهتری از راهبردهای دفاعی 

ترین موضددوعات سیاسددت  مهم  ، همراه اسالم سیاسی  طلبی کردی به فارس، مسئله قبرس و جدایی 

امنیتی ترکیه هستند. این موضوعات در مقایسه با محورهای اصلی سیاسددت    های خارجی و تهدید 

ای آمریکددا در  جای خود را به سیاسددت خاورمیاندده  2۰1۰تا  2۰۰3های بین خارجی ترکیه در سال 

( و مسئله عضویت در اتحادیه اروپددا داده اسددت کدده  2۰۰3عد از حمله این کشور به عراق ) دوره ب 

هددای  ناشددی از سیاسددت   دهای واسطه تهدیدد صورت مستقیم بلکه به   به   در آن کردهای پ.ک.ک نه 

 کنند.  کردی واشنگتن و بروکسل تهدید جلوه می 

سددت گشددایش کددردی در داخددل  ترکیه اقدام به آتش بس با پ.ک.ک و سیا  ، البته در این دوره 

کرده بود که تأثیر مهمی در این ت ییر ذهنیت امنیتی نسبت به مسئله کددردی داشددت. در ایددن دوره،  

های بعدی مسائل سیاست خددارجی ترکیدده قددرار  ناشی از بنیادگرایی اسالمی در ردیف   های تهدید 

طددور قابددل تددوجهی ت ییددر  های امنیت ملی ترکیه به ( نگرانی 2۰11های عربی ) بعد از انقالب   دارد. 

ها امنیت ملی از ناحیه معادالت پیچیده امنیتی  برای ترک  2۰18تا   2۰11های بین  پیدا کرد. در سال 

جویان، لیبددی، کردهددای سددوریه و مسددئله اسددرئیل و فلسددطین  در بحران سوریه، عراق، بحران پناه 

  های ایددران بعددد از تهدیددد ای  های بعدی هستند و موضوع نفوذ منطقه است. داعش و مصر در رتبه 

ای آمریکا، اتحادیه اروپددا، اعددراب خلددیج فددارس و روسددیه بددرای  های خاورمیانه ناشی از سیاست 

جویددان و جنددبش  کالن، سه موض  امنیتی سددوریه، کردهددا، پندداه   ی گیرد. در تصویر ها قرار می ترک 

ترکیدده هسددتند کدده ارتبدداط  های امنیت ملددی و سیاسددت خددارجی  ترین دغدغه اهلل گولن از مهم فتح 

ویددژه ایدداالت متحددده و برخددی از  ینده ترکیه به متحدان غربی خددود بدده ا اعتمادی فز مستقیمی با بی 

های اروپایی دارد. این برداشت تهدید از متحدان سنتی باعث شده که دکترین دفاعی ترکیدده  قدرت 
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گرایانه و سیاسددت تهدداجمی بددا  جانبه جمعی )ساختار دفاعی ناتو( به بازدارندگی یک از امنیت دسته 

 (. Yesiltas, 2020: 301)  ت ییر پیدا کند های نظامی ملی خود  به توانمندی  اتکا 

 

 المللی ترکیههای بینگیریهای جهتسازی و پویاییهای ائتالفگزینهه. 
ینددده دولددت اردوغددان در پیگیددری راهبردهددای مسددتقل از متحدددان غربددی در اتمددایالت فز

گددری کنش  ،دفاعی و همچنین  -های غیرغربی در تأمین اهداف امنیتیبا قدرتسازی آن  ائتالف

ایددن ابهددام را میددان  ،هددای غربددیکشیدن ترجیحات امنیتی قدرتچالش ای آن در بهفعال منطقه

و   1المللی ترکیه در حال تجربه چرخش محددوریهای بینگیریناظران ایجاد کرده که آیا جهت 

سیاسددت خددارجی ایددن کشددور در  2کی است یا صرفاً ناظر بر بازسازیخروج از اتحاد فرآتالنتی

ای است؟ با توجه به چرخش سری  تحوالت محیطددی و فقدددان المللی و منطقهمحیط نوین بین

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

در سیاسددت خددارجی ترکیدده  یبددردی جدیدددتوان در ظهور نگددرش راههایی از آن را میسرنخ

ه ئدد اینکه ترکیه مصمم به کسددب اسددتقالل راهبددردی از متحدددان غربددی و ارا  ،ردیابی کرد و آن

 الملل است.  مستقل در نظام بین  یعنوان بازیگرتصویری جدید از نقش ملی خود به

هددا و این ضرورتاً به معنای تصمیم ترکیه برای کاهش مراودات راهبددردی خددود بددا قدددرت

قرائتددی کدده عاملی همتراز با شرکای غربددی اسددت؛  بلکه آنکارا خواستار ت  ،نهادهای غربی نیست 

الملددل ها از آینده موازنه قدرت و ثروت جهانی در شرایط گذار نظددام بددینناشی از برآورد ترک 

رو،  ایددن ای ترکیه شددده اسددت. ازالمللی و نقش منطقهاست که موجب بازنگری در جایگاه بین

و بازسددازی در   3تحوالت نوپدید در سیاست خارجی و امنیتی ترکیه بیشددتر نشددان از بددازتنظیم

راحتددی ه  توان آن را بدد اهداف، مناف ، مسائل و ابزارهای سیاست خارجی این کشور دارد و نمی

معنای چرخش محوری در سیاست خارجی ترکیدده تبیددین کددرد. از سددوی دیگددر، اتحادهددای به

 
1. An International Reorientation 

2. Restructuring 

3. Readjust 
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شدت محدود به حوزه، زمان و   های غیرغربی همچون ایران و روسیه بهه با قدرتناپایدار ترکی

-های مسددتدلی در عددزم ترکیدده بددرای تددرک جامعدده امنیتددی یددوروشرایط خاصی است و نشانه

 آتالنتیک وجود ندارد. 

ترین پیوند راهبردی آن با جهان غرب است. اگر آنکددارا دنبددال مهم  ،عضویت ترکیه در ناتو 

سددمت اتحدداد سدداختارمند بددا احتمال زیاد باید بهبه  ،وری در سیاست خارجی باشدچرخش مح

هددای بددزرگ شددرقی محورهای راهبردی غیرغربی یا اتحاد راهبردی پایدار بددا یکددی از قدددرت

های ملموس چرخش محوری باید ناظر بر عزم ترکیه بددرای متمایل شود. در هر دو مورد نشانه

در مقابددل  جددایگزینیتوانددد ی بازآرایی اتحاد راهبردی، روسیه میخروج از ناتو باشد. در راستا

چون روسیه تنها قدرتی در محیط پیرامونی ترکیدده اسددت کدده از توانددایی بدداالیی در   ؛ناتو باشد

جایگزینی نیاز (. اما کم و کیف این Ersen and Kostem, 2019تضمین امنیت ملی ترکیه دارد )

طددور قابددل هددوری اردوغددان، روابددط ترکیدده و روسددیه بدده. در طول ریاست جمبه بررسی دارد

قید و شددرط پددوتین از و حمایت بی  2۰16به ویژه بعد از کودتای  ای توسعه پیدا کرده؛  مالحظه

جمهددور بددا سددبک رهبددری رژیم سیاسی حاکم در برابر کودتاچیان داخلی و خارجی. دو رئیس

لحن دیپلماتیک آنکارا نسبت به مسکو   اقتدارگرایانه روابط شخصی نزدیکی با یکدیگر دارند و

گذشددته،  ةدهدد در مقایسه با بسیاری از متحدان غربی بسیار مثبت و دوستانه بوده اسددت. در نددیم

هددای سیاسددی و اقتصددادی فراتددر رفتدده و بدده های گسترده ترکیدده و روسددیه از حددوزههمکاری

 های امنیتی و دفاعی نیز تسری پیدا کرده است.حوزه

راهبردی به سمت روسیه متمایددل    از نظر انگارانه است که بگوییم ترکیه  این، بسیار ساده   وجود   با   

هددای  شده است. توسعه روابط دوجانبه ترکیه و روسیه عمدددتًا مبتنددی بددر مندداف  مشددترک در حددوزه 

  (؛ Ersen, 2019: 74محدود سیاسی و روابط شخصی دوستانه بددین اردوغددان و پددوتین بددوده اسددت ) 

ملت نبوده اسددت.  -اساس تفکر ساختاری و عمیق نهادی بین دو دولت   یکی راهبردی بر یعنی این نزد 

زنددی خددود  دنبال افزایش قدرت چاندده های امنیتی با روسیه به از سوی دیگر، ترکیه با توسعه همکاری 

های امنیتی و مناف  ملی این کشور را به رسمیت بشناسند. ایددن  در برابر متحدان غربی است تا دغدغه 

هددای امنیتددی خددود در  که ایاالت متحددده از سیاسددت   طوری به   ؛ راتژی تا حدودی موفق بوده است است 

 نشینی کرده است.  )ی.پ.گ( عقب  تسلیح و حمایت از کردهای سوریه 
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امنیتی ترکیه ر-عالوه بر این، دو عامل مهم دیگر وجود دارد که مان  از توسعه روابط دفاعی

 ،نفعددی کدده در دو کشددور تأثیرگددذار باشدددپایگاه اجتمدداعی ذیشود. نخست، هیچ  و روسیه می

وجود ندارد. ترکیه و روسیه در تایخ معاصرشان بیش از اینکه متحددد باشددند، رقیددب و دشددمن 

شدت منفی و خصمانه از یکدیگر دارنددد.   اند. مردمان دو کشور حافظه تاریخی بهیکدیگر بوده

داننددد. دو کشددور همچنددین مندداف  عثمانی سهیم میها را در فروپاشی امپراطوری  ها، روسترک 

های تدداکتیکی در بحددران سددوریه، ترکیدده رغم همکاریامنیتی واگرایی در عصر حاضر دارند. به

ترجیحات امنیتی و مناف  راهبردی متعارضی در رابطه با آینددده نظددام سیاسددی سددوریه دارد. در 

و قفقاز، دو کشور در جبهدده مخددالف   ریقاسیاه، شرق مدیترانه، شمال آفسایر مناطق مثل دریای  

کددراین و وباغ و چچن گرفته تا گرجسددتان، کریمدده، اقره-از مناقشه ناگورنو   ؛اندیکدیگر ایستاده

ای نگددران حضددور نظددامی طور فزآیندهمعادالت شرق مدیترانه و بحران لیبی. آنکارا همچنین به

های نظامی آن در سوریه و دریای سیاه ویژه پایگاهبلندمدت روسیه در محیط همسایگی خود به

ویددژه های نظامی روسیه در خاک سوریه بددهاست. از سوی دیگر، ترکیه از احتمال توسعه پایگاه

 (.Haugom, 2019: 218در امتداد مرزهای جنوبی و جنوب شرقی خود برداشت تهدید دارد )

گددردد.  می های غیرامنیتی بر به وابستگی نامتقارن ترکیه به روسیه در حوزه همکاری   ، عامل دوم 

نف  روسیه است. بعددد از چددین و آلمددان،  ای به طور قابل مالحظه حجم روابط تجاری دو کشور به 

درصد از نیازهای گدداز طبیعددی ترکیدده را    5۰روسیه سومین شریک وارداتی ترکیه است و بیش از  

ترکیه به روسیه کمتددر  میلیاردی، سهم صادرات  23کند. از حجم مراودات تجاری حدود تأمین می 

هددای  های گذشته به حوزه نیروگاه میلیارد دالر است. وابستگی انرژی ترکیه به روسیه در سال   3از  

بددردار آن اسددت  اتم هددم مجددری و هددم بهددره ای نیز تسری پیدا کرده است که شرکت روس هسته 

 (Seçkin, 2018: 13-17 وابستگی فزا .) توانددد  ی بددالقوه می ینده ترکیه به روسیه در تجارت و انددرژ

المللی روسددیه را افددزایش  منظور همراهی با دستورکارهای بین فشارهای سیاسی مسکو بر آنکارا به 

که   2۰15شدن جنگنده روسی در نوامبر های اقتصادی روسیه علیه ترکیه بعد از ساقط دهد. تحریم 

اردوغددان را در پددی    میلیارد دالر به اقتصدداد ترکیدده آسددیب زد و عددذرخواهی  1۰در سه ماه حدود 

 ای از پیامدهای روابط نامتقارن تجاری بین دو کشور است.  داشت، نمونه 
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داستان مشددابهی در روابددط ترکیدده بددا چددین نیددز حدداکم اسددت. در حددال حاضددر، یکددی از 

سازی شرکای تجاری و انرژی است تا وابستگی خود تنوع  ،های سیاست خارجی ترکیهاولویت 

دنبددال توسددعه رسد که ترکیه بیش از اینکدده بددهنظر میر چنین متنی، بهرا به روسیه کمتر کند. د

سددازی و کدداهش وابسددتگی گددام امنیتی با روسیه باشد، در راستای موازنه  -های دفاعیهمکاری

پددذیری دارد. اساساً مناظرات سیاسی فراگیری در داخل ترکیه شکل گرفتدده کدده بدده آسددیب میبر

دهند و آن را در تعددارع بددا امنیتی به روسیه هشدار می  -وابستگی دفاعیامنیت ملی ترکیه در  

در رابطه با ناتو، هرچند نقش امنیتی ترکیدده  دانند.هدف آنکارا برای کسب استقالل راهبردی می

نگی در اقدامات نظامی ناتو شدت سیاسی شده و آنکارا حضور عملیاتی کمر  در دهه گذشته به

ه بارها به پایبندی آنکارا به تعهدات سازمانی خود و نقش ویددژه ندداتو در ، اما رهبران ترکیداشته

هددای قابددل (. در مجمددوع، نشددانهTanrısever, 2018انددد )تأمین امنیت ملی ترکیه تأکیددد کددرده

هددای توصیفی در اراده سیاسی ترکیه برای تقلیل نقش امنیتی خود در ناتو، خددروج از همکدداری

اد فرآتالنتیکی وجود ندارد. در مقابل، رویکردهای انتقددادی ترکیدده نظامی با متحدان و ترک اتح

امنیددت ملددی  هایاز ناتو بیشتر ابعاد سیاسی داشته است تا حمایت آنها را در مواجهه بددا تهدیددد

 این کشور در محیط همسایگی جلب کنند. 

سددتیژ پربه  ،ترکیه حداقل سه انگیزه قوی در تداوم حضور خود در ناتو دارد. انگیزه نخست 

یددا آتالنتیددک فراگردد. از طریق ناتو، ترکیدده عضددوی از جامعدده میملی و آمال تاریخی ترکیه بر

شدن شود. در تاریخ مدرن جمهوری ترکیه، مدرنیزاسیون و صنعتیمحسوب میعبارتی غرب  به

-کدده بددا خددروج از ندداتو  هددا بددوده  در چارچوب تجربیات غرب، همواره از آمال کلیدی تددرک 

شددود. پیوندددهای ایددن هدددف تدداریخی متزلددزل می  -پیوند ساختاری ترکیه بددا غددربترین  مهم

ای عمیددق و اندددازهسال گذشته ساخته و پرداختدده شددده، بدده  65ساختاری ترکیه با غرب که در  

هددای راحتی با لحن ضدغربی اردوغان دچار گسست نشود. برخالف قدرتنهادمند است که به

آمیددز ه اجتماعی فراگیری در جامعه ترکیه دارد. روابط مصالحهشرقی، روابط ترکیه با غرب پایگا

انتخاباتی   کارزارهای  اندازی برای شهروندان ترکیه اهمیت دارد که حتی اردوغان در  با غرب به

کددردن مشددکالت بددا از برنامدده خددود بددرای مرتفدد   ،منظور جلددب آرای اکثریددت   خود به  2۰18
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بددرد مددذاکرات عضددویت در اتحادیدده تالش برای پیش  ،همچنینهای اروپایی و آمریکا و  دولت 

  (.TRT Haber, 2018اروپا سخن گفت )

واسددطه عضددویت در ندداتو در  المللی و نفوذی است که ترکیه بدده ناظر بر اعتبار بین   ، انگیزه دوم 

دهددد  می المللی است که بدده ترکیدده اجددازه  آورد. ناتو تنها سازمان بین دست می الملل به سیاست بین 

ای است کدده  حق وتو و صدای همترازی با شرکای اروپایی و آمریکا داشته باشد. این جایگاه ویژه 

المللی آن متصور نیست. در  زند و جایگزینی هم برای اعتبار بین راحتی به آن پشت پا نمی ترکیه به 

دید که بددا  تواند از حق سازمانی خود برای عدم پذیرش اعضای ج سایة همین عضویت، ترکیه می 

استفاده کند. تصمیم ترکیه به وتوی عضویت اتریش در ناتو در همین    ، مناف  ملی آن م ایرت دارد 

المللددی و  رغم تحوالت سری  و سددیال در محددیط بددین ابعاد امنیتی دارد. به   ، راستاست. انگیزه سوم 

هددای  طلبددی مقابلدده بددا توسددعه ای از زمان پایان جنگ سرد، ترکیه و ناتو مندداف  مشددترکی در منطقه 

ای دارند. صرف عضویت آنکارا در ناتو برای امنیت  ثباتی منطقه روسیه، مبارزه علیه تروریسم و بی 

کند و رقبددا و دشددمنان آن بدددون تردیددد در نحددوه برخددورد و  ملی ترکیه ضمانت امنیتی ایجاد می 

 کنند.  می  راهبردی خود   محاسبات چنین مت یری را وارد   ، تعامل با این کشور 

 گیرینتیجه
هددای گذشددته ترکیه در مقایسه با دوره های کالن سیاست خارجی و امنیتیدر مجموع، مشخصه

هم ت ییر و هم تداوم داشته اسددت. ت ییددر واقعددی ایددن اسددت کدده اردوغددان بددا سددبک رهبددری 

 و هددا، مندداب  قدددرتچگوندده ایددن مشخصدده  ،گرایانهاقتداگرایانه و رویکردی چندوجهی و واق 

اهداف و مناف  ملی را در سیاست خارجی ترکیب کرده است. تحددول مهددم سیاسددت خددارجی 

ای عنوان قدرت منطقهترکیه در دهه گذشته، تمرکز وافر بر امنیت ملی و تثبیت جایگاه ترکیه به

نظددامی پیگیددری شددده اسددت. در   -بوده است که با لحنی قاط  در دیپلماسی و ابزارهای امنیتی

گرایددی سیاسددت خددارجی اردوغددان، رفتددار و ترجیحددات ترکیدده بیشددتر مصددلحت چددارچوب 

هددای قددوی هنجدداری و ارزشددی. محددور بددوده تددا انگیددزهو مبتنی بر ذهنیددت مندداف   محورمسئله

بیش از   ،های منعطف و پویا که از روندهای نوپدید در سیاست خارجی ترکیه است اتحادسازی
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های کالن ترکیه و خروج از اتحدداد فراآتالنتیکددی گیریاینکه ناظر بر چرخش محوری در جهت 

 باشد، در راستای هدف اردوغان برای استقالل راهبردی است. 

سددردی در روابددط   ،های غیرغربی و در عین حالشراکت راهبردی با روسیه و سایر قدرت

ی ه تصددویریابی به استقالل اسددتراتژیک و ارائدد ترکیه با متحدان غربی از نتایج همین هدف دست

المللی است. واضددح عنوان قدرت مستقل تأثیرگذار در نظام در حال ت ییر بینجدید از ترکیه به

آتالنتیکی نیست. واقعیت ایددن اسددت کدده -معنای خروج از جامعه یورواست که این ضرورتاً به

 بدده اعتمدداد  ،به مناب  قدرت در حال افزایش خددود  گرایانه و با اتکاترکیه با رویکردی چندجانبه

کند دیگر وقت آن رسددیده کدده در هدددایت نفسی در مقابل غرب رسیده است که احساس میبه

هددای راهبددردی سیاسددت خددارجی عمل داشته باشد. نگرش  سیاست خارجی خود باید استقالل

اسددت.   2و  تعیددین سرنوشددت خددود«  1شناختن خددود«رسمیت اردوغان دارای عناصر قوی از  به

و   و دردسرساز بددرای آمریکددا و اروپددا  گرچالش  یچنین نگرشی بدون تردید ترکیه را به شریک

بنیددادین و چددرخش از  یکند، اما نمود ت ییرهای غیرغربی تبدیل میناتمام برای قدرت  یشریک

 غرب در سیاست خارجی ترکیه نیست.  

هددای مختلددف قدددرت در بلددوک  سازی باهای موجود در ائتالفرهبران ترکیه همواره گزینه

در   ،در عین حال  .کندترتیبات امنیتی و معادالت ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی خود را ارزیابی می

هددا چنددین کننددد. تددرک از پذیرش تعهدات راهبردی به آن پرهیددز مددی  ،قالب اتحادهای منعطف

آن را  ،لجیشددی خددودادانند و به دلیل موقعیت سددوقانعطافی را برای خود مزیت استراتژیک می

ترکیدده از   ،انددد. در عددین حددالالزامی راهبردی برای تأمین مناف  و امنیددت ملددی تعریددف کددرده

هددا و نهادهددای شددرقی در سدداختار الملددل و نقددش فزاینددده قدددرتپیامدهای گذار در نظام بین

 جدداییحکمرانی جهانی برآورد همزمان فرصت و تهدید دارد. در چنین شرایطی که شاهد جابه

هددای شددرقی همچددون چددین و قدرت و ثروت جهانی از غرب به شرق و افزایش نقش قدرت

ها المللی هستیم، رهبران ترکیه با نزدیکی راهبردی به قدرتروسیه در تعیین دستورکارهای بین

 
1. Self-realization 

2. Self-determination 
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محور هستند تا   های جهانی ارزش شرقسرنوشتی با زنجیرهدنبال ایجاد همو نهادهای شرقی به

ها با نزدیکی مند شوند. از سوی دیگر، ترک پساآمریکایی از دستاوردهای آن بهرهدر یک جهان  

المللددی و دستورکارهای نوظهور بین دهی قواعد، هنجارهابه شرق سعی در تأثیرگذاری به شکل

 دارند تا تعارضی با مناف  راهبردی و امنیتی این کشور نداشته باشند.

گرایددی فعددال ترکیه همزمان دو برآورد از نتایج استقالل راهبردی و منطقه  ،در شرایط کنونی

های چندگانه در اتحاد فراآتالنتیکددی و تضددعیف اینکه بحران  ،خود در قبال غرب دارد. نخست 

 ،از بالکان گرفته تددا خاورمیاندده  ،های غربی در مناطق مجاور ترکیهگری قدرتهای کنشقابلیت 

سددازی و تعیددین قواعددد بددازی در محددیط هددا بددرای نظددمو تأثیرگذار آن مان  از مداخله مستقیم

ای ت ییددر منطقدده حال ها با حضور فعال در معادالت دررو، ترک   این  شود. ازپیرامونی ترکیه می

گددر عنوان قدددرت تددأمینبازنمایی از نقش خود به  ،کردن خأل قدرت و نفوذ و همچنینربرای پُ

ای دند که غرب دیر یا زود نقشی راهبردی در سیاسددت خاورمیانددهای معتقامنیت و ثبات منطقه

سپارد. دوم، ترکیه به هر میزان که در معادالت مناطق پیرامونی خود از لیبددی و خود به ترکیه می

شددود و متعاقبدداً در میددز مددذاکرات شرق مدیترانه گرفته تا سددوریه و قفقدداز جنددوبی درگیددر می

مددل بددا های فشار آنکارا در تعازنی سیاسی و اهرمارهای چانهنشیند، ابزوفصل مناقشات میحل

 شود.متحدان غربی تقویت می

گرایی فعال ترکیه در محیط پیرامونی بددا هدددف ایجدداد ت ییددر در رویکردهددای  بخشی از منطقه 

ختار راهبددردی اتحدداد  سنتی متحدان غربی در قبددال ترکیدده، بازیددابی جایگدداه سددنتی خددود در سددا 

در این  شود. های امنیت ملی این کشور دنبال می رسمیت شناختن مناف  و دغدغه و به   فراآتالنتیکی 

  ، های چندگانه امنیتی و اقتصددادی در اتحادیدده اروپددا و همچنددین میان، واقعیت این است که بحران 

های همگرایی در این اتحادیه از جذابیت آن برای عضددویت ترکیدده کاسددته اسددت.  تضعیف پروژه 

نقش مهمی در اتخدداذ رویکردهددای    ، ساسًا ذهنیت آنکارا از آیندة مبهم همگرایی در اتحادیه اروپا ا 

 مستقل از متحدان اروپایی در معادالت شرق مدیترانه و شمال آفریقا داشته است.  
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