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 محمدیولی گل

 چکیده
اد از طریق ایج ،و ترکیه مند چرایی تنش در روابط آمریکادنبال فهم نظاماین مقاله به

الملل و تغییر در روابط هژمون در حال بین تحوالت ساختاری در نظام بین رابطه معنادار

ه ک این استای درحال ظهور در خاورمیانه است. فرضیه مقاله افول با یک قدرت منطقه

 گذار از نظم آمریکایی پساجنگ سرد بهثباتی در روابط آمریکا و ترکیه خروجی بی

نظمی پساآمریکایی در ژئوپلیتیک خاورمیانه است. در واقع، تحول در موازنه قدرت بی

یکا ای آمرالمللی موجب تغییر در برداشت رهبران ایاالت متحده از نقش خاورمیانهبین

 .دهی به نظم ژئوپلیتیکی این منطقه شده استو کاهش تعهدات راهبردی آن در شکل

ی اآمریکا موجب تغییر در برداشت آنکارا از نقش خاورمیانهای تغییر در نقش خاورمیانه

عنوان ترکیه و پیگیری راهبردهای مستقل از متحدان غربی برای بازتعریف جایگاه خود به

ای دو متحد های خاورمیانهبرخورد نقشبنابراین، ساز شده است. ای نظمقدرت منطقه

آمریکا  ثباتی در روابطنطق تنش و بیتواند مالملل میسنتی در وضعیت گذار نظام بین

ر است که بر اساس آن تغیی چارچوب نظری مقاله ،و ترکیه را تبیین کند. نظریه نقش

یکی در نظم ژئوپلیتنقش قدرت خارجی در یک منطقه منجر به ساختار اجتماعی متفاوت 

 شود. ای میهای منطقهنتیجه تغییر و تطبیق در نقش قدرتآن منطقه و در

  نظریه نقش.الملل، : آمریکا، ترکیه، خاورمیانه، نظام بینان کلیدیواژگ

                                                                                                   
     الملل دانشگاه تربیت مدرست علمی گروه روابط بینئعضو هی                  vali.golmohammadi@modares.ac.ir 

 

 85شماره مسلسل   ۹۳۱8 پاییز وم سشماره  ودوم سال بیست فصلنامه مطالعات راهبردی 

mailto:vali.golmohammadi@modares.ac.ir


 19 پاییز 51 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   801

 مقدمه
گرایی منافع های اخیر، پیوندهای راهبردی در روابط آمریکا و ترکیه در غیاب همدر سال

ی در رویکرد دنبال بازاندیشای که دو متحد سنتی بهگونههتدریج سست شده است. باستراتژیک به

اند. بعد از جنگ جهانی دوم، ترکیه در تداوم شراکت راهبردی با یکدیگر بوده درخصوصخود 

نظامی غرب، به متحد راهبردی آمریکا تبدیل شد. وضعیتی که از آن -چارچوب ابتکارات امنیتی

های نزدیک امنیتی دو شود. در طول جنگ سرد، همکارییاد می ۹«شراکت راهبردی» عنوانبه

مهار گسترش کمونیسم و تهدیدات شوروی در جبهه شرقی ناتو داشته کشور نقش بسزایی در 

رغم اختالفات مختلف همواره به شراکت راهبردی بین دو کشور است. تهدیدی وجودی که به

تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل داده است. باوجوداین، اتحاد راهبردی گذشته بین 

 کرد. آینده را تضمین نمیواشنگتن و آنکارا ضرورتاً شراکت آنها در 

رفتن تهدید مشترک امنیتی بین دو متحد دنبال از بینهمه ماجرا از پایان جنگ سرد و به

 آفرینی راهبردیراهبردی شروع شده است. ترکیه بعد از فروپاشی شوروی دچار بحران نقش

ادت قطبی به سیویژه آمریکا شد. الزامات گذار از نظم دو قطبی به یک نظم تکبرای غرب و به

ای نطقههای مآمریکا، رهبران ترکیه را مجبور به بازیابی جایگاه راهبردی سنتی خود در سیاست

 تواند الگوی، اتاق فکر واشنگتن بر این باور بود که ترکیه می۹۱۱0کرد. در دهه آمریکا می

یافته تقاللتازه اسهای یدمکراتیزاسیون و توسعه اقتصادی جمهور فرایندمطلوبی برای تسریع در 

 آسیای مرکزی باشد تا دوباره به دامن ساختارهای روسی باز نگردند. از سوی دیگر، توسعه

وجود آورد که ههای آمریکایی بروابط امنیتی ترکیه با اسرائیل این برداشت را میان استراتژیست

ق رحال ظهور امنیتی در شرتواند به نظم دمی« آمریکا، ترکیه  و اسرائیل»گانه اتحاد راهبردی سه

مدیترانه و شامات شکل دهد. همچنین مساعی جمیله ترکیه با اعراب و اسرائیل در دوره حزب 

و  تواند پیشرو و متولی صلحها را بر این باور واداشت که ترکیه میعدالت و توسعه، آمریکایی

 عنوانهببوش پسر، ترکیه  ای آمریکایی در خاورمیانه باشد. اضافه کنیم که در دورهثبات منطقه

                                                                                                   
۹. Strategic Partnership 
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سترش منظور تقابل با گکراسی آمریکایی در منطقه بهولیبرال دم پروژه برندهاصلی پیش« مدل»

 (. Cook, 2018: 9)د بنیادگرایی اسالمی در جهان اسالم مورد شناسایی واقع شده بو

های عربی انقالبویژه بعد از وقوع این، دولت اوباما خط بطالنی بر این ایده به وجود با

گرش اند که برخالف ن( کشید. مشاوران راهبردی کاخ سفید تقریباً به این نتیجه رسیده20۹۹)

آنها، ترکیه قادر یا مایل به گسترش نفوذ ساختاری در آسیای مرکزی، بر عهده  راهبردی گذشته

آفرینی شنق کراسی آمریکایی در منطقه ووگرفتن نقش رهبری در خاورمیانه، گسترش صلح و دم

یک مدل سیاسی مطلوب در تحوالت جهان اسالم در جهت منافع و اهداف  عنوانبهسازنده 

گرای دولت (. در نقطه مقابل، نخبگان اسالمHaass, August 2018)ت راهبردی آمریکا نبوده اس

جایگاه مادی و گفتمانی ترکیه،  یجمهور اردوغان با ارتقاعدالت و توسعه به رهبری رئیس

المللی ای و دستورکارهای بیندنبال بازتعریف نقش و موقعیت راهبردی خود در معادالت منطقههب

های جهانی از ای با آمالمنطقه یک قدرت در حال ظهور عنوانبهش ترکیه اند. تلقی از نقبوده

داد که های راهبردی این کشور شکل میسوی رهبران تجدیدنظرطلب ترکیه در حالی به اولویت

دی رون ویژه معادالت در حال تغییر خاورمیانهالمللی و بهنفوذ و هژمونی آمریکا در عرصه بین

 کرد.   نزولی طی می

یژه وای آمریکا، تنش در روابط واشنگتن و آنکارا بهبا فرسایش هژمونی جهانی و خاورمیانه

بردی دو متحد سنتی که دهد که در ماهیت روابط راه(، نشان می20۹۹های عربی )بعد از انقالب

شکل رفته بود، بازاندیشی شده است. فرض  ۹۱۱0قطبی دهه در متن جنگ سرد و فضای تک

ه آنکارا ک محوری بسیاری از تحلیلگران آمریکایی نزدیک به کاخ سفید این است که: در حالی

یک یگر شریک متحد ناتویی در جرگه اتحاد امنیتی غرب باقی مانده است، اما د عنوانبهاسماً 

راهبردی آمریکا نیست و همکاری امنیتی دو کشور بسیار محدود و مشروط به محیط استراتژیک 

جمهور . در نقطه مقابل، اتاق فکر رئیس(Singh and Jeffrey, 2018; Hass, 2018)خاصی است 

از  یگریک بازیگر مستقل د عنوانبهاردوغان نیز تقریباً به این برداشت رسیده است که ترکیه 

(. از Aybet, July 2018)ت ای آمریکا برخوردار نیسهای خاورمیانهجایگاه راهبردی در سیاست

یک  عنوانبهمنظور تثبیت موقعیت راهبردی خود در منطقه، آینده خود را رو، رهبران ترکیه بهاین

مند که نیازبینند ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا میای در تحوالت مناطق مجاور بهقدرت منطقه
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قدرت  های تغییر در مناسباتبازیگری نسبتاً مستقل از متحدان غربی است. در این میان، واقعیت

دهی به لکننده در شکالمللی و اقتضائات تحول در محیط راهبردی خاورمیانه به عاملی تعیینبین

 منطق تغییر و تداوم در روابط معاصر آمریکا و ترکیه تبدیل شده است. 

ک تصویر ه یدنبال ارائحاضر با نگاهی فراتر از تحوالت روزمره به روابط دو متحد سنتی، به مقاله

راز و مند فرو، فهم نظامثباتی در روابط آمریکا و ترکیه است. از اینتر از چرایی تنش و بیبزرگ

بط دو کشور ادهی به روهای روابط معاصر آمریکا و ترکیه و تبیین متغیرهای تأثیرگذار در شکلنشیب

نظام  های ساختاریویژه در ژئوپلیتیک در حال تغییر خاورمیانه نیازمند نگاهی کالن به واقعیتبه

ت. المللی اسای دو کشور در توزیع قدرت بینالملل و تحول در جایگاه و نقش جهانی و منطقهبین

ا از احیای ه و ناتوانی آنهدر پاسخ به سؤال اصلی پژوهش؛ چرایی تنش در روابط کنونی آمریکا و ترکی

کند که ، مقاله این ایده را مطرح می۹۱۱0شده در فضای جنگ سرد و دهه شراکت راهبردی تجربه

رد به یک جنگ س گذار از یک نظم آمریکایی پساثباتی در روابط آمریکا و ترکیه خروجی بحران و بی

دو  وجودآمده در روابطوضعیت به نظمی پساآمریکایی در ژئوپلیتیک خاورمیانه است. در واقعبی

ای ههای منطقطلبیکشور ناشی از واگرایی یا برخورد منافع راهبردی یک قدرت در حال ظهور با جاه

حال  المللی آن درو یک ابرقدرت جهانی با منافع گسترده در محیط راهبردی خاورمیانه که نفوذ بین

ر یک ای ترکیه و آمریکا دش و جایگاه خاورمیانهباشد. وضعیتی که ناظر بر تغییر نقافول است، می

های نظریه نقش، ابتدا به تحول در گیری از مفروضهالملل در حال گذار است. مقاله با بهرهبین نظام

های روابط دو کشور در جهان پردازد سپس فراز و نشیبای آمریکا و ترکیه مینقش خاورمیانه

 گذارد.   اصلی مقاله به آزمون می پساآمریکایی را براساس ایده

 

 المللدر روابط بین «نقش»الف. نظریه 
مند روابط متحول آمریکا و ترکیه در در فهم نظام ۹های نظریه نقشمقاله حاضر از مفروضه

های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران کند.  نظریه نقش در سالبرداری میخاورمیانه بهره

                                                                                                   
۹. Role theory 
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را به خود جلب کرده است. دغدغه  ۹ویژه تحلیل سیاست خارجیلل و بهالممطالعات روابط بین

-دولتالملل پاسخ به این پرسش چندوجهی است که یک محوری نظریه نقش در روابط بین

الملل دارد و این برداشت چگونه به ملت چه برداشتی از خود، نقش و جایگاه خود در نظام بین

(. در واقع، اینکه Smith , Hafield and Dunne, 2012)د رفتار سیاست خارجی آن شکل می ده

قطه کنند، نالمللی اتخاذ میهای مختلف بر چه اساسی رفتارهای متفاوتی در عرصه بیندولت

 عنوانبه( را ۹۱90) پردازی پژوهشگران نظریه نقش است. شاید بتوان کالوی هالستیتمرکز نظریه

برداشت از نقش »ه نقش را با طرح چارچوب مفهومی پردازی قلمداد کرد که نظریاولین نظریه

 الملل کرده است.  وارد مطالعات روابط بین 2«ملی

المللی اساس تعریفی که از نقش ملی و برداشتی که از جایگاه بین ها براز نگاه هالستی، دولت

معنای بهبرداشت از نقش ملی در واقع  کنند.خود دارند، رفتار سیاست خارجی خود را تنظیم می

های متفاوت از نقش است. از این رو، برداشت« دیگری»در مقابل « خود»از جایگاه  کنشگردرک 

ال اساس آن اعم ها و رفتارهایی که برانگیز است. زیرا نقشها ذاتاً مناقشهکنشگرملی در میان 

 یکنشگران دیگر دارد. در چنین متنی، هر کنشگرهای شود ارتباط مستقیمی با نقشمی

و بخشی « انتظارات از نقش خود»دارد که بخشی از آن را « برداشت از نقش ملی»ای از مجموعه

دهد. انتظارات از نقش نیز متأثر از دو منبع سیاست تشکیل می« انتظارات نقش از دیگری»را 

از دیگر « جایگاه نقش»(. مفهوم Holsti, 1970: 245-261الملل است )داخلی و نظام بین

 رایندفاست. این مفهوم به معنای  کنشگرای تأثیرگذار در برداشت از نقش ملی یک همفروضه

با نقشی است که در یک محیط یا وضعیت خاص باید خصوص در کنشگراستنباط نقش توسط 

 عنوانبههای عربی نقش ملی خود را اینکه ترکیه بعد از انقالب (.Holsti, 1970: 274بازی کند)

در ژئوپلیتیک خاورمیانه است، « هژمونی»دنبال جایگاه کند و بهریف میتع« رهبر جهان اسالم»

نین نقشی دار چآمیزشدن روابط آن با عربستان سعودی دارد که خود داعیهتأثیر مستقیمی در تنش

 است. 

                                                                                                   
۹. Foreign policy analysis (FPA) 

2. National Role Conception 
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ها و ماهیت روابط واحدهای های اخیر، به موازات تحول در ساختارها، واقعیتدر سال

الملل، نظریه نقش نیز تکامل پیدا کرده و رویکردهای جدیدی در این حوزه سیاسی در نظام بین

نظری مطرح شده است. رویکردهای نوین به نظریه نقش ناظر بر مطالعه چگونگی تأثیر تغییرات 

ای همکاری و مناقشه است. دیدگاهی که با واردکردن مفهوم های منطقهسطوح جهانی بر دینامیزم

ارجی خ کنشگرکردن روابط یک دنبال تئوریزهتحلیل سیاست خارجی به در ۹«کنش متقابل نقش»

ای در یک محیط راهبردی خاص است. اینکه برداشت تغییر از نقش و منطقه کنشگربا  یک 

ای به تغییر در برداشت آن از نقش خود جایگاه یک قدرت خارجی از سوی یک قدرت منطقه

عبارتی دیگر، تغییر (. بهDarwich, 2018: 23شود )و درنتیجه رفتار سیاست خارجی آن منجر می

 ای منجر به تغییر ساختارهای منطقهسیستم-در برداشت یک قدرت بزرگ از نقش خود در زیر

ی و رفتار ااجتماعی و ژئوپلیتیکی آن منطقه و درنتیجه تغییر در برداشت نقش بازیگران منطقه

ا هملی بازتابی از نظم اجتماعی است که دولت شود. در این چارچوب، برداشت از نقشآنها می

های خاصی در و نقش کنندمیها در یک ساختار اجتماعی عمل . دولتکنندمیدر آن زیست 

ر کلیدی در چنین ساختاری، واکنش سای کنشگر. تغییر در نقش یک گیرندمیبستر آن برعهده 

 (.   Barnett and Adler, 1998)د انگیزان را از طریق تطبیق یک نقش جدید بر میکنشگر

ان خارجی و مناطق و همچنین تأثیر تحوالت کنشگرهای مختلفی روابط چند نظریههر

، مقاله اندساختاری بر سازوکارهای  روابط بازیگران داخلی و خارجی یک منطقه را تئوریزه کرده

ی مقاله چارچوب مفهوم . بر این اساس،کندمیبرداری رو از رویکرد تلفیقی نظریه نقش بهرهپیش

حاضر این ایده تلفیقی نظریه نقش را به آزمون خواهد گذاشت که تغییر نقش قدرت خارجی 

در یک منطقه منجر به ساختار اجتماعی متفاوت در نظم ژئوپلیتیکی آن منطقه و درنتیجه تغییر و 

ی آمریکا اخاورمیانه تر، تغییر در نقشعبارت عینی. بهشودمیای های منطقهتطبیق در نقش قدرت

در یک فضای  2«گر از دورموازنه» کنشگردر یک نظم تک قطبی به یک « قدرت هژمون»از یک 

گیری خالء قدرت و نفوذ در منطقه، تغییر در الگوی دوستی و دشمنی چندقطبی، منجر به شکل

به یک  «آمریکاییضامن صلح »و  «گرمیانجی»نتیجه تغییر در نقش ترکیه از یک بازیگر و در

                                                                                                   
۹. Interactionist role  

2. Offshore-balancer 
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ای هکاک و برخورد نقشیانه شده است. در چنین متنی، اصطدر خاورم «سازمستقل نظم کنشگر»

 د. ثباتی در روابط آمریکا و ترکیه را تئوریزه کنتواند منطق بحران و بیجدید دو متحد سنتی می

 

 ای آمریکاالملل و تحول در نقش خاورمیانهب. گذار در نظام بین

 الملل امروزی است. افول تدریجیدر سیاست بین ایکنندهروند و واقعیت تعیین، ژمونیبحران ه

رار داده ق تأثیرالملل، خاورمیانه را تحت ی در نظام بینامنطقهنفوذ هژمونیک آمریکا بیش از هر 

 است. بر اساس نفوذ هژمونیک آمریکا، نظم ایستای این منطقه مبتنی بر سه رکن مرتبط به یکدیگر

 ,Arasود )موجو حفظ وضع  و صنایع نفتی هایکمپانمنافع  نیتأمبود: تضمین امنیت اسرائیل، 

(. کاهش نقش آمریکا در مدیریت و کنترل تحوالت خاورمیانه موجب افزایش فضای 407 :2013

ی و نتیجتاً تغییر در وضع موجودی شد که توسط نظم هژمونیک امنطقهی بازیگران کنشگر

 ویژه آمریکای خارجی بههاقدرتاز  کیچیهی عربی نشان داد که هاانقالبی شده بود. زیرهیپا

قادر به کنترل تحوالت نیستند. خاورمیانه و شمال آفریقا در نبود یک نظم هژمونیک با عدم 

ذ افزایش استقالل عمل و حوزه نفو رغمبهای مواجه شده است که سابقهثباتی بیو بی تیقطع

ی در حال ظهور وجود ندارد. امنطقهنظم  خصوصی، دورنمای مشخصی درانطقهمبازیگران 

ی و مداخله انظمی، مناقشه قدرت بین بازیگران منطقهترین مشخصه آن تداوم بیوضعیتی که مهم

 تیک در حال تغییر خاورمیانه است. یای در ژئوپلهای فرامنطقهقدرت

قطبی به سیادت آمریکا، برداشت رهبران آمریکا از با پایان جنگ سرد و ظهور یک نظم تک

ای که سیستم بود. در یک منطقه« قدرت هژمون»یک  عنوانبهنقش ملی خود در خاورمیانه 

ه ان کلیدی آن است، ایاالت متحدکنشگریک از ای  هرمنطقه ی سلطهناتوانچندقطبی آن ناظر بر 

ه گر در مناقشمیانجی»و « کراسیوالگر دماعت»، «حافظ صلح و امنیت»در قامت یک هژمون نقش 

ها، آمریکا از طریق مداخالت مستقیم کرد.  در راستای این نقشرا بازی می «اعراب و اسرائیل

یابی ای و جلوگیری از دستهای منطقهدنبال حفظ موازنه بین قدرتنظامی و ایجاد اتحاد امنیتی به

ای اتخاذ شده از سوی آمریکا در منطقه متأثر از هبازیگران منطقه به موقعیت هژمونی بود. نقش

نی با آفریبرداشتی بود که رهبران آن از جایگاه ایاالت متحده در خاورمیانه داشتند و این نقش

های ان منطقه، به برداشت قدرتکنشگرپذیری سایر ایجاد ساختارهای اجتماعی نقش
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(. اقدام Darwich, 2018: 25)د داکل میای از نقش خود و جایگاه آمریکا در منطقه شخاورمیانه

( تصمیم به افزایش نیروهای نظامی آمریکا در 200۳دولت بوش در حمله نظامی به عراق )

های متحد عربی از طریق مداخالت مستقیم نظامی در راستای افغانستان و تأمین امنیت رژیم

 قطبی آمریکایی بود. ایفای نقش هژمونی در یک فضای تک

دولت اوباما، برداشت جدیدی از نقش آمریکا در خاورمیانه شکل گرفت. نقش جدید، در دوره 

انه ای در معادالت خاورمیآمریکا را به سمت عدم مداخله مستقیم و احاله مسئولیت به متحدان منطقه

های مداخله در جنگ لیبی در سال ( هزینه200۳جنگ عراق ) سنگینهای داد. هزینهسوق می

لی های داخای، درگیری در جنگان منطقهکنشگرهای مناقشه بین شدن هزینهمتحمل ، ترس از20۹۹

ترین عواملی هستند که موجب جمله مهمافزایش اهمیت استراتژیک آسیا، ازپایان خاورمیانه و بی

ست شان شد. این تغییر متأثر از مانیفایتغییر در برداشت رهبران آمریکا از نقش و جایگاه خاورمیانه

حل آمریکایی نداشته و اصوالً های خاورمیانه راهکترین اوباما بود که معتقد بود مسائل و بحراند

ود. وفصل شقابلیت اصالح و مدیریت از بیرون ندارد و باید توسط بازیگران خود منطقه حل

های زینههتنهایی تمامی کرد که آمریکا نباید بهبر این، دکترین اوباما بر این ایده تأکید میعالوه

های خارجی مانند کشورهای رو، سایر قدرتمناقشات در خاورمیانه را متحمل شود و ازاین

 (. Goldberg, April 2016اروپایی، هند و چین نیز باید درگیر معادالت شوند)

ا دید، توجه به اروپا راساساً دولت اوباما تمرکز اصلی سیاست خارجی آمریکا را در آسیا می

به وجهتت که باید از آن فاصله گرفت و باانست و معتقد بود که خاورمیانه جایی اسدالزم نمی

انقالب انرژی در آمریکا، خاورمیانه دیگر اهمیت استراتژیکی برای آمریکا نخواهد داشت 

الملل باعث شد که نظام بینبینی اوباما و دکترین او درخصوص (. جهان۹0۱: ۹۳۱5القلم، سریع)

گونه ویژه در خاورمیانه بهای بههای منطقههای بزرگ و قدرتبات قدرتسمحاها و دیدگاه

دیگری شکل بگیرد که ناظر بر بازتعریف نقش و جایگاه راهبردی آنها در عرصه جهانی و 

تر ای آمریکا در سطحی کالنعبارتی دیگر، تغییر در نقش و جایگاه خاورمیانه ای است. بهمنطقه

  .الملل به یک وضعیت چندقطبی استبین موازنه قدرت جهانی و گذار نظاممتأثر از تغییر در 

ای آمریکا ژئوپلیتیک جدیدی را در میراث دولت اوباما در سیاست منطقه ،مجموع در

خاورمیانه بنیان گذاشت. چنین برداشت جدیدی از نقش آمریکا تأثیر زیادی در عدم مداخله 
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ه های عربی داشت. اینکانقالبفاوت آن در تحوالت پساارهای متمستقیم ایاالت متحده و رفت

مصر حمایت  20۹۹ای خود مانند حسنی مبارک در انقالب ترین متحدان منطقهواشنگتن از مهم

ای در تحوالت سوریه نداشت، نشان از نقش جدیدی بود که آمریکا کنندهنکرد یا اقدامات تعیین

( 2008ویژه بعد از بحران مالی جهانی )یاالت متحده بهبرای خود در خاورمیانه تعریف کرده بود. ا

را در خاورمیانه بر عهده گرفته « گر از دورموازنه»تدریج نقش ، به20۹۹های عربی و انقالب

ای، پرهیز از پرداختن ترین مشخصه آن عدم درگیری مستقیم در معادالت منطقهاست که مهم

ویژه ای  بهی به متحدان منطقهکنشگر ۹و احاله مسئولیت سازی امنیتی در خاورمیانههای نظمهزینه

کار آمدن دولت (. حتی با رویCooper et al, 2014)ت اسرائیل و محور عربستان سعودی اس

ا ای آمریکدهی به رفتار خاورمیانهبینی دولت اوباما تا حدودی در شکلجدید در آمریکا، جهان

 کننده است.  تعیین

بر این باور هستند که دولت ترامپ راهبرد مشخصی در خاورمیانه دنبال  که بسیاریدر حالی

ای ترامپ تداوم دکترین رسد که در سطح راهبردی سیاست خاورمیانهنظر می ، اما بهکندمین

ی و مداخله در امور کنشگردنبال کاهش سطح اوباما نیست. با وجود اینکه هر دو دولت به

ای وفصل مناقشات منطقهگری و حلبرخالف اوباما که دنبال موازنهخاورمیانه هستند، اما ترامپ 

بندی راهبری از طریق حمایت از اسرائیل و با واردکردن ایران بود، ترامپ سعی در ایجاد صف

عربستان سعودی در مقابل ایران دارد. تفاوت دیگر این است که برداشت دولت ترامپ از نقش 

لمللی ابا کاهش تعهدات بینترامپ  ایاالت متحده است. دولت آمریکا مبتنی بر منافع صرف ملی

و  2«استاول آمریک»و پیشبرد قدرت اول آمریکا یا  نفوذ سازیبیشینهدنبال بهای آمریکا و منطقه

سود و منافع  بیشترین ابزاری در نظر گرفته می شوند که بتوانند عنوانبهمنطقه  هایدولتبیشتر 

(. ۹۳۱8، ردمنف)موسوی شفائی و د تم اقتصادی ایاالت متحده تزریق نماینمادی و مالی را به سیس

بنابراین، متحدی که نتواند منافع راهبردی ایاالت متحده در خاورمیانه را تأمین کند، جایگاهی 

 های راهبردی نخواهد داشت.      ای دولت ترامپ و تقسیم نقشهای منطقهدر سیاست

                                                                                                   
۹. Buck-Passing 

3. America is First 
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، 2008ویژه تحوالت بعد از بحران مالی جهانی المللی بهبینموازات تحول در محیط  به

 نظمیژئوپلیتیک خاورمیانه در حال گذار از یک نظم آمریکایی پساجنگ سرد به یک بی

ای و های منطقه( قدرت20۹۹های عربی )پساآمریکایی است. وضعیتی که در دوره پساانقالب

در این میان،  .کندمیای ترغیب درحال تغییر منطقهآفرینی فعال در سیاست ای را به نقشفرامنطقه

ظهور یک نظم چند قطبی در سطح جهانی، روسیه و تا حدودی چین را وارد بازی بزرگ 

که  تر کرده و به این معنی استرا پیچیده خاورمیانه کرده است که بیش از پیش وضعیت منطقه

حوالت بعد . تشودمیکا تعیین و تکلیف نگرایی آمریمعادالت خاورمیانه دیگر بر اساس یکجانبه

دهد  که عصر آمریکایی در خاورمیانه به پایان رسیده است و های عربی نشان میاز انقالب

ت کننده نظم و امنیتأمین عنوانبهای آمریکا، دیگر به آن های منطقه، با افول نفوذ منطقهدولت

ای با های منطقهیک از قدرتوضعیتی هر(. در چنین Valbjørn, 2018: 18)د کننمینگاه ن

ن های واشنگتبازتعریف نقش و جایگاه راهبردی خود در خاورمیانه که زمانی بر اساس اولویت

دهی به نظم ژئوپلیتیکی منطقه براساس منافع و ابتکارات راهبردی دنبال شکلشد، بهتنظیم می

یجه تشدید نتای و دران منطقهنشگرکخودشان هستند. وضعیتی که خروجی آن امنیتی شدن رفتار 

 نظمی در خاورمیانه است. آشوب وتداوم بی

 

 یک سوی استقالل استراتژای ترکیه؛ بهج. تحول در نقش و جایگاه خاورمیانه
م که جنگ سرد بندازیملی ترکیه در خاورمیانه پسا های مختلف از نقشابتدا نگاهی به برداشت

یاست های سای آمریکا و پویاییویژه نقش خاورمیانهاری بهارتباط مستقیمی با تحوالت ساخت

 الملل در حال گذار از یک نظم دو قطبیداخلی ترکیه دارد. با فروپاشی شوروی، ساختار نظام بین

به تطابق  های دیگر مجبورتنها ترکیه بلکه بسیاری از دولتبه هژمونی مسلط آمریکایی بود که نه

 واسطههخود بر اساس الزامات نظم تک قطبی بودند. ترکیه بهای سیاست خارجی اولویت

لودی آفرد خود بیش از سایر کشورها تحت تأثیر چنین فضای ابهامموقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه

بود که نیاز به تعریف جدیدی از نقش و جایگاه راهبردی خود در دوره پساجنگ سرد داشت. 

های مالی آمریکا، برداشت ت اوزال و نیاز به کمکهای اصالحات اقتصادی دولت تورگوبرنامه
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تهدید از رشد بنیادگرایی اسالمی در منطقه، حضور مؤثر نظامیان در هرم قدرت ترکیه و همچنین 

ت ناپذیری ترکیه را به سمطور اجتنابعضویت در اتحادیه اروپا به فرایندتالش برای شروع 

 (.۹0۱-۹05 :۹۳۱8محمدی، گل)د داای آمریکا سوق میابتکارات خاورمیانه

ل اما استقالای آمریکا پیدا کرده بود، چند ترکیه جایگاه راهبردی در سیاست خاورمیانههر

ه در یشدت محدود شده بود. تصمیم دولت اوزال به شرکت نظامی ترکعمل استراتژیک آن به

سیاسی خود در -حقوقینشینی نسبی ترکیه از مواضع ( یا عقب۹۱۱۹)س فارجنگ دوم خلیج

آفرینی قشی و نکنشگرتوجهی به  جالبطور قبرس، متأثر از ترجیحات امنیتی آمریکا بود که به

(. بر این اساس، ترکیه در Altunisik and Martin, 2011: 573-77)د داای ترکیه شکل میمنطقه

د را بازی می کر «ایمدافع صلح و ثبات منطقه»و  «ایسیستم منطقههمکار زیر»دوره نقش  این

رسیدن نخبگان قدرتبه ای آمریکا بود.ی بالمنازع خاورمیانهکنشگرشدت متأسی از که به

( با برداشتی نوین از سیاست و حکومت در 2002گرای حزب عدالت و توسعه در ترکیه )اسالم

عتاً یکراسی غرب در منطقه طبواین کشور و بهبود جایگاه این کشور برای گسترش لیبرال دم

برداشت از نقش ملی ترکیه را متحول می ساخت. در دو دوره اول حکومت حزب عدالت و 

دنبال عضویت در گرایانه از یک سو به(، ترکیه با اتخاذ رویکردی غرب20۹0-2002توسعه )

یک دولت اروپایی بود و از طرف دیگر نقش خود را در  عنوانبهاتحادیه اروپا و شناسایی خود 

جمله خاورمیانه، قفقاز جنوبی و آسیای های غربی در مناطق مجاور ازترش ارزشراستای گس

 مرکزی تعریف کرده بود. 

ز محور داشت.  بخشی ا-ای ترکیه بدون تردید ماهیتی اروپادر این دوره، سیاست خاورمیانه

ی به ژکار ترکیه برای تأمین امنیت ترانزیت انرآفرینی ناظر بر تالش رهبران محافظهاین نقش

رتر دنیا اقتصاد ب بیست بازارهای اروپا، توسعه بازارهای صادراتی، واردکردن این کشور به جرگه

اد در اقتص« قطب انرژی»و « پیشهدولت تجارت»یک  عنوانبه( و برداشت از نقش ملی 20)جی

گرا ماسال(. بخشی دیگر متأسی از پیشینه ایدئولوژیک رهبران Kirisci, 2012: 9-13)د جهانی بو

زی روابط با ساشرط آن عادیآفرینی فعال در تحوالت جهان اسالم است که پیشبرای نقش

ه یک تصویر مترقی از ترکیه با ابزارهای قدرت نرم نزد افکار عمومی کشورهای منطقه و ارائ

جهان اسالم بود. بر اساس برداشت نوین از نقش ملی ترکیه، رهبران این کشور با ترسیم یک 
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کراسی و وآمیزی بین اسالم و دممدل موفقی که پیوند مسالمت عنوانبهویر مثبت از ترکیه تص

آفرینی شو به دنبال نق است لیبرالیسم ایجاد کرده، مشکالت خود را با همسایگان به صفر رسانده

ویژه بین اعراب و اسرائیل و ایران و غرب بود، با حفظ سطحی ای بهسازنده در مناقشات منطقه

و  «همسایه خوب»، «هاپل بین تمدن»، «گرمیانجی»گرفتن نقش سوی بر عهدهاز استقالل عمل به

 متمایل شدند. « دولت تجاری»

تنها مورد اقبال جهان غرب و جهان اسالم بود بلکه جایگاهی چنین تعریفی از نقش ترکیه نه

ی گرکنش. بخشی از این کردای آمریکا تعریف میراهبردی برای ترکیه در سیاست خاورمیانه

رغم عدم همراهی آنکارا در حمله به عراق، ی از نقشی بود که آمریکا حتی بهمتأسای ترکیه منطقه

استراتژی »در  برای ترکیه تعریف کرده بود. 200۳ی خود بعد از اانهیخاورمدر راهبردهای 

و کراسی اسالمی، اقتصاد نولیبرالیستی، عضوعنوان یک دمدولت بوش، ترکیه به ۹«خاورمیانه بزرگ

ی در آلترنانیو مناسب توانستیمی غربی در خاورمیانه، هاارزشناتو، متحد سنتی آمریکا و حامل 

 همراههبرهبری ایران باشد و در ی تکفیری در منطقه و نفوذ جبهه مقاومت هاجنبشمقابل رشد 

 :Yesilyurt and Akdevelioglu, 2009کند ) نیتأمرژیم صهیونیستی منافع راهبردی آمریکا را 

نین چون چ کردندیمبزرگ دولت بوش حمایت  هانیخاورماز استراتژی  (. رهبران ترکیه نیز384

کراسی در وبرداشتی میان آنها شکل گرفته بود که ترسیم یک نظم آمریکایی مبتنی بر لیبرال دم

 بلکه بر وزن راهبردی دهدیمی ترکیه را گسترش امنطقهمانور و نفوذ  تتنها قدرخاورمیانه نه

 .دیافزایماین کشور برای عضویت در اتحادیه اروپایی نیز 

راندن ارتش و سکوالرها حاشیهبهمیزان که دولت عدالت و توسعه با  این، به هر وجود با

وپا و عضویت در اتحادیه ار فرایندکرد و از تر میهای حزبی خود را در داخل مستحکمپایه

سمت اتخاذ یک راهبرد شد، بهای آمریکا ناامیدتر میشدن پروژه خاورمیانههمچنین اجرایی

ی کنشگرو تضعیف  2008کرد. بحران مالی جهانی تر در سیاست خارجی حرکت میمستقل

ای آمریکا این برداشت را میان رهبران ترکیه ایجاد کرد که ایاالت متحده دیگر از توان خاورمیانه

رو، رهبران ترکیه جایگاه و نقش ای خود ندارد. ازاینکردن ابتکارات منطقهفی برای دیکتهکا

                                                                                                   
۹. The Greater Middle Eastern Strategy 
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ی آمریکا تعریف کردند و با اتخاذ یک رویکرد ماجراجویانه هاخواستهراهبردی خود را بیش از 

ویژه بعد از ی غرب فاصله گرفتند. این روند بهاانهیخاورمتدریج از ابتکارات و نسبتاً مستقل به

( در جریان درگیری لفظی 2008تنش در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی بر سر نوار غزه )

و همچنین اتخاذ  (200۱مرمره )ی مأواردوغان با شیمون پرز در داووس و حادثه کشتی 

اعالمیه تهران، ) رانیای اهستهگرایانه از جوامع غربی در حمایت از برنامه رویکردهای تقابل

یک  عنوانبه(. برداشت نوین از نقش ملی ترکیه 292: ۹۳۱8محمدی، )گلد ( تشدید ش20۹0

( طبیعتاً Davutoglu, 2011در خاورمیانه ) 2«کشور مستقل فعال»و  ۹«کشور مرکزی»

ارات استای ابتکها در رانگیخت که برای دههویژه آمریکا را بر میهای متحدان غربی بهحساسیت

 کرد.ی میکنشگرراهبردی آنها 

سومین زلزله  عنوانبهاوغلو از آن  ( که داود20۹۹تحوالت انقالبی در خاورمیانه عربی )

 درخور، تأثیر کندمیژئوپلیتیکی منطقه بعد از فروپاشی نظام دوقطبی و حمله آمریکا به عراق یاد 

گرای ترکیه از نقش ملی این کشور در خاورمیانه ای در تغییر برداشت نخبگان اسالممالحظه

داشته است. رویدادی که موجب چرخش محوری در سیاست خارجی ترکیه شد. از این دوره 

ی عبارتبهگرایی و تری به سمت منطقهطور جدیبه بعد، سیاست خارجی ترکیه به

چندجانبه و نسبتاً حرکت کرده است. رهبران ترکیه با اتخاذ رویکردهای  ۳شدنیاانهیخاورم

 داندادهگرایی را در کانون توجه سیاست خارجی خود قرار مستقل از متحدین غربی، منطقه

(Altunisik and Martin, 2011; Danforth, 2014با .) گرایانه، وجود استمرار نسبی نگاه غرب

ی و وجه غالب رویکردهای عملیاتی سیاست خارجی این کشور را نگاه به مناطق پیرامون

 عمدتاً خاورمیانه( تشکیل داده است. منطقه )درگیرشدن هرچه بیشتر در معادالت 

دهی به نظم در حال ظهور شدن سیاست خارجی ترکیه، تالش برای شکلایبا خاورمیانه

خاورمیانه و هدایت تحوالت جهان عرب در راستای منافع راهبردی آنکارا به اولویت اصلی 

 باور نیبر ا های عربیانقالبغلو در بحبوحه وا احمد داود تبدیل شد.ای ترکیه ی منطقهکنشگر

                                                                                                   
۹. Central/pivotal country 

2. Active independent country 

۳. Middle Easternization 
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، بلکه دوست عنوانبهترکیه مسیر تغییرات در خاورمیانه را هدایت خواهد کرد، نه صرفاً » بود که

محمدی و همکاران، )گل« ای استهای تغییر و نظم نوین منطقهکشوری که منادی ایده عنوانبه

اغلو تئوریزه  داود ۹«عمق راهبردی»راتژی بزرگ ترکیه که در قالب دکترین (. تحت است85: ۹۳۱5

شدن به رهبری خاورمیانه عربی و ترسیم نظم هویتی در حال شده بود، آنکارا در راستای تبدیل

ظهور منطقه بر اساس بازسازی میراث ژئوپلیتیکی امپراتوری عثمانی گام برداشت. تغییر در نقش 

داری از بره همچنین نیازمند استقالل استراتژیک آنها از متحدان غربی و بهرهای ترکیخاورمیانه

های گذشته های قدرت نرم این کشور بود که در سالجای بنیانهای قدرت سخت بهظرفیت

 آمیزی از این کشور نزد افکار عمومی منطقه برجای گذاشته بود. چهره مسالمت

همچنین منبع داخلی داشت؛  از نگاه انقالبی رهبران ترکیه، ای ترکیه تغییر در نقش خاورمیانه

بهار عربی همچنین یک بهار ترکی بود. به این معنا که فرصت تاریخی شکل گرفته است تا با 

های ملی به عرصه سیاست خارجی، بتوانند انقالبی در ساختار الئیک هویت رقابت 2سازیبرون

 نظام فکری و سیاسی اردوغانیسم را در ترکیه مستقر سیاست و حکومت کمالیستی ایجاد کنند و

شدن سیاست خارجی ترکیه در خدمت ای(. از نگاه داخلی، خاورمیانهHintz, 2015)د سازن

گرا و تضعیف منظور تقویت مواضع نیروهای اسالمهای سیاست داخلی حزب حاکم بهپروژه

 ۳«جمهوریت دوم»پروژه  عنوانبهز آن ی نیروهای اپوزیسون و سکوالرها بود که اردوغان اکنشگر

 (.۹۳۱5، و دیگران محمدی)گلد کنمیدر ترکیه یاد 

گذاری و سیاست فرایندگر داخلی و خارجی، در غیاب سازوکارهای نظارتی و موازنه

در  شدن حرکت کرد کهسمت شخصیتدریج بههای سیاست خارجی در ترکیه بهگیریتصمیم

 چنین اردوغان و برداشت او از نقش راهبردی ترکیه برجسته است.جمهور آن عاملیت رئیس

بعد از امپراتوری عثمانی این منطقه روی ثبات و » :در ذهن اردوغان نقش بسته بود که ایافسانه

کرد ها در منطقه است. اردوغان اذعان میصلح را به خود ندیده است؛ این بازی امپریالیست

کنم از غرور عثمانی و ثبات آن روزها ران عرب و محلی صحبت میزمانی که با دوستان و کارگزا

                                                                                                   
۹. Stratejik Derinlik 

2. Externalizing 

۳. ikinci Cumhuriyet 
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تواند گویند و در صورت ظهور ترکیه بزرگ از آن تبعیت خواهند کرد. ترکیه حتی میسخن می

(.  2۱2: ۹۳۱8محمدی، )گلد های شوم غرب تبدیل شوبه کارگزار اصلی جهان عرب علیه بازی

ن رهبر جها» عنوانبهوجب شد که ترکیه نقش خود را چنین برداشتی از تحوالت خاورمیانه  م

در خاورمیانه  ۳«کشور مدل»و  2«سازمستقل نظم کنشگر»، ۹«شدگانحامی سرکوب»، «اسالم

چرایی تغییر  بارهاغلو در  (.  وقتی از داودOzdamar and et al, 2014: 103)د بازتعریف کن

انقالب های عربی پرسیده شد، چنین اظهار داشت ای ترکیه قبل و بعد از آفرینی خاورمیانهنقش

است، هویت ملی و منافع ملی جدید نیازمند جغرافیای جدید  4که نقش ملی ترکیه درحال شدن

  (. Davutoglu, December 17, 2012)ت اس

( نقش و 20۹۳-20۹۹المسلمین در دو سال اول )ای نیروهای اخوانبا گسترش نفوذ منطقه

شد. می آمیز ارزیابینحوی موفقیتبرای خود در خاورمیانه تعریف کرده بود به راهبردی که ترکیه

های راهبردی در بست، به دوره بحران در سیاست داخلی و بن20۹۳مجموعه رویدادهای بعد از 

عرصه خارجی برای ترکیه تبدیل شد؛ کودتا علیه دولت مرسی در مصر، ناکامی النهضه در 

عدم توفیق در معادالت سیاسی لیبی، ورود روسیه و ایران به بحران تونس،  20۹4انتخابات 

نشینی نیروهای شبه نظامی متحد ترکیه و در سطح داخلی؛ گسترش سوریه و متعاقب آن عقب

( علیه اقتدارگرایی و فساد اقتصادی دولت 20۹۳اعتراضات داخلی موسوم به پارک گزی)

همراه گرایان بر سر قدرت بهشکاف میان اسالمجویان سوری و همچنین اردوغان، بحران پناه

شدن مسئله کردی با پایان آتش بس با پ.ک.ک که تحت تأثیر تحوالت کردی شمال امنیتی

سوریه بود، نشان از این واقعیت داشت که رهبران ترکیه محاسبات و برداشت درستی از 

تند. ای ترکیه نداشد خاورمیانهای در تعریف از نقش جدیهای راهبردی خود و رقبای منطقهقابلیت

ای را علیه آنکارا تغییر داد که هیچ حمایت معناداری از سوی این رویدادها در حالی موازنه منطقه

 ویژه ناتو و آمریکا صورت نگرفت.  متحدان غربی این کشور به

                                                                                                   
۹. Protector of the oppressed 

2. An Independent Order-instituting Actor 

۳. Model/example country 
4. Becoming 
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 رساز این تحوالت نشان داد که شکاف عمیقی بین اهداف و ابزارهای ترکیه دنتایج هزینه

(، استاد روابط 20۹9) ساز در خاورمیانه وجود دارد. زیا اونیشقدرت مستقل نظم ایفای نقش

ترکیه  ای را مطرح کرد کهالملل دانشگاه کوچ استانبول، در گفتگویی با نگارنده چنین ایدهبین

ای ت. ایدهداشیبرمشدن به بلوک جهانی بریکس گام های عربی در راستای تبدیلقبل از انقالب

رو، نقش ملی تعبیه شده بود. ازاین 20توجه ترکیه در گروه جی درخور که تحت تأثیر نقش 

عد اما این نقش ب؛ بندی بودمفهوم در حال« غیرعربی قدرت اسالمی نوظهور»یک  عنوانبهترکیه 

ت تضعیف شدشدن فضای سیاست خارجی ترکیه بههویتی و امنیتی دلیلبهی عربی هاانقالباز 

رایانه گشدن سیاست خارجی ترکیه و متعاقب آن دوری از رویکرد چندجانبهایشد. با خاورمیانه

یک  عنوانهبگرفتن نقش ملی ترکیه و آمریکای التین، مانع از نضج و نگاه به شرق، آسیای شرقی

شدن ترکیه حتی طرفداران زیادی در بروکسل و واشنگتن شد. ایده بریکسی« قدرت بریکسی»

 کرده بود.   پیدا

 6152جوالی  51ای ترکیه حتی بعد از کودتای نافرجام به هر حال، راهبردهای خاورمیانه

دهد؛ اهداف ثابت اما ابزارهای ای این کشور نشان نمیآفرینی منطقهانداز نقشتغییری در چشم

ی تغییر کرده است. به عبارتی این رخداد تاریخی نمود یک تغییر یا گسست در کنشگر

 نش بهدر سیاست خارجی در واک یبلکه تنظیم یا تعدیل ،ای ترکیه نیستآفرینی خاورمیانهقشن

است.  های داخلی ترکیه بودهمحیط امنیتی بسیار ناپایدار منطقه، ترس از انزوای راهبردی و بحران

همچنان اردوغان بر این باور است که جهان وارد یک عصر پساآمریکایی شده است که در آن 

های دیگر قدرت همچون چین، روسیه، و ایران استقالل شدن به قطبتواند با نزدیکمی

استراتژیک خود را تأمین کند.  در شرایط کنونی، رهبران ترکیه برخالف خواست آمریکا در 

ت دنبال تثبیت موقعیای واشنگتن، بههای منطقهمنظور اجرای پروژهتداوم شراکت راهبردی به

دهی به محیط ژئوپلیتیکی مناطق مجاور و ند تا فضای راهبردی برای شکلای خود هستمنطقه

 سازی نفوذ اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ترکیه را فراهم سازند. بیشینه

 

 پساآمریکایی نظمد. روابط آمریکا و ترکیه در 
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ورود به هایی دارد؟ منظور از دوران گذار منظور از جهان پساآمریکایی چیست و چه مشخصه

تدریج از مختصات گذشته که ناظر بر تسلط الملل بهعصر جدیدی است که در آن نظام بین

روایت آمریکایی بر حمکرانی جهانی است فاصله گرفته و با دوره های پیشین تفاوت بنیادی در 

بی ترین مشخصه جهان پساغرالمللی دارد. کلیدیان و دستورکارهای بینکنشگرسه سطح نهادی، 

های رقیب از حکمرانی جهانی، چرخش هنجاری طور مشخص پساآمریکایی، ظهور روایتبه یا

جایی قدرت و ثروت المللی لیبرال است، روند جابهدر دوران گذار که ناظر بر افول نظم بین

لیتیک یابی ژئوپزدایی از ژئوپلیتیک آتالنتیک محور و اهمیتجهانی از غرب به شرق، مرکزیت

های درتویژه قالمللی بهان نوظهور بینکنشگرآفرینی ، افزایش فضای نقشجنوب-پاسیفیک

شدن جهان چندمرکزی یا المللی که ناظر بر مسلطای و ظهور دستورکارهای جدید بینمنطقه

 (. 2۹5-۹92: ۹۳۱5، و دیگران عبارتی جهان بدون قطب است )ظریفبه

قطبی کالملل از تگذار در نظام بین های عمدهثباتی اخیر در روابط آمریکا و ترکیه از چالشبی

آمریکایی به یک جهان پساآمریکایی است. در فضای جنگ سرد، الزامات ساختاری نظام دوقطبی 

نام کمونیسم سطحی از پیوستگی در شراکت راهبردی آمریکا و و وجود تهدید مشترک امنیتی به

ر های ژوپیتر از خاک ترکیه ددن موشککرد.  تصمیم دولت کندی به خارج کرترکیه را حفظ می

وزیر وقت ترکیه، جمهور جانسون به عصمت اینونو، نخست، هشدارهای تند رئیس5621آوریل 

ال دنبهای تسلیحاتی علیه ترکیه به، اعمال تحریم5621در عدم مداخله و اشغال قبرس در سال 

آمریکا از یونان به منظور های نظامی حمایت 5691اشغال قبرس از سوی این کشور در سال 

یی های دیپلماتیک بر سر شناساتقابل با اهداف راهبردی ترکیه در دریای اژه و همچنین کشمکش

کدام مانع از تداوم شراکت راهبردی دو کشور ( از سوی واشنگتن، هیچ5651)ه کشی ارامننسل

ان داخلی پایهای بیندر فضای جنگ سرد نشد. طبیعتاً محدودیت ساختاری نظام دوقطبی و بحرا

ها مانع از تعریف نقشی گرایان، سکوالرها و مارکسیستویژه مناقشه قدرت میان اسالمبه

 شد. کار این کشور میبلندپروازانه برای ترکیه از سوی رهبران محافظه

قطبی، روابط راهبردی دو کشور وارد مرحله با فروپاشی شوروی و ظهور یک نظم تک

ترکیه  کننده است.ای ایاالت متحده بسیار تعیینی بالمنازع منطقهکنشگرآن جدیدی شد که در 

ویژه آمریکا شد. آفرینی راهبردی برای غرب و بهبعد از فروپاشی شوروی دچار بحران نقش
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ای این کشور در مناطق ی فعال منطقهکنشگرهای دیپلماتیک و ، تالش۹۱۱0رو، در دهه ازاین

گرفتن نقش راهبردی از سوی آمریکا خاورمیانه و آسیای مرکزی در راستای برعهدهویژه مجاور به

شد. رهبران ترکیه معتقد بودند که در یک عصر آمریکایی منافع ملی آنها به بهترین پیگیری می

(. در Aras, 2013)د شومیای آمریکا تأمین از دستورکارها و ابتکارات منطقه ۹روینحو در دنباله

ایطی، یک وضعیت نامتقارن در روابط آمریکا و ترکیه حاکم شده بود که آنکارا را ملزم چنین شر

 کرد.  ای براساس منافع و راهبردهای ایاالت متحده میآفرینی منطقهبه نقش

کارآمدن دولت عدالت و توسعه و رویکردهای نوین آن به سیاست این وضعیت بعد از روی

 2دنشاروپایی فرایندگرایانه و چندوجهی متحول شد. جانبهخارجی در پیگیری راهبردهای چند

ی گرایو رویکردهای ژئواکونومیک سیاست خارجی دولت جدید و نیاز ترکیه به تسریع هم

روی جهانی شدن، ایجاب می کرد که ترکیه همچنان به روابط راهبردی و دنباله فراینداقتصادی در 

 2008های مالی جهانی تداوم بخشد.  بعد از بحران ای آمریکاهای خاورمیانهنسبی از سیاست

ی الملل در حال گذار به یک عصر پساآمریکایگرای ترکیه که نظام بیناین برداشت نخبگان اسالم

 ردرخواست و خروج راهبردی دولت اوباما از خاورمیانه واکنشی به این واقعیت است، تأثیر 

نحوی روابط دوجانبه را وارد ترکیه داشت که بهای ای در بازتعریف نقش خارومیانهمالحظه

یی فعال ترکیه در خاورمیانه در گرامنطقه(. در واقع، Altunsik, 2013)د کرمرحله جدیدی می

سو، روند افول هژمونی آمریکا، آزادی و استقالل عمل نوینی پدیدار شد. از یک چنین بستر

ثباتی و و از طرف دیگر، بی ترکیه فراهم نمودیی و گسترش نفوذ گرامنطقهای را برای سابقهبی

های بحران خاورمیانه در نبود حضور یک نظم هژمونیک، ی حاصل از کانونهاتیقطععدم 

توسط  نیا از شیپای را برای منافع و امنیت ملی ترکیه به وجود آورد که تا سابقهی بیهاچالش

 .شدیم نیتأمنظم آمریکایی در خاورمیانه 

های راهبردی خاورمیانه رهبران ترکیه را مجاب به بازنگری در روابط خود پویایی تغییر در

صاد دنیا که اقت شانزدهمینکرد. ترکیه در قامت تنها با آمریکا بلکه با سایر کشورهای منطقه مینه

زدیک تریلیون دالر ن یکدر کمتر از یک دهه تولید ناخالص داخلی آن با افزایش سه برابری به 

                                                                                                   
۹. Bandwagoning 

2. Europeanization Process 
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، در منطقه به اوج رسیده بود« مدل پیشرو»یک  عنوانبهشده بود و نفوذ فرهنگی و سیاسی آن 

رو، با رویکردی رسید. ازایننظر نمی ای خود راضی بهقطعاً از جایگاه و نقش خاورمیانه

ویژه ای بههای خاورمیانهنظم ژئوپلیتیکی منطقه، جایگاه قدرت درخصوصتجدیدنظرطلبانه 

آمریکا را از طریق اتخاذ رویکردهای مستقل در معادالت منطقه به چالش کشید. تحوالت بعد از 

ن وضعیت عنوابرد که بسیاری از این دوره به های عربی روابط دو کشور را به مسیری پیشانقالب

شور را محدود و که تداوم روابط راهبردی دو ک کنندمیدر روابط آمریکا و ترکیه یاد « بحران»

(. منابع بحران در روابط دو متحد cook, 2018: 17مشروط به محیط استراتژیک خاصی می کرد )

 سنتی تحت تأثیر چه متغیرها و رویدادهایی بوده است؟ 

توان در دو سطح؛  های عربی را میویژه بعد از انقالبمنابع بحران در روابط دو کشور به

المللی ای و بینهای متعارض در راهبردهای منطقهو اولویت اختالفات در روابط دوجانبه

بندی کرد. در سطح روابط دو جانبه، تحول در نگاه دولت اوباما به دولت اردوغان بسیار طبقه

های عربی در حال گسترش به سراسر خاورمیانه بود، اوباما با کننده بود. زمانی که انقالبتعیین

برای انقالبیون عربی، اردوغان را در زمره پنج رهبر « مدل مطلوب»یک  عنوانبهتعریف از ترکیه 

ای با او دارد، قرار داد. بعد از اعتراضات پارک گزی مورد اعتماد جهان که روابط بسیار سازنده

کراسی ترکیه، اوباما با تشدید انتقادات حقوق بشری، اردوغان وهای دم( و افول شاخص20۹۳)

اختالفات در روابط   (.Goldberg, April 2016) اقتدارگرا خطاب کردخورده و را یک شکست

ای در اذهان رهبران ترکیه ترکیه تشدید شد. ذهنیت توطئه 6152دو کشور با کودتای نافرجام 

امنیتی آمریکا پشت کودتاست و این برداشت تهدید -های اطالعاتیشکل گرفته بود که سرویس

هلل ارا کلید زده است. عدم استرداد فتح« پروژه عبور از اردوغان»یکا وجود آمد که آمر میان آنها به

یشتر بر چه باقامت دارد، هر گولن، رهبر به اصطالح کودتاچیان که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا

 زد. چنین ذهنیتی دامن می

ودتا ک ی ترکیه در دوره بعد ازهای گسترده شهروندان آمریکایی و اروپایی از سوبا بازداشت

ویژه پرونده کشیش برانسون اختالفات دو کشور به اوج خود رسید. در چنین وضعیتی به

هرچند دولت ترامپ  ها را به احیای روابط با آمریکا امیدوار کرد.آمدن دولت ترامپ ترککارروی

ما اختالفات اآمریکا نام برد، « متحد راهبردی»عنوان ز ورود به کاخ سفید، از ترکیه بهبالفاصله بعد ا
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نوعی مسائل مهم در سیاست داخلی دو کشور تلقی می شد، مانع جاری در روابط دوجانبه که به

 ۹کداشتن هالک باناز ترمیم روابط شد. پرونده آزادی کشیش برانسون و طرح دعوی حقوقی دست

منظور داد. ترامپ بههای ایران در دادگاه فدرالی نیویورک امیدها را بار دیگر بر باد در دورزدن تحریم

های اقتصادی علیه این کشور کرد که موجب ها، اقدام به تحریمنشینی ترکیه در این پروندهعقب

ای که اردوغان از آن گونههافت شدید ارزش لیر و تشدید فشارهای اقتصادی علیه آنکارا شد، ب

 وجود (. با ,August 2018SETAآمریکا علیه ترکیه یاد کرد ) 2«جنگ اقتصادی»وضعیت  عنوانبه

طحی ویژه اقتدارگرایی اردوغان، ساین، نگاه متفاوت دولت ترامپ به مسائل سیاست داخلی ترکیه به

 کرد. از ثبات در روابط دوجانبه را حفظ می

 کراسی ترکیه پرسیده شد، چنینومسائل حقوق بشری و افول دم خصوصوقتی از ترامپ در

کنیم، کشور خودمان مشکالت زیادی آزادی مدنی صحبت میزمانی که از » :اظهار داشت که

وانیم تکنم مداخله در امور داخلی کشور دیگری که معلوم نیست چه عملکردی میدارد، و فکر می
(. در مقایسه با رویکرد The New York Times, July 21, 2016)داشته باشیم، معنایی ندارد

 عنوانبهترامپ به دولت اردوغان که برخی از آن حقوق بشری دولت اوباما، نوع نگاه دولت 

(، اختالفات در روابط دوجانبه را که Hass, 2018)د کنمییاد « منطق روابط دو رهبر پوپولیست»

اهش ک چشمگیریطور هرنگ شدن مداخله آمریکا در امور داخلی ترکیه است، بتحت تأثیر کم

ترکیه،  درخصوصدولت اوباما و ترامپ  این، فارغ از تفکرات متفاوت وجود داده است. با

ای در کنندهالمللی همواره نقش تعیینهای متعارض در خاورمیانه و تحوالت بیناولویت

 ثبات دو کشور داشته است.دهی به روابط بیشکل

رایی گویژه در خاورمیانه که ناظر بر منطقههای راهبردی آمریکا و ترکیه بهتعارض در اولویت

المللی است، از اهمیت ترین دستورکارهای بینآنکارا و رویکردهای مستقل آن به مهمفعال 

در تعارضات منافع ملی دو کشور برخوردار است. در این میان، اختالفات راهبردی در  بسزایی

ویژه ههای شرقی ببحران سوریه، مسئله کردی منطقه، گسترش روابط راهبردی ترکیه با قدرت

های ایران بعد از خروج ای و تحریمی متعارض آنکارا در پرونده هستهنشگرکروسیه و چین، 

                                                                                                   
۹. Halk Bank 

2. Ekonimi Savaşı (Economic War) 
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 گرایانه ترکیه در موضوع مناقشه اسرائیل و فلسطینهای تقابلترامپ از برجام و همچنین سیاست

ویژه عدم همراهی آنکارا با طرح معامله قرن ترامپ و اختالفات در معادالت سیاسی و به

سازی ای هستند که مانع از عادیترین عوامل خاورمیانهو مصر از مهم فارسهای خلیجپادشاهی

 روابط دو کشور شده است. 

توان ادعا کرد که نقطه کانونی گسست در روابط در ارزیابی تأثیرگذاری عوامل مذکور، می

 مسئله کردی و تروریسم بوده درخصوصویژه آمریکا و ترکیه تعارض امنیتی در سوریه و به

راق این کشور )ع« خارج نزدیک»ترین موتور محرکه دیپلماسی و نظامی ترکیه در لیدیاست. ک

های امنیتی است. اختالفات امنیتی دو کشور حول محور مسئله کردی و و سوریه( نگرانی

کننده در تضعیف روابط راهبردی دو کشور تبدیل تروریسم در خاورمیانه زمانی به عامل تعیین

 جای ترکیه جایگاه و نقش راهبردین برداشت تهدید رسیدند که کردها بهها به ایشد که ترک

اند. رهبران ترکیه از این تصویر واهمه دارند که کردها به ای آمریکا پیدا کردهدر سیاست منطقه

ایاالت متحده در منطقه تبدیل شوند. اساساً تاریخ « سیاست موازنه از دور»ی کلیدی برای کنشگر

« های بزرگمداخله قدرت»و « هااقلیت»دهد که دو پارانویای رکیه نشان میمدرن جمهوری ت

های راهبردی آنکارا داشته دهی به ترجیحات امنیتی و اولویتای در شکلمالحظه درخورتأثیر 

منظور رفع دغدغه امنیت ملی ناشی از تحرکات سرزمینی کردها ترکیه به» :است؛ به تعبیر اردوغان
 (.Erdogan, May 2017) «سر سازش و گفتگو نخواهد داشتبا هیچ قدرتی 

ای برای آمریکا و سیاست در این میان، گسترش روابط ترکیه و روسیه چالش عمده

به سطحی  6152ویژه بعد از کودتای . روابط آنکارا و مسکو بهشودمیای آن محسوب خاورمیانه

در سیاست  ۹«چرخش به شرق» از مناسبات راهبردی رسیده است که برخی پژوهشگران از

(. منافع مشترک و متقابل اقتصادی، Onis and Yilmaz, 2016: 74)د کننمیخارجی ترکیه بحث 

نظم لیبرال غربی، روابط ترکیه و  در زمینهروابط شخصی پوتین و اردوغان و تفکرات همسو 

سوق داده که در بحران سوریه به آزمون گذاشته « شراکت راهبردی»روسیه را به سمت وضعیت 

های راهبردی دو کشور در مذاکرات آستانه برای رغم اینکه نقطه عطف همکاریشده است. به

بات و ناظر بر گسترش مناسرفت از بحران است، اما روابط دو کشور فراتر از بحران سوریه برون

                                                                                                   
1. Pivot to the East 
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لی و الملآفرینی در دستورکارهای مهم بینمنظور نقشاقتصادی، نظامی و سیاسی دوجانبه به

های موشکی ای است. با وجود تهدیدات و هشدارهای متحدان غربی، استقرار سامانهمنطقه

های رتژیک از قدبودن رهبران ترکیه برای استقالل استراتدر خاک ترکیه نشان از مصمم 400اس

 غربی دارد.  

در واقع، چرخش به شرق بخشی از برداشت ملی رهبران ترکیه از نقش و جایگاه راهبردی 

الملل چندقطبی است. اینکه ترکیه با نزدیکی به روسیه وچین و این کشور در یک نظام بین

دازد، نمود ظهور انهمراهی با ایران روابط خود را با یک ابرقدرت و متحدان سنتی به خطر می

المللی توزیع قدرت بین-گری بین روابط با غرب و شرق در بازیک تفکر استراتژیک در موازنه

میلیارد دالر حجم روابط  20میلیارد دالر و چین با حدود  28های اخیر، روسیه با است. طی سال

 OEC, Turkeyاند )اقتصادی، به ترتیب به اولین و سومین شریک تجاری ترکیه تبدیل شده

اوراسیا  ۹ای را برای عضویت در اتحادیه اقتصادی(. از سوی دیگر، ترکیه مذاکرات فشرده2019

. در سطح نظامی، ترکیه عالوه بر خرید سامانه کندمیپیگیری  2و سازمان همکاری شانگهای

 گذاری در تولید مشترک سامانه، در حال سرمایه11و تصمیم به خرید جنگنده سوخو  111اس

، ودشمیتر ها و نهادهای قدرت شرق نزدیکاست. به هر میزان که ترکیه به قطب 111روسی اس

 . شودمیتدریج سست های غربی بهپیوندهای راهبردی ترکیه با ناتو و قدرت

ک های شرقی از یاتاق فکر اردوغان بر این باور است که نزدیکی راهبردی ترکیه به قدرت

رهای آنکارا در تغییر نگاه از باال به پایین بروکسل و واشنگتن به ترکیه زنی و ابزاسو سطح چانه

رش المللی این کشور را گستای و بینی منطقهکنشگرو از طرف دیگر، محیط  کندمیرا تقویت 

(. بخشی از بازی ژئوپلیتیکی روسیه در خاورمیانه نیز، فضاسازی Oguzlu, 2018: 10)د دهمی

منظور توسعه پیوندهای راهبردی با این ای بهترکیه در معادالت منطقهآفرینی فعال برای نقش

 های امنیتی ناتو و گسست در اتحاد فراآتالنتیکی است.    کشور در راستای رخنه در مکانیزم
 

 گیری نتیجه

                                                                                                   
1. Eurasian Economic Union 
2. Shanghai Cooperation Organization 
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خاورمیانه در دهه اخیر به پاشنه آشیل اتحاد فراآتالنتیکی تبدیل شده است. تحول در موازنه 

در  ی راهبردی آنکنشگرای آمریکا و تضعیف المللی موجب تغییر نقش خاورمیانهقدرت بین

ر منطقه، قدرت و نفوذ د شده است. این تغییر با ایجاد خألدهی به نظم ژئوپلیتیکی منطقه شکل

ذ در سازی نفوآفرینی فعال برای بیشینهای را به نقشای و فرامنطقههای نوظهور منطقهقدرت

ای هقطبی، هژمونی منطقالمللی تککه در یک ساختار بین غیب کرده است. درحالیخاورمیانه تر

داد، در ای آن شکل میهای راهبردی متحدان و مخالفان خاورمیانهها و انتخابآمریکا به نقش

، فضای دشومیجهان پساغربی، پساآمریکایی یا چندقطبی یاد  عنوانبهوضعیت فعلی که از آن 

ای گسترش پیدا کرده است. در چنین بستری، چالش اساسی های منطقهقدرتی مستقل کنشگر

صرفاً به تحول در روابط سنتی آمریکا و ترکیه یا انتخاب ترکیه بین غرب و شرق محدود 

، بلکه نمودی از تحول بزرگ در روابط بین آمریکا و متحدان اروپایی )شامل ترکیه( شودمین

ی با دنبال بازنگری در روابط فراآتالنتیکالمللی چندقطبی بهاست که با ورود به یک محیط بین

 کندیمجمهور اردوغان مدام تکرار المللی خود هستند. اینکه رئیسآمریکا و بازتعریف نقش بین

گوید در واقع ناظر بر سخن می 2«ترکیه جدید»و از ظهور  ۹«تر استدنیا از پنج قدرت بزرگ»

الملل و جایگاه خود در یک جهان چندقطبی ترکیه از نظام بینبرداشت نوینی است که رهبران 

 کنند.  ویژه خاورمیانه تصویرپردازی میبه

غییر در الملل و تاین مقاله تالش کرد تا ارتباط معناداری بین تحوالت ساختاری در نظام بین

خاورمیانه برقرار ای درحال ظهور در روابط یک قدرت هژمون در حال افول با یک قدرت منطقه

زش المللی و خیکند. مقاله این ایده اصلی را به آزمون گذاشت که تحول در مناسبات قدرت بین

 ای آمریکا وهای شرقی موجب تغییر در برداشت رهبران ایاالت متحده از نقش خاورمیانهقدرت

ر در تغیی دهی به نظم ژئوپلیتیکی این منطقه شده است؛کاهش تعهدات راهبردی آن در شکل

یری ای ترکیه و پیگای آمریکا موجب تغییر در برداشت آنکارا از نقش خاورمیانهنقش خاورمیانه

ی ایک قدرت منطقه عنوانبهراهبردهای مستقل از متحدان غربی برای بازتعریف جایگاه خود 

 آفرینی متعارض دو کشورهای راهبردی متفاوت و نقششده است. در چنین وضعیتی اولویت

                                                                                                   
۹. Dünya beşten büyüktür- the World is Bigger than Five 

2. Yeni Türkiye- New Turkey 
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و  ثباتی و بحران در روابط معاصر آمریکادهی به نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه، منطق بیدر شکل

 . کندمیترکیه را تبیین 

الملل چندقطبی، ترکیه را به پیگیری گذار از یک نظم آمریکایی به یک نظام بین ،در واقع

 رجی ترغیب کرده است.های غربی در سیاست خاگرایانه و مستقل از قدرتراهبردهای چندجانبه

اساساً استراتژی بزرگ آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از ظهور هرگونه قدرت هژمون در منطقه 

نوعی منافع گرایی فعال آنها که بهاست. خواست رهبران ترکیه برای استقالل استراتژیک و منطقه

مریکا ویژه آکه غرب و بهکشد، واقعیتی است ویژه در خاورمیانه را به چالش میمتحدان غربی به

الملل، جایگاه هر کشوری در نظام اند. براساس قوانین روابط بینهنوز خود را با آن تطبیق نداده

 برترین قدرت اقتصادی و نظامی خاورمیانه با عنوانبهالملل تابعی از قدرت آن است. ترکیه بین

ا هاساس، در دهه گذشته ترک این جایگاه موجود خود راضی نیست. بر المللی، ازهای بینآمال

ود هستند کشیدن وضع موجدنبال به چالشالمللی خود بهای و جایگاه بینبا بازتعریف نقش منطقه

ست ای در حالی پدیدار شده االمللی داشته باشند. چنین مطالبهتا سهمی از بازتوزیع قدرت بین

های ال فرسایش و نفوذ قدرتهای غربی در حگفتمانی( قدرت-که نفوذ ساختاری )مادی

 غیرغربی در حال خیزش است.  

اندازی از عضویت در اتحادیه اروپا دارد، اینکه ترکیه هنوز عضو ناتو است و چشم وجود با

آفرینی مستقل در ای در نزدیکی به روسیه و چین و نقشیندههای اخیر تمایل فزادر سال

 «اوراسیاگرایی»بنامیم و چه « شدنایخاورمیانه»خاورمیانه پیدا کرده است. این چرخش را چه 

ش ملی خود المللی و نق، واقعیت این است که ترکیه دیگر به محیط بین«استقالل استراتژیک»یا 

با  روابط راهبردی گرایی و گسترشکند. با چندجانبهگرایانه نگاه نمیهای غرباز دریچه دیدگاه

های غربی دنبال ابزارسازی برای موازنه نرم علیه قدرتبهها و نهادهای غیرغربی، آنکارا قدرت

 عنوانهباست تا هرچه بیشتر بتواند استقالل راهبردی خود را در راستای تثبیت موقعیت ترکیه 

، تمایل به ۹«گذاری و زیرساخت آسیابانک سرمایه»ای تأمین کند. عضویت در یک قدرت منطقه

، حمایت از 111، خرید سامانه روسی اس2«د یک جادهیک کمربن»حضور فعال در پروژه چینی 

                                                                                                   
۹. Asian Infrastructure and Investment Bank 

2. One Belt One Road initiative 
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ای ایران و ایجاد پایگاه نظامی در قطر، عراق و سومالی، در راستای برداشت جدیدی برنامه هسته

آنها را  یکنشگرنحوی است که رهبران آنکارا از نقش ترکیه در یک جهان چندقطبی دارند که به

دهد. در آینده قابل قرار میویژه آمریکا ربی و بههای راهبردی متحدان غدر مقابل اولویت

کاف تأثیر محیط ناپایدار ژئوپلیتیک خاورمیانه و همچنین شبینی، روابط آمریکا و ترکیه تحتپیش

 .ثبات و تا سطحی بحرانی خواهد بوددر اتحاد فراآتالنتیکی در عصر گذار هژمونیک، همچنان بی



 

 

 منابع
 
هم، ، سال دوازدپژوهشنامه علوم سیاسیالملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه، بین نظام .(۹۳۱5القلم، محمود )سریع

 . ۹۳۱5سال اول، زمستان 

دوران گذار روابط بین الملل در جهان  .(۹۳۱5ظریف، محمدجواد، سیدمحمدکاظم سجادپور، عبداهلل موالیی )

 المللی وزارت خارجه، چاپ نخست. های بین، مرکز آموزش و پژوهشپساغربی

اردوغانیسم و فهم سیاست  .(۹۳۱5)محمدی، ولی، سیدمحمدکاظم سجادپور و مسعود موسوی شفائی گل

 . ۹۳۱5، پاییز 9۳، سال نوزدهم، شماره سوم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردیای ترکیه، خاورمیانه

نامه ماهای آمریکا؛ احاله مسئولیت یا مدیریت روابط؟ نقش ترکیه در سیاست خاورمیانه .(۹۳۱9محمدی، ولی )گل

 .۳شماره موسسه ابرار معاصر تهران.  ، المللنیب تیامن

، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات ادراک رهبران و سیاست خارجی ترکیه .(۹۳۱8محمدی، ولی )گل

 راهبردی. 

در دوران دونالد  کایامر یخارج استیس یالگو سم؛ینئوجکسون .(۹۳۱8منفرد ) قاسم ،مسعود یی،شفا یموسو

 .5۳، شماره ۹5، دوره کیتیژئوپل یالمللنیفصلنامه ب ، ترامپ

، ترجمه رحمن قهرمانپور، پژوهشکده المللنیب تیها: ساختار امنمناطق و قدرت .(۹۳88) بوزان یبر و یال، وریو

 مطالعات راهبردی. 

 

Acharya, Amitav (2007). The Emerging Regional Architecture of World Politics, World 

Politics, Vol. 59, No. 4. 

Alexander Wendt (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Altunisik, Meliha and Lenore G. Martin (2011). Making Sense of Turkish Foreign Policy in the 

Middle East under AKP, Turkish Studies. 

Altunışık, Meliha Benli (2013). the Middle East in Turkey–USA Relations: Managing the 

Alliance, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 15, No. 2. 

Aras, Bülent (2013). Davutoğlu era in Turkish foreign policy revisited, Journal of Balkan and 

Near Eastern Studies, Vol.16, No.4. 

Aybet, Gulnur (2018). Turkish-US Relations: Waking up to the Grave Reality of Unrealistic 

Expectations, Daily Sabah.  



 811    ها در خاورمیانه و تنش در روابط آمریکا و ترکیهبرخورد نقش

Barnett, Michael and Emmanuel Adler (1998). Security Communities Cambridge: Cambridge 

Univeristy Press. 

Barry Buzan and Ole Waever (2003). Regions and Powers: The Structure of International 

Security. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cook, Steven (2018). Neither Friend nor Foe the Future of U.S.-Turkey Relations, Council on 

Foreign Relations Special Report, No. 82. 

Cooper, Andrew F.  Bessma Momani, and Asif B. Farooq (2014). The United States and 

Bahrain: Interpreting the Differentiated U.S. Responses to the Arab Spring, Digest of Middle 

East Studies, Vol. 23, No. 2. 

Darwich, May (2018). Great and Regional Powers in the Middle East: The Evolution of Role 

Conceptions, The Project on Middle East Political Science (POMEPS), No. 34.  

Davutoğlu, Ahmet (2012). Türkiye Merkez Ülke Olmalı Turkey Should be a Pivotal/Central 

Country, Radikal. 

Davutoğlu, Ahmet (2013). The Three Major Earthquakes in the International System and 

Turkey, The International Spectator, Vol. 48, No. 2. 

Erdoğan, Recep Tayyip (2012). Erdoğan, AB dönem Başkanı Danimarka`nın Ankara 

Büyükelçisi Hoppe`yı kabul etti, AKP Official Web-site. 

Erdoğan'ın 3. balkon konuşmasının tam metni: 74 milyonun hükümeti olacağız, T24, June 12, 

2011. 

Goldberg, Jeffrey (2016). The Obama Doctrine, The Atlantic. 

Haass, Richard N (2018). The West Must Face Reality in Turkey, Project Syndicate.  

Hintz, Lisel (2015). Take it Outside! National Identity Contestation in the Foreign Policy, 

European Journal of International Relations, Vol. 7, Vo.6. 

Holsti, Kal (1970). National Role Conceptions in the Studies of Foreign Policy, International 

Studies Quarterly, Vol.14, No.3. 

Katzenstein, Peter J.  (2005) A World of Regions: Asia and Europe in the American 

Imperium, 1 edition Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 2005. 

Kirisci, Kemal (2012). Turkey’s Engagement with its Neighborhood: A “Synthetic” and 

Multidimensional, Turkey’s Foreign Policy Transformation, Turkish Studies. No. 13. 

Nicholas Danforth (2014). Multi-Purpose Empire: Ottoman History in Republican Turkey, 

Middle Eastern Studies, Vol. 50, No. 4.  

Oğuzlu, H. Tarık (2018). Turkish Foreign Policy in a Changing World Order, AllAzimuth, Vol. 

9, No. 1. 

Onis, Ziya (2014). Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence 

in a Turbulent Middle East, Mediterranean Politics, N.14:2. pp.47-65. 

Oniş, Ziya and Şuhnaz Yılmaz (2016). Turkey and Russia in a Shifting Global Order: 

Cooperation, conflict and asymmetric interdependence in a turbulent region, Third World 

Quarterly, Vol. 37, No. 1. 

Özdamar, Özgür, B. Toygar Halistoprak and İ. Erkam Sula (2014). From Good Neighbor to 

Model: Turkey Changing Roles in the Middle East in the Aftermath of the Arab Spring, 

Uluslararası İlişkiler, Vol. 11, No. 42. 

President Recep Tayyip Erdogan at the Justice and Development Party Symposium hosted by 

the Foundation for Political, Economic, and Social Research (SETA). 

Singh, Michael and James Jeffrey (2018). The U.S. Alliance With Turkey Is Worth Preserving, 

Foreign Policy.  



 19 پاییز 51 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   811

Smith, Steve, Amelia Hafield, and Tim Dunne (2012). Foreign Policy Theories; Actors; Cases. 

Oxford University Press. 

The New York Times, Transcript: Donald Trump on NATO, Turkey’s Coup Attempt and the 

World, The New York Times. 

Valbjørn, Morten (2018). Global/Regional IR and changes in global/regional structures of 

Middle East international relations, The Project on Middle East Political Science 

(POMEPS), No.34. 

 


