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 واکاوی چرخش جدید سیاست خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه 
 *  1جابر قاسمی  

   2  امیر علی مددی

 چکیده 

، الجرم سیاست خارجی  2002با جلوس حزب عدالت و توسعه ترکیه به صندلی قدرت در سال 

این کشور هم گام در مسیر نویی گذاشت که بر دو دکترین »تنش صفر با همسایگان« و »عمق  

و همگام با قیام های مردمی در منطقه و جهان اسالم،    2012ک« استوار بود. اما از سال  استراتژی

پیشین عدول کرد  یانه خاورمسیاست   از رویکرد  ترکیه  با   ای  هایی مانند   و  درک    مولفه  افزایش 

سیاست  افزایش استفاده از نیروی نظامی و اتخاذ  تهدیدات، رقابت با سایر قدرت های منطقه ای،

منجر به تمرکز شدید بر امنیت ملی، تالش برای  نو،    شد. این سیاست  همراه  ،ه گرایی یک جانب

شدن سیاست خارجی شده است. در باب این تحول، برخی  یک بیشتر و نظامیاستقالل استراتژ

پژوهش ها بر رویکرد توسعه طلبی نوعثمانی گری تاکید کرده، بعضی دیگر بیداری اسالمی و  

را   آن  متعاقب  بر  تحوالت  دیگر  تحقیقات  دانند.  می  ترکیه  خارجی  سیاست  چرخش  عامل 

به عنوان ریشه های این تغییر می نگرند. اما این  و رقابت نخبگان سیاسی    2016کودتای سال  

ریشه های چرخش جدید سیاست خارجی ترکیه در قبال  پژوهش در پاسخ به این پرسش که »

از سال   خارومیانه  چیست؟«،    2012منطقه  بعد  اتخاذ  -کاربست روش توصیفی   اببه  و  تحلیلی 

ساال دیوان  اردوغان،  اقتدارگرایی  روزنا،  جیمز  پیوستگی  حکومتی،  نظریه  پرتنش  ری  محیط 

مولفه اصلی و  پنج  باز تعریف نقش ترکیه در منطقه و تحول قدرت در نظام بین الملل را  جامعه،  

تغییر سیاست   داند.  تاثیرگذار بر  ترکیه می  ای  موازنه  میا از  خاورمیانه  تغییر  های فوق،  ن مولفه 

اردوغان   شخص  جایگاه  افزایش  و  منطقه  و  الملل  بین  سطح  در  قدرت،  قدرت  ساختار  در 

بیشترین تاثیر را بر سیاست خاورمیانه ای ترکیه داشته است. ابزار تحقیق، کتب و مقاالت معتبر و  

 ده است.  دسته اولی بوده که از کتابخانه و وب سایت های اینترنتی تهیه ش

 المللی، خاورمیانه، ترکیه، نظامیگری.   سیاست خارجی، ساختار بین : اژگان کلیدی و 
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 مقدمه

اسالم که  سال  هنگامی  در  توسعه  و  عدالت  حزب  رسیدند،    2002گرایان  قدرت  به 

این   زمامداران  که  طوری  به  گرفت،  قرار  کامل  بازنگری  مورد  ترکیه  خارجی  سیاست 

غنیمت شمر را  نگا حزب، فرصت  رها شده و   ترکیه  سیاست خارجی سنتی  از  تا  ه  دند 

، وزیر  1خویش را بر خاورمیانه متمرکز کنند. طراح اصلی این رویکرد، احمد داود اوغلو 

همسایگان  با  صفر  تنش  دکترین»  دو  با  که  بود  ترکیه   پیشین  خارجه  »عمق  2امور  و   »

ید را پایه گذاری کرد. در  «، مبنای تغییر سیاست خارجی ترکیه در هزاره جد3استراتژیک 

داوود اوغلو با   همسایگان ترکیه بود و ارا ایجاد روابط مطلوب با همه ابتدا، تنها هدف آنک 

جم  اسماعیل  خود،  سلف  میراث  از  گیری  سمت  4بهره  به  را  توسعه  و  عدالت  حزب   ،

ه نیز  قبرس  و  یونان  با  ترکیه  روابط  سازی  دکترین  عادی  زمان،  گذشت  با  کرد.  دایت 

حل و فصل همه اختالفات که  »حتی رویکرد جاه طلبانه تری به خود گرفت:  صفر  تنش  

با این حال، در پی تحوالتی مانند بحران    . «مستقیم یا غیرمستقیم به ترکیه مربوط می شود

ت حزب عدالت و توسعه با  کرابهار عربی، بن بست مذا ،  2008اقتصاد جهانی در سال  

تص تغیکردها،  و  داخلی  مخالفان  قد فیه  و  ای  منطقه  موازنه  سیر  جهانی،  یاست  رتهای 

»تنش   سیاست  از  و  شد  اساسی  تحولی  دچار  خاورمیانه  منطقه  قبال  در  ترکیه  خارجی 

لیبی،   مانند  در کشورهایی  دخالت  بر  که  اتخاذ کرد  را  گرفت و رویکردی  فاصله  صفر« 

نظامی گر از  استفاده  منطقه،  برای رهبری  بلندپروازی  عراق،  ترجیح  مصر، سوریه و  ی، 

گیری از اتحادیه اروپا، تالش برای موازنه در رابطه با  قدرت سخت بر قدرت نرم، فاصله 

آمریکا و روسیه و چین و رویکردی مستقل تر در سیاست خارجی استوار بود. به این  

از   بعد  دوره  در  ترکیه  شد  2012معنا،  متمرکز  تهدیدها  شناسایی  بر  از  و  ،  استفاده  به 

قدرت  در نتیجه درصدد برآمد که به ن داد و برای مقابله با آنها تمایل نشاابزارهای نظامی  

به عبارت بهترمادی و ایدئولوژیک   سیاست خارجی ترکیه بعد    ،منطقه ای، تبدیل شود. 

دوره این  چالشبرقراری  درصدد    ، از  با  مقابله  جهت  در  ای  منطقه  جدید  های  نظم 
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جنبه های بر  تأکید  برآمد.  تر  «تمدنی»  سیاست خارجی خود  امور خارجی  نقش  در  کیه 

  « یک قدرت بزرگ»همزمان با ارتقا بلند پروازانه ترکیه به عنوان    ی حرکت  یافت و   کاهش 

راستا این  در  گرفت.  منطقه    ،شکل  قبال  در  را  آهنین  مشت  سیاست  قبل  از  بیشتر  ترکیه 

خارجی  بطوری که بسیاری از منتقدان از نظامی شدن سیاست  ؛ خاورمیانه در پیش گرفت

آن و چشم پوشی از روش های دیپلماتیک مرسوم  ترکیه و تغییر زبان سیاست خارجی  

با عنایت به مطالب فوق، پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشه  یاد کردند.  

های تغییر سیاست خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه را باید در کجا جستجو کرد؟ قبل از  

به مساله تحقیق، برخی نوشته های مرتورود به مباحث اصلی و پاس به  خ  بط با موضوع 

شریح  طور اجمالی بررسی خواهد شد تا هم یافته های پژوهش های دیگر در این زمینه ت

 شود.   و هم نوآوری و متمایزات این مقاله از نوشته های پیشین مشخص شود

 پیشینه تحقیق 

فرایند1391دهقانی ) نوعثمانی گری و نوخالفت    (، موضوع »سیاست خارجی ترکیه در 

بررسی کرده است. یافته های این پژوهش عبارتند از: استفاده از نظریه سازه  عثمانی« را  

عنوان   به  گری  عثمانی  رویکرد  بر  تاکید  ترکیه،  خارجی  سیاست  تحلیل  برای  انگاری 

هویتی   های  انگاره  بر  تمرکز  توسعه،  عدالت  توسط حزب  شده  اتخاذ  سیاست خارجی 

میانجی  مشترک و   عنوان  به  ترکیه  جایگاه  متثبیت  فرامنطقه ای.  در  و  منطقه ای  نازعات 

 ( احمد  مفیدی  و  رون1393برزگر  از  ترکیه  خارجی  سیاست  »تاثیرپذیری  اروپایی  (،  د 

و به این نتیجه رسیده اند که فرایند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بر    شدن« را تحلیل کرده

تاثیر   کشور  این  نولیبرسیاست خارجی  های  ارزش  تثبیت  باعث  و  اقتصادی، گذاشته    ال 

این   است.  شده  آن  دیپلماسی  دستگاه  در  نرم  قدرت  و  دیپلماسی  گرایی،  چندجانبه 

برخالف  که  است  توسعه  و  عدالت  حزب  گری  نوعثمانی  راهبرد  با  همسو  رویکرد 

نگی  کمالیسم در عرصه داخلی به رواداری و در عرصه خارجی به دیپلماسی و نفوذ فره

ن  در ورای مرزها می اندیشد.  »تاثیرپذیری سیاست  1392یا، احمدیان و هاشمی) دانش   ،)

این   خاص  فرهنگی  و  تاریخی  سابقه  بر  مبتنی  هویتی  بندی  صورت  از  ترکیه  خارجی 

همگرایی   دغدغه  کنار  در  دهد  می  نشان  تحقیق  های  یافته  اند.  کرده  تحلیل  را  کشور« 

مرکزی و قفقاز،  مناطق ژئوپلیتیکی خاورمیانه، آسیای    ترکیه با غرب، روابط این کشور با
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بوده عثمانی  امپراتوری  از  جزئی  قبالً  که  افریقا  شمال  و  س  ،بالکان  اولویت  یاست  در 

د دارد.  قرار  ترکیه  پور اسمعیلی )خارجی جدید  و  آبادی  فیروز  مقاله  1397هقانی  در   ،)

ک » محافظه  های  بنیان  خاورمیانه:  در  ترکیه  خارجی  و  سیاست  تجدیدنظرطلبانه  ارانه، 

یک  معتقدند    ایدئولوژیک« نه  ترکیه  خارجی  همزمان    ،بعدیسیاست  صورت  به  بلکه 

و   گانه  چند  ماهیت  بعضقدارای  که  ای  گونه  به  است؛  بعدی  اهداف    چند  و  اقدامات 

کارانه   محافظه  ماهیت  بیانگر  بعضی ترکیه  و  خارجی  سیاست  عرصه  نشان    در  دیگر، 

تجدیدنظ ماهیت  سدهنده  ایدئولوژیک  ماهیت  یا  و  کشور    یاسترطلبانه  این  خارجی 

(، در مقاله  »سیاست خارجی ترکیه: ساختار و فرایندهای  2109) 2و استراند  1نست  .است 

سال   در  اساسی  قانون  تغییرات  از  بعد  که  معتقدند  گیری«  اصلی  2016تصمیم  نهاد   ،

نهادها  و  است  جمهوری  ریاست  خارجی،  سیاست  در  گیرنده  نقش  تصمیم  مختلف  ی 

رجی ترکیه عبارتند از:  مشورتی را ایفا می کنند. دیگر مولفه های تاثیرگذار بر سیاست خا 

موضوع   و  ای  منطقه  های  آرایی  ژئوپولتیک، صف  وضعیت  اقتصادی،  های  محدودیت 

( در مقاله »تحولی نو در سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه:  2019) 3آلتونیسیک ا. کرده

داخل های  به  ناامنی  پاسخ  در  ترکیه  خارجی  سیاست  که  است  معتقد  ای«،  منطقه  و  ی 

 منطقه ای و جهانی و همچنین حوزه داخلی تغییر کرده است.   تحوالت ساختاری

روسیه   آمریکا و قدرت روزافزون  با  رابطه  میان  ایجاد موازنه  در  را  ترکیه  تغییرات،  این 

با این حال ترکیه به هر دو طرف بی ا عتماد است و از واگرایی شدید  قرار داده است. 

در ترکیه  آگاه است.به عالوه  آنها  با  با محور    منافع خود  تعادل  دنبال  به  لیبی  و  سوریه 

نتیجه   در  و  است  منطقه ای  رقابت شدید  در  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان 

ای،   منطقه  های  قدرت  سایر  با  صفر  رقابت  بر  مبتنی  ترکیه،  جدید  خارجی  سیاست 

  ش استفاده از نیروی نظامی، رفتارهای پرخطر و تالش برای یک جانبه گرایی است. افزای

در  2019)  4هائوگوم تحول  اردوغان:  زعامت  تحت  ترکیه  خارجی  »سیاست  موضوع   ،)

المللی« را بررسی کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست   رویکرد بین 

بخصو اردوغان  رهبری  دوران  در  ترکیه  کودتای  خارجی  از  بعد  تغییرات  2016ص   ،

 
1 Neset, 

2 Strand 

3 Altunısik 

4 Haugom 
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تمر به  منجر  ها  دگرگونی  این  است.  کرده  در  مهمی  قاطعیت  ملی،  امنیت  بر  شدید  کز 

استراتژیک   مبتنی بر معامالت و تالش برای استقالل  اجرای سیاست ها، اولویت روابط 

 . بیشتر شده است

  از .  است  شده  امانج  هم  مقاله  این  به  نزدیک  تحقیقاتی  شده،  ذکر  های  پژوهش  بر  عالوه

  توسعه   و  عدالت  حزب  رفتار  تغییر  علل  تبیین»  به(  1398)آبادی  دولت  باقری  جمله  آن

  یافته .  است   پرداخته  «1روزنا   جمیز  پیوستگی  نظریه  براساس  سوریه   کردهای   به   نسبت

  نقش،حکومت،   فرد،)   روزنا  جیمز  مدنظر  متغیر  پنج  میان   از  که  دهد  می  نشان  مقاله  های

  بر   الملل،  بین  نظام  و(  اردوغان  اقتدارگرایی)فرد  متغیر  دو  نقش  ،(جامعه  و  الملل  بین  نظام

این    بوده  تاثیرگذار   متغیرها   سایر  از  بیش  کردها  قبال   در  ترکیه  موضع نوآوری  است. 

برای   روزنا  جیمز  پیوستگی  نظریه  از  استفاده  دیگر،  های  پژوهش  به  نسبت  پژوهش 

نه است. از میان تحقیقات ذکر شده، تنها  تحلیل سیاست خارجی ترکیه نسبت به خاورمیا

به کردهای   نسبت  توسعه  و  عدالت  تغییر رفتار حزب  علل  به  آبادی  دولت  باقری  مقاله 

یه روزنا پرداخته است. نکته دوم آن که، این پژوهش وزن و جایگاه  نظر  سوریه ای منظر

در دهه اخیر را  افراد، محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی تغییر سیاست خارجی ترکیه  

   تحلیل می کند که کمتر پژوهشی این کار را انجام داده است.  

سوم  که    ،رویکرد  است  تلفیقی  دنبال  رویکرد  به  و  کرده  استفاده  قبلی  رویکرد  دو  از 

د آن  از  نظریه  وسنتزی  مهمترین  از  یکی  میان  این  در  پیش  است.  ارائه  با  که  پردازانی 

برای  خارجی خود و همچنین  نظریه سیاست را  زمینه  سیاست خارجی،  پیوستگی  مدل 

. در همین راستا وی  اتصال دو سطح تحلیل خرد و کالن فراهم کرده، جیمز روزنا است 

جامعه توجه داشته و به این    در سطح تحلیل خرد به چهار عامل فرد، نقش حکومت و

نیز در سطح کالن اضافه نموده است.)ر المللی را  بین  سولی و  عوامل، عامل مهم محیط 

 (. این پنج متغیر عبارت اند از: 240: 1393میرحسینی، 

فرد:1 تمامی    .متغیّر  شامل  که  گیرندگان  تصمیم  انحصاری  ویژگیهای  از  است  عبارت 

اقتصادی است که جمع های کالن  -جوانب تصمیم گیرنده و همان شخصیتهای سیاسی  

 
1 James N. Rosenau 
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بیشتر در ک باور دارد که خصایص فرد  نیافته،  را رهبری می کند. روزنا  شورهای توسعه 

ها  نقش  فاقد  که  یافته و کوچک مطرح است  استقالل  نهادهای  تازه  یافته و  سازمان  ی 

و   عمومی  افکار  نفوذ  تحت  کمتر  آن  رهبران  که  جوامعی  در  و  اند  بوده  بوروکراتیک 

گروههای بانفوذ قرار دارند، اتّفاق می افتد. این متغیّر همه جنبه های تصمیم گیرنده یعنی  

را شامل می شود که گزینه های سیاست ارز    ش ها، استعداد ها و تجربیات پیشین فرد 

-Rosenau,1971:108خارجی و یا رفتارش را از دیگر تصمیم گیرندگان متمایز می کند )

109). 

ویژگیهای    .نقش:2  به  توجه  رفتار خارجی بدون  به  مربوط  متغیرهای  از  دوم  مجموعه 

تصمیم  که  نقش  ایفاکنندگان  شـود   شخصی  مـی  ناشی  کند،  می  ایفا    گیرنده 

(Rosenau,1971:108متغیرها واقع،  در  از (.  اسـت  عبـارت  نقش  به  وابسته    ی 

و   مشاغل  شرح  صورت  به  که  مسئوالن  رفتـار  بـر  مـسئولیت  و  پـست  تاثیرگـذاری 

متغیرهای   شود.  می  تعریف  آنـان  از  انتظـار  مـورد  رفتـاری  قواعـد  یـا  هـا  مسئولیت 

بر سیاست خارجی تاثیر مـی گذارنـد. نخست، از طریق  مربوط ب ه نقش به دو صورت 

محدودیت رفتاری برای تصمیم گیرندگان و کاهش گزینـه هـای آنـان. دوم، شکل  ایجاد  

ایجـاد   راه  از  مـستمر  و سـازمانی خـاص و  گروهـی  رفتارهـای  ها و  گرایش  به  دهی 

 (. 76: 1388دهقانی فیروز آبادی،رویه های مستمر و ثابت)
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خارجی، از نقشی  مجموعه دوم از متغیّرهای مربوط به رفتار  .متغیّرهای حکومتی:  3

و   فردی  خصوصیات  بر  عالوه  شود.  می  ناشی  کند،  می  ایفا  گیرنده  تصمیم  که 

واکنشهای   همواره  خود  دولتی  جایگاه  و  حکومتی  سمَت  در  افراد  انحصاری، 

دهند می  بروز  خود  از  و    گاهجای.  متفاوتی  وظایف  حکومتی،  ساختار  در  افرد 

محدوده ی انتظارات و... بر نگرش    مسئولیتهای قانونی، حوزه و دامنه ی اختیارات،

می   تأثیر  خارجی  سیاست  ی  عرصه  در  وی  های  گیری  تصمیم  و  جهان  از  فرد 

 (.  133: 1399باقری دولت آبادی،  گذارد)

کومتی یک جامعه اشاره دارد که  این متغیر به آن دسته از جنبه های غیرحجامعه:  .4

عمده یک جامعه، میزان    خارجی تاثیر می گذارد. جهت گیری های ارزشی   بر رفتار

غیردولتی،   های  سازمان  و  ها  انجمن  ها،  گروه  شدن،  صنعتی  میزان  ملی،  وحدت 

متغیرهایی هستند که در تعیین محتوای آرمان ها و سیاست های خارجی یک کشور  

 (.  Rosenau,1971:108-109)مشارکت دارد

المللی5 بین  یا  و  محیطی  های  .متغیرهای  جنبه  شامل  محیطی  و  :متغیر  انسانی 

غیرانسانی محیط خارجی یک جامعه یا هر کنشی است که در خارج روی می دهد  

تاثیر   کند و تحت  را مشروط می  گیرندگان  تصمیم  های سیاست خارجی  گزینه  و 

میـRosenau,1971: 109قرار می دهد) بین  زان تا (.  ثیرگـذاری متغیرهای محیطی و 

ور بـستگی دارد. در نظام بین الملل،  المللی به طور مستقیم به میزان قدرت یک کـش

یـا   و  مطلـق  طلبـی  قـدرت  نـوع  به  بسته  بازیگران  دستوری  غیر  مراتب  سلسله 

ه  نسبی و نیز حوزه فعالیت بین المللی، منطقه ای و محلی به پنج رده به هم پیوسـت

تقـسیم   قدرت  ریز  و  کوچک  قدرت  ای،  منطقه  قدرت  بزرگ،  قدرت  ابرقـدرت، 

ت شـوند.  بازیگران  مـی  اهداف  به  دستیابی  که  است  آن  از  حاکی  عملـی  جربـه 

مذکور به طور فزایندهای از پـایین بـه بـاال میل به استقالل دارد. تحوالت رفتار بین  

ـی، منطقه ای و بین المللی است.  المللـی قـدرت کوچـک، تحـت سـه اجبـار داخل

یـزان ایـن اجبـار کاسته می شود.  هر چه از پله های پایین، بـاالتر مـی رویـم، از م 

کمتر   آنهـا  وابـستگی  میزان  اما  نیستند،  مصون  وابستگی  از  هم  ابرقدرتها  هرچند 
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زاده،   نفوذ  (.  212:  1385است)سیف  میزان  در کشورهای مختلف  اعتقـاد روزنا  به 

الم   هر بین  محیط  عامل  و  داخلی  چهارگانه  عوامل  از  و  یک  گیری  شکل  در  لل 

عوامل   از  هر یک  نفوذ  میزان  نظر روزنا  به  متفاوت است.  اجرای سیاست خارجی 

بـه   را  کـشورها  کـه  بازیگر  قدرت  دارد؛  بستگی  عامل  پنج  به  ی  فوق  دسـته  دو 

 -شورهای توسعهبـزرگ و کوچـک تقسیم می کند؛ وضعیت اقتصادی بازیگر که ک

یافته را از توسـعه نیافتـه جـدا می کند؛ ماهیت باز و بسته ساختار اجتماعی؛ رخنه  

 (. 134: 1399پذیری و یا رخنه ناپذیری ساختار فرهنگی)باقری دولت آبادی، 

                                                                           
 است خارجی از منظر  جیمز روزنادخیل در سی: متغیرهای 1جدول شماره

جغرافیا  

منابع   و 

 طبیعی 

 کشورهای کوچک                         کشورهای بزرگ                 

وضعیت  

 اقتصادی 

 توسعه نیافته    توسعه یافته       توسعه نیافته      توسعه یافته      

وضعیت  

 سیاسی

 بسته   باز      بسته     باز       بسته     باز       بسته     باز      

رده  

بندی  

 متغیر

نقش       

جامعه  

حکومت  

-نظام

بین 

الملل       

 فرد

نقش                

فرد              

حکومت          

نظام 

بین 

الملل  

 جامعه 

فرد                  

نقش            

حکومت             

نظام 

بین 

الملل  

 جامعه  

    فرد                 

نقش             

کومت         ح

نظام 

بین 

الملل  

 جامعه 

نقش                  

نظام بین  

الملل  

جامعه                   

حکومت              

 فرد

نقش                  

بین   نظام 

فرد                  الملل 

حکومت         

 جامعه 

فرد          

نظام 

بین 

الملل  

نقش            

جامعه   

 مت حکو

فرد                

نظام 

بین 

الملل  

نقش             

حکومت           

 جامعه 

شوروی   آمریکا  نمونه

 سابق

چکسلواکی   هلند     چین    هند    

 سابق

 غنا       کنیا      

(Source: Roseau, 1971:113.) 

 دکترین جدید سیاست خارجی ترکیه: 

با یک تغییر اعت قادی همراه بود. آموزه سیاست  سیاست جدید ترکیه در خاورمیانه 

استراتژیک«  مشهور شد، توسط احمد داود اوغلو ارائه شده بود.  قبلی که به » عمق  

ای تغییر در سیاست خارجی ترکیه  زمینه بر  ، 2016با برکناری داوود اوغلو در سال  

  ، شد. دکترین جدید با این استدالل شروع می شود که نظم جهانی چند قطبی  هموار 

به ترکیه  ظهور استدر حال   نیاز دارد تا نه تنها جایگاه خود را درک  و این امر  ای 

و   عدالت  حزب  نخبگان  کند.  عمل  مستقل  باید  جدید  فضای  این  در  بلکه  کند، 
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و  توسعه، تحوال ها  عنوان فرصت  به  را  منطقه ای  در ساختار جهانی و  موجود  ت 

در شرایطی که نظم    اورندی می کنند. آنها بر این ب محدودیت هایی برای ترکیه تلق 

جهان قدیم در حال نابودی است و نظم جدیدی در حال شکل گیری است، ترکیه  

اعتماد کند. از سوی  تواند برای پیگیری منافع ملی خود فقط به اتحادهای سنتی  نمی

فراهم   را  آنکارا  درخواست  پاتریوت مورد  های  ناتو، موشک  با  ترکیه  اتحاد  دیگر، 

ایا همچنین  و  با  نکرد  که  نکرد  متقاعد  را  فرانسه  یا  متحده  در   PYD / YPGالت 

استدالل این  نکنند.  همکاری  کند  سوریه  سعی  نباید  ترکیه  که  بود  معنی  این  به  ها 

خاورمیانه با ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا هماهنگ کند. به    های خود را درسیاست

دوران  الدین  ترتیب، برهان  دانشگ1همین  های  از چهره  فکر ،   اتاق    اهی که رئیس 

طرفداران دولت)سیتا( و عضو شورای امنیت و سیاست خارجی ریاست جمهوری  

مس از  در بسیاری  اخیراً  ترکیه  »اگرچه  که  با  است، استدالل کرده است  را  ائل خود 

روسیه همسو کرده است، اما این مانع آن نشد که ترکیه از روسیه در مورد سوریه یا  

  (.Duran2020:1)اد نکند.«ادلب به طور خاص انتق 

همکاری نزدیک با روسیه در برخی موضوعات و موفقیت مسکو و آنکارا  با وجود  

نتیجه تقسیم رقابت آنها در سور اعتمادی متقابل  یه، بی در مدیریت اختالفات و در 

همچنان وجود دارد و به روشی مشابه روابط ترکیه و آمریکا، بحران ها اغلب فوران  

ه هر بار آنها به نوعی حل شده اند(. بنابراین، ایجاد تعادل بین ایاالت  می کنند)اگرچ

های   جنبه  مهمترین  از  یکی  به  روسیه  و  و  متحده  خاورمیانه  در  ترکیه  سیاست 

شر دولت  مدیترانه  به  نزدیکان  های  نوشته  در  واقعیت  این  است.  شده  تبدیل  قی 

ثابت تبدیل شده است. ( به Altunışık,2020: 14) عدالت و توسعه به یک موضوع 

تواند  کنند که در نظم جهانی در حال تکامل، ترکیه میتر، آنها استدالل میطور دقیق

همکاری کند، اما هیچ یک از  با هر یک از این بازیگران جهانی بر اساس منافع خود 

ثابت تلقی شود. براساس این دیدگاه، ترکیه نمی نباید  تواند به نهادهای  این روابط 

بر  عمللی، یک بلوک از کشورها یا حتی متحدان سنتی خود اعتماد کند.  ال بین الوه 

ای،  کند که شرایط منطقه فضای نامشخص جهانی، حزب عدالت و توسعه تأکید می

 
1 Burhanuddin Duran, 
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مشتاق   بیشتری  کشورهای  آنجا  در  که  دارد  همراه  به  نیز  را  جدیدی  تهدیدهای 

-تند که به راحتی درگیریها هساستفاده از ابزارهای نظامی برای حل و فصل رقابت

دامن   را  جدید  تشدیدهای  باعث  و  شود  میقدی  منازعات  زده  چنین  می  در   .

های قوی برای مقابله با تهدیدها اتخاذ کند. به عنوان  شرایطی، ترکیه باید استراتژی

خواهان   که  سیاستمداران  از  دسته  »آن  که  است  کرده  استدالل  »دوران«  مثال، 

به سیاست   قدیمی خود هستند، در واقع بر اساس  بازگشت ترکیه  های قدرت نرم 

نارامی های عربی است، عمل میدرک نادرستی که مربوط ب کنند و  ه دوران قبل از 

خود   خارجی  سیاست  تصمیمات  در  را  منفعل»ترکیه  و   )دانند.« می  «وابسته 

Duran2020:1.) کنند با بنابراین، نخبگان سیاسی حزب عدالت و توسعه استدالل می  

مستقل ترکیه  جدید،  خارجی  سیاست  دکترین  یک  شد.اجرای  خواهد  نقل    تر  این 

که اردوغان  از  امنیت  قول  برای  و  است  مستقل  خود  خارجی  سیاست  در  ترکیه   «

برای شروع عملیات اجازه نمی گیرد استقالل  ،  «خود از دیگران  برای  بیانگر تالش 

نخبگان سیاسی  منظر،    ایناز   .(Insight Turkey,2019: 4 )در سیاست خارجی است

توسعه و  عدالت  به    ، حزب  پاسخی  عمدتاً  را  خاورمیانه  در  ترکیه  سیاست  تغییر 

از زمان  ای که  تغییرات ساختاری، منطقه ای و جهانی می دانند. سیاست خاورمیانه  

طور قابل توجهی تغییر شکل داده و چالش های مهمی را برای  های عربی به خیزش

د آورده است. به طور کلی در گفتمان سیاست خارجی جدید،  همه بازیگران به وجو

صل  مستقل به عنوان دال اصلی سیاست خارجی ترکیه ای مفای فعال و  عنصر ترکیه

-ا ترسیم میشود که ترکیه ای منزوی رقبلی می   مان شود و جایگزین گفتبندی می

این روایت    کرد که توسط دشمنان و متحدان سنتی غیرقابل اعتماد احاطه شده بود.

-منیاست و حداقل تا حدی پاسخی به احیای ترس و دش  1990شبیه روایت دهه  

 گردد.به گذشته باز می  است و ریشه های آن های قدیمی  

 های موثر بر تغییر سیاست خارجی خاورمیانه ای ترکیه مولفه

 تحول ساختار سیستم بین المللی-1

توسط  خارجی  یف منافع سیاستساختارهای نظم بین المللی و چگونگی تعرمیان  

این راستا  ای عمیق  رابطه  ،آن  مطابق   ها و عمل  دولت های  از سال  ، وجود دارد. در 
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تاثیر   الملل تحت  بین  در سیاست  غربی  بازیگران  تقدم  یکم،  قرن بیست و  آغازین 

قدرت قدرت  فزاینده  های  ویژهتوانایی  به  غربی،  غیر  چالش  های  با  های  چین 

با اما و    المللی لیبرال بهربنای هنجاری نظم بینیزو    شدیدی مواجه رهبری آمریکا، 

فرایند،   این  براساس  است.  شده  وجهان  اگرهایی روبرو  تحول است  این    در حال 

و    آمریکا   ایاالت متحده  ، اولوهله    در تسریع شده و    2008امر از زمان بحران مالی  

اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دا تا سال  حال آن که،  ده است.  بسیاری از اعضای 

در    2008 اروپا  اتحادیه  نبود و  آمریکا مهم  استراتژیک  در مالحظات  ظهور چین   ،

استراتژیاوج قدرت   به عالوه، در  و در اولین  آمریکا    های امنیت ملی قرار داشت. 

استراتژس )  ند  اروپا  اتحادیه  امنیتی  به 2003ی  قطب    (  و  بزرگ  قدرت  رقابت 

عنو به  لیبرالایدئولوژیک  نظم جهانی  برای  بالقوه  تهدیدهای  و   ان  نشده    اشاره ای 

فوکویام  تاریخ  پایان  تز  با  بود.)   1ا غرب  گرفته                                                      (.   Ikenberry,2017: 2-7ارام 

در سرتاسر جهان بر سر ارزش  تغییر کرد و از آن پس،  2008ن دیدگاه از سال اما ای 

.  و حقوق بشر جهانی اختالف رخ داده است ی چند فرهنگی، تسامح و تساهل  ها

ای مفهومی غیر   ن و روسیه، به طور فزایندهچی های غیر غربی و در راس آنها، قدرت

ها،  دهند. عدم مداخله در امور داخلی دولتالمللی ارائه میغربی از نظم سیاسی بین

های نفوذ،  داری دولتی، حوزه، سرمایههای ملی تقدم حاکمیت دولت، تقویت هویت

-شیوه  الملل،های بزرگ در روابط بینچند قطبی در حاکمیت جهانی، تقدم قدرت

تجارت مرکانتیلیستی، سرمایه تواناییهای  در  استفاده  گذاری  نظامی، و  های قدرت 

در دهه گذشته، از   مولفه هایی هستند کهاز جمله بیشتر از ابزارهای قدرت اقتصادی 

به    .(Ukin,2016: 91-112 )روسیه و چین در اولویت قرار گرفته اند  رهبران    سوی

-قدرت مادی در سرتاسر جهان و چالش های فزاینده  هایموازات تغییر در توانایی

بین نظم  هنجارهای  برای  که  سیاست  ای  رویکرد  است،  شده  ایجاد  لیبرال  المللی 

نگرانی و  واقعگرایانه  تعخارجی  در  عملی  اقدامات  های  از  بیشتر  ملی  منافع  ریف 

ه ها  تمام این مولف(  Wilkins,2012: 53-76سیاسی و هنجاری بوده است.)  _اخالقی

 
1 Francis Fukuyama 
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کنیم. این نظم  د که ما اکنون در یک نظم جهانی چندوجهی زندگی میدهن مینشا

توانایی با  را  کشورها  استراتژیجهانی،  اتخاذ  سمت  به  مختلف  سیاست  های  های 

، فضای کافی برای قدرتهای  ی شرایط  دهد و در چنینبعدی سوق می  خارجی چند

عمل کنند و در سراسر جهان بیشتر  تا قاطعانه  کرده  در حال ظهور غیر غربی فراهم  

نخبگان حاکم  .(Oğuzlu, 2020: 130 نمایان شوند.) به  امر  ترکیه کمک    در  همین 

تا تنها،  کرده  دههاستراتژی    نه  در  به ویژه  را  بی  داخلی خود  قرن  یکم  دوم  ست و 

دهند  بلکهادامه  ها  گیری  در شکل  ،  در سیاستاولویت  رفتارهای جدید    خارجی و 

کشور منظر،  نیز موثر واقع شده است.    این  الملل   تغییراز یک  بین  سمت  به    نظم 

سیستم چند قطبی در دهه گذشته، حاکمان ترکیه را ترغیب کرده که از یک سیاست  

بنابراین ترکیه در جستجوی استقالل  ی پیروی کنند.  خارجی چند وجهی و چند بعد

بیشتری  اس قاط برآمده  تراتژیک  که، همچنان  این  متعهد است،  و ضمن  ناتو  به  عانه 

روابطامیدوار   تقویت  با  قطبی   شاست  چند  جهانی  در  چین  و  روسیه  جایگاه    ،با 

که   طوری  به  آورد.  دست  به  خاک  موشکاستقرار  بهتری  در  روسیه  ساخت  های 

مورد    نگرانی های روسیه درشود، اما  بی مییه اگرچه موجب نگرانی متحدان غرترک

داده کاهش  را  ناتو  است   و  محاصره  شده  طرف  دو  روابط  بهبود  افزایش  موجب   .

بازتاب نیز  پکن  با  آنکارا  خارجی  کاهش    همکاری    ترکیه   تمرکزگرایانهسیاست 

چند  است.   هر  که،  آن  سال  ترکیه  شاهد  تاث  2015در  تحت    ، ناتو   فشارهای  یرو 

اما همچنان  چینبا    توافقنامه خرید سیستم موشکی   با    نزدیکی   روابط  را لغو کرد، 

   .(Bora,2016: 2«) دارداین کشور 

 محیط منطقه ای متحول خاورمیانه -2

  ، به بعد   2010های اصلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی ترکیه در دوره  یکی از مولفه

قرن  خیزش دوم  دهه  عربی  ابتدا، خیزشبود.    20های  را  در  امیدها  عربی  در  های 

اما تحوالت پس از    ، آنکارا برای احتمال گسترش نفوذ ترکیه در منطقه افزایش داد

ای و توانایی آن  های ترکیه در تالش برای دستیابی به رهبری منطقهقیام، محدودیت

رئیس جمهور   برای تأثیرگذاری بر حوادث را آشکار کرد. »به ویژه پس از سرنگونی

سال   در  مصر  در  تحول  2013مرسی  داخلی    و  جنگ  یک  به  سوریه  قیام  سریع 
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ای، نخبگان سیاسی ترکیه،  طقه ای و فرامنهای منطقهطوالنی مدت با درگیری قدرت

های  به عنوان تهدیدهای جدیدی برای ملیت ترکیه، آرمانرا   تحوالت در خاورمیانه  

  ثباتی در مرزهای از بیچنان که این کشور،  د.  کردن  تفسیر   امنیتی و منطقه ای خود

  پناهندگان، رنج سیل گسترده  خود با سوریه و عراق، از جمله حمالت تروریستی و  

شد ه   درگیر جنگ  مستقیماً   ،ترکیه همچنین  برد.  می   لیبی  و  سوریه  در  داخلی  ه  ای 

ای    است و منطقه  در  را  ژئواستراتژیک، خود  نظر  از  که    ه یافتاز  های  یناآرام مملو 

خشونت، تشدید  با  داخلی،  نظامی  منطقهمداخالت  بین زیگران  و  و    المللی ای 

پیچیده درگیری  همچنین چند الیه و  قدرت    ه ای بود  های  بازیگران  که  کشورها و 

         (.Altunısik,2020: 116 .«)مکرراً در حال تغییر است  در آنها  غیر دولتی درگیر

به ویژه در   رادیکال پشتیبانی خود را ازاسالمگرایان  ترکیهعربی،  بهار پس از نابراین ب

سوریه،   و  تونس  داد.  مصر،  پی    (Aydın,2014,3)افزایش  در  های و  رژیم    ظهور 

به مصر  منتسب  و  تونس  در  المسلمین  تحولاخوان  این  بر  ،  گواهی    صحت   را  

سازش و  اولیه  موضع  امر  همین  و  دانست  خویش  و    ناپذیر الگوی  عدالت  حزب 

سوریه  اسد بشار یه  لعتوسعه   داخلی  جنگ  کرد.)  را  در  (  Tezcür,2016:9 تشویق 

دوام   ایدئولوژیک مدت زیادی  و قدرت  تجدید  موج  بر روی  احساس سوار شدن 

نیاورد. جنبش النهضه تونس مجبور به عقب نشینی و سازش شد، کودتایی در مصر  

ک  با  و  داد  پایان  مرسی  جمهور  رئیس  حکومت  اسد  به  بشار  ایران،  شد.  مک  ابقا 

گستر و  حمایت  خاورمیانه  در  کشور  چندین  در  المسلمین  اخوان  از  آشکار  و  ده 

عربی   متحده  امارات  عربستان سعودی و  برابر  در  را  ترکیه  تدریج  به  آفریقا  شمال 

از دوره قبل  Lynch ,2016,44)  قرار داد. بارز  این امر نشان دهنده یک گسست    )

ت آن  در  که  میاست  سعی   رورکیه  منطقکرد  کل  با  خوبی  کند.ابط  ایجاد                                           ه  

التی قرار گرفته که در نظام  ترکیه به عنوان قدرت منطقه ای، شدیداً تحت تاثیر تحو 

به   افتاده است. از یک سو، دگرگونی نظام تک قطبی  بین الملل و خاورمیانه اتفاق 

ت سیاستمداران  قطبی،  چند  نظام  نظم  سمت  این  تاثیر  تحت  که  کرد  وادار  را  رکیه 

نوین، بتدریج از همراهی تام با سیاست های آمریکا و اتحادیه اروپا فاصله بگیرند و  

قراری روابط دوستانه و گرم با چین و روسیه به عنوان چالشگران قدرتهای  ضمن بر
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این دو طیف ایجاد کنند. در واقع،  ترکیه کوشید   تا در این  غربی، موازنه ای میان 

سیاست   در  و  کند  اجتناب  غرب  میدان  در  بازی  و  وابستگی  از  جدید،  محیط 

اتخاذ تر  امنیتی  البته  صد  و  تر  مستقل  الگویی                                                                                                                                               کند.    خارجی، 

قدرتخیزش با  ترکیه  روابط  تا  شد  باعث  هم  عربی  منطقه  های  در  منطقه  های 

بطوریکه   شود  دنبال  صفر  جمع  حاصل  با  بازی  صورت  به  استراتژی  خاورمیانه 

های عربی، منجر به رقابت شدید میان  ای پس از قیامهای منطقه قاطعانه همه قدرت

برای دستیابی به قدرت   به دنبال تنش   و نفوذ شد.ترکیه با آنها  ترکیه ای که پیشتر 

نبو همسایگان  با  اخوان  صفر  از  پروراند،  سر  در  را  منطقه  رهبری  سودای  ناگاه  د، 

المسلمین در مصر و تونس تمام قد حمایت کرد، تصمیمی که با صف آرایی محور  

از  -سعودی اسد  حذف  سیاست  آشکار  سوریه  در  و  لیبی  در  شد،  مواجه  اماراتی 

ر اسقدرت  روسیه و جمهوری  با مخالفت  هم  کارزار  این  در  اما  دنبال کرد.  المی  ا 

ایران مواجه شد و با گذر زمان، خود را در این میدان یکه و تنها یافت و بتدریج از  

این سیاست تهاجمی دست کشید. بنابراین دگرگونی در هر دو محیط بین المللی و  

را چنان دچار چرخش ک از دخالت در مصر، لیبی،  منطقه ای، سیاست ترکیه  رد که 

مدیترانه   و  قبرس  باغ،  قره  و  سوریه،  دهد  نمی  راه  خود  به  با  ابایی  گاهی  از  هر 

 قدرت های غربی مانند فرانسه و آلمان و غیرغربی مانند روسیه به نزاع برمی خیزد.   

 فرد: افزایش  و تحول وزن  و منش سیاسی اردغان   -3

مول مهمترین  از  یکی  فرد  روزنافهمتغیر  جیمز  تاکید  مورد  سیاست    های  حوزه  در 

متغیر شامل ویژگیتاس    هاخارجی کشور این  ها و تصورات  های فردی، برداشت. 

انگیزه سبکو  تصمیمها،  شیوه  و  رهبری  جهانها  باورهای    بینی گیری،  نظام  و 

است تصمیم رئیس  گیرندگان   رهبری  سبک  و  شخصیت  بررسی  رابطه  این  در   .

اردو نشان میجمهور  او تالش میغان  که  آدهد  از  فراتر  نیرویی  تا  ترکند  کیه  نچه 

واقعاً قادر به دستیابی به آن است، را نمایش دهد. گاهی اوقات او به دلیل تمایل به  

خورد، ولی ناخواسته به مخالفان  شکست می«  بیش از حد از قدرت مستقیم» استفاده 

به نظر    (Gurzel,2014: 101)  دهند.  دهد که چگونه باید واکنش نشانخود نشان می

ر خود  اقتدار  اردوغان  رسد  و  می  داند  می  عقاید  و  مردم  نهادها،  همه  از  فراتر  ا 
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نخبگان  کنند، به همانند بسیاری از رهبران سیاسی که دیپلماسی شخصی را اتخاذ می

-اعتمادی منجر به یک فرایند تصمیماین بیاعتماد است. به عالوه،  سنتی کشور بی

سلسله گ می یری  ترکیه  در  باعثمراتبی  که  کشخارجی  شده  شود  این  به  ها  را  ور 

اردوغان »  عنوان امر،  تعریف کنند«  ترکیه  به رشد دیپلماسی شخصی    و همین  منجر 

 . (ÜLGÜL,2019: 174 است.) شده در سیاست خارجی ترکیه  

اردوغان«  که رسانه های ترکیه از آن به عنوان »دکترین    ، دکترین جدید  براساس این 

منطقه ا  امور  قدرت نظامی را برای  ی نوع دیگری از کاربرد  نام می برند، ترکیه در 

امنیت برده  تامین  کار  به  گرفته  ش  تصمیم  پیشگیرانه،  و  نظامی  قدرت  از  استفاده  با 

کند. در این چارچوب،  سیاست امنیتی پیشافعالی را در خارج از مرزهای خود دنبال 

و شرکای متحد خویش    یک جانبه گرایانه را اتخاذ کند  الزم است که ترکیه سیاست

پاییز   از  سوریه  و  عراق  در  ترکیه  نظامی  عملیات  بگیرد.  نادیده  احتماالً  2016را   ،

حال،   این  با  بود.  شده  طراحی  اردوغان  توسط  که  است  سیاستی  مصداق  بهترین 

آنکار  نظامی  ایت  ا،سیاست  با  ترکیه  نشده و  دو کشور محدود  این  به  پایگاه  نها  جاد 

ارا و  سومالی،  و  قطر  در  نظامی  جیبوتی،  های  و  سودان  به  مشابه  پیشنهاداتی  ئه 

را رو نظامیگری  کرده    یکرد  دنبال  مرزهایش  از  دورتر  ها  فرسنگ 

سیاستصمیمتاگرچه    (.Haugom,2019:211است) در  در  گیری  ترکیه  خارجی 

رئیس جمهور  ی  ولرهای رسمی و غیر رسمی تقسیم شده،  چندین نهاد و در ساختا

نقش مشورتی به وزارت   و  خارجی شده است گیری در سیاستمرجع اصلی تصمیم

سازمان    ، ملی  امنیت  شورای  خارجی،  سیاست  و  امنیت  کمیته  خارجه،  امور 

است  شده    سپردهاطالعات، مشاوران رسمی رئیس جمهور و همچنین ارتش ترکیه  

جود ندارد و همه آنها مستقیماً  و هیچ سلسله مراتبی برای سازماندهی این نهادها و

می  خو  اطالعات  ارائه  به رئیس جمهور  بنابراین، دهندرا  نامبرده   .  باال    نهادهای  در 

تصمیم ندارندقدرت  در   گیری  تصمیمات  جمهوری   نهاد  و  صورت    و  ریاست  به 

اتخا  کامالً شخصی  اردوغان،  اردوغان مشاوران خود را    ، عالوهبه  شود.  می   ذ توسط 

ل اساس  بر  بر    ،یاقتنه  انتمبنای  بلکه  شخصی  وفاداری  و  می اعتماد  کند.  خاب 

پرکار یا  شده، ترین  نزدیکترین  منصوب  با    به  همه   مشاوران  تاریخی  رابطه  نوعی 
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آکار  هولوسی  مانند  دارند.  دفاع  ؛1اردوغان  فیدان   ،وزیر  سازمان   2؛ هاکان    ریاست 

ترکیه ملی  امنیت  و  اوکتا ،    اطالعات  جمهوفوات  رئیس  معاون  همچنین  ر،  ی؛  )و 

داماد اردوغان(؛ که اردوغان به آنها اعتماد شخصی و نه نهادی دارد. به عبارت بهتر  

تصمیم روند  تصمیماگرچه  و  حوزه  سازی  یک  خارجی  سیاست  گیری 

تاثیر شخصیت  «تخصصی» امروزی تحت  ترکیه  در  اما  اردوغان است،    ، اقتدارگرای 

 رود.  به پیش مید تخصص، بلکه برمبنای تعه بر اساس  نه این روند

باعث شده تا  تاثیرگذاریبه طور کلی این ویژگی در روند سیاسی    او  های اردغان 

درترکیه   تغییر سیستم سیاسی و کودتای    دوران  بخصوص  از  افزایش    ،  2016بعد 

فرهنگ  نادر است و حتی با وجود  مدرن ترکیه  که در تاریخ سیاسی    یابد؛ پدیده ای

کند؛ این روند در دوره    حمایت می   ی غالبرهبراز  سنتی  به طور    که  سیاسی ترکیه 

تحول، موجب      جدید، این  گرفته است.  به خود  دگر  تغییر روند سیاست  شمایلی 

ای   هایترکیه  خاورمیانه  خواسته  تحقق  جهت  جهان    در  رهبر  عنوان  به  اردوغان 

  شده است که از شواهد دیپلماسی عمومی  و جایگزینی دیپلماسی شخصی با  الم  اس

آن  به    مهم  توان  سوریهترکیه  دخالت  در  او  نقش  می  باغ و  قره  لیبی، جنگ  و    در 

( در واقع آنچه بر اساس متغییر فرد،  Barkey,2020, 7 اشاره کرد. «)   400-خرید اس

خاورمیانه قبال  در  ترکیه  خارجی  برد    را  سیاست  می  پیش  شآبه  خصی  رزوهای 

 وزه. در این ح نه نگاه راهبردی آنکارا ، اردغان است

 جامعه: محیط داخلی پرتنش -4

در   داخلی  تحوالت  نتیجه  توجهی،  قابل  حد  تا  ترکیه،  خارجی  سال    8سیاست 

دارای   خاورمیانه  قبال  در  ترکیه  سیاست خارجی  این مدت  در  گذشته بوده است. 

است. بررسی این دوره نشان می دهد که سیاست خارجی این کشور  نوساناتی بوده  

و عمدتاً در خدمت تحکیم حاکمیت    یی داخلی قرار گرفتهبه شدت تحت تأثیر پویا

 . بوده است حزب عدالت و توسعه و کنترل آن بر دولت ترکیه 

 
1 Hulusi Akar 

2 Hakan Fidan 
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دوره    شکل    2010تا    2002در  ترکیه  در  ارتش  و  مدنی  جامعه  بین  رقابت شدید 

ا گولن گرفت.   / توسعه  و  عدالت  حزب  جنبش  به  امر  سیاست    برای  1ین  ادامه 

در خاورمیانه و تالش برای عضویت   افزاری  نرمجنبه های  مبتنی بر خارجی قدرت 

و    در اتحادیه اروپا و ایجاد شبکه های همکاری اقتصادی و نفوذ در سراسر کشور  

توسعهمنطقه   و  عدالت  جنبش  تا  شد  باعث  امر  همین  کرد.  گولنیست    کمک   /

بر دولت ترکیه را تپایگاه برای دستیابی به کنترل  ارتش  صاحب  های قدرت داخلی 

اقتصاد محورد.  نکن این راستا سیاست خارجی  مبتنی بر جنبه های نرم  و قدرت    در 

می همزمان  ،  افزاری  تأمین  را  گولنیستی  جنبش  فراملی  زمینه  منافع  و  های    کرد، 

 داد.  یانه حزب عدالت و توسعه را نیز بسط میگراهای اسالماعتقادی و گرایش

نیز  روند  ، مزبوراما با شکل گیری روند جدایی دو گروه   تحوالت سیاست خارجی 

تشدید شد. جدال حزب عدالت و توسعه و جنبش گولنیست بر سر کنترل دولت  

دولت سازی ترکیه در قرن بیست و یکم بود )مرحله اول را به    «مرحله دوم»ترکیه   

گذاری    عنوان نام  ترکیه  ارتش  با  گولنیست   / توسعه  و  عدالت  حزب  درگیری 

امر   این  تضعیف  باکردیم(.  توسعه  عث  و  عدالت  سیاست  شد  حزب  مسلماً  و 

در لحظات اساسی محروم کرد،  مهم  را از محرک های    ،ترکیه  منطقه ای  -خارجی

تهدیدهایتالش میدولت  زیرا   با  تا  گولنیست  توسط    ایجاد شده  کرد  بین  جنبش 

کند.  ،  2016تا    2012سالهای   این  مقابله  میان  منازعه  های  گروه آسیب  درباره    ،دو 

سوریه   و  ترکیه  توسعه  زیرا  بود.  هم  کردهای  و  عدالت  ترسیم  حزب  کردهای  با 

و همچنین    2015سال    انتخابات  برای پیروزی در  «،دشمن »ترکیه و سوریه به عنوان  

قلب و   ک تسخیر  ترکیهذهن محافظه  مذهبی  گرفت و    اران ملی  این طریق  بهره  از 

تعریف مشکل کرد به عنوان  ترکیه در تاریخی توانست از چارچوب سیاسی و ذهنی 

. از  نظامی خود بود استفاده کند  پیشبرد اهداف   یکی از مصادیق تروریسم در جهت 

ح دیگر  روابطسوی  رفته  رفته  توسعه  و  عدالت  با  زب  ابتدا  را  ها    خود  و  لیبرال 

نافرجام نظامی  پس از ک  سپس با جنبش سیاسی را به کناری نهاد. به عالوه،  ودتای 

 
1 Fethullah Gülen 
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)  ، حزب2016در سال   گرای  با حزب ملی  اتحاد مردم  به  تشکیل  MHPموسوم   )

سیاسی    و   شد به  سیستم  هم  تغییر ترکیه  گسترده  اختیارات  با  جمهوری    ریاست 

را  نظامییافت ، ستیزه جویانه تر، امنیتی  تر  . این تحوالت نه تنها سیاست خارجی 

اتحاد ملی گرایانه بین حزب عدالت و توسعه و    ،تر کرد نیز   MHPبلکه به تحکیم 

حزب عدالت و توسعه  در واقع، اگر چه    (.Altunışık,2020: 15 .) کمک کرده است

زمامد اول  دهه  ائتالف  در  ترکیه،  بر  ازاری  ای  تا    گسترده  مذهبی  کاران  محافظه 

ام   کرد،  ایجاد  را  ها  چپ  و  ها  زیرکشیدن  لیبرال  به  ها،  گروه  این  مشترک  هدف 

اصالحات سیاسی، اقتصادی و قضائی    نخبگان قدیمی در راس قدرت و تالش بری

اروپا  و شتاب   اتحادیه  به  پیوستن  هزاره جدید،  .  بوددر جهت  دوم  دهه  از  بعد  اما 

اردوغان تبدیل شد و عمدتاً توسط هواداران  حزب حاکم،   به سازمانی تحت تسلط 

وفادار او کنترل می شود. این تغییر باعث شد تا اردوغان و حزب عدالت و توسعه،  

بسط تمایالت ملی گرایانه متوسل بشوند و چنین چرخشی بیش از همه    به سمت 

جامه   پ.ک.ک.  و  کردها  مسئله  در  امنیتی  های  سیاست  اتخاذ  خود  در  به  عمل 

اما این تغییرات، صرفاً بر مساله کردها تاثیر نگذاشت، بلکه   (.Ulgen,2018:1پوشید)

بر سیاست خارجی ترکیه در منفی دیگری هم  ه خاورمیانه به دنبال  منطق  پیامدهای 

یکم؛   به  داشت:  متمایل  خارجی  همزیستی،  سیاست  و  متقابل  اقتصادی  با  منافع 

از شبکهتر جایسیاست تجدیدنظرطلبانه به طوری که  ترکیه بسیاری  ها،  گزین شد. 

را که تحت رویکرد   با همسایگان»اعتبارات و مزایایی  جمع کرده بود    « تنش صفر 

ای را که برای شکل دادن به  ت نتوانست گروه های منطقهقربانی کرد و به همین جه 

سیاسی   جدید»نظم  )  « خاورمیانه  برساند.  قدرت  به  کرد،  می   Erwin andتبلیغ 

Engin, 2018:20)   سطح جاه طلبی سیاست خارجی ترکیه نسبت به خاورمیانه  دوم؛

سال   از  توجهی  قابل  طور  سیاس   2015به  یک  از  بطوریکه  یافت.  تغییر  بعد  ت  به 

و تحریک آمیز برای تغییر رژیم ها، از    همکارجویانه اقتصادی، به سیاست تهاجمی 

وابسته سنی  های  گروه  از  حمایت  وی  ،طریق  تمرکز  با  رویکرد  این  شد.  ژه  تبدیل 

سوم؛  شد.  تشدید  کردها  مهار  رئیس   روی  دست  در  قدرت  تدریجی  تمرکز    با 

 . داد کاهش را ترکیه سیاست خارجی پذیری  یزان پیش بینی جمهور اردوغان، م
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 تغییر ساخت حکومت:متغیرهای حکومتی: -5

اتخاذ سیستم ریاست جمهوری در آوریل   تصمیم ترکیه برای تغییر قانون اساسی و 

انتقادات    تحول سیاست خارجی این کشور توضیح  در  ،    2017 مهم است. یکی از 

که   بود  این  ترکیه  در  پارلمانی  سیستم  علیه  ساالموانع  اصلی  جنجال  دیوان  و  ری 

تصم  روند  پارلمان  در  حزبی  کند  های  را  گیری  موثر  کرده  یم  حاکمیت  از  و 

تسریع در    ،مزیت اصلی سیستم ریاست جمهوریاز این منظر،  جلوگیری می کند.  

سیستم   کند.  می  عمل  سریع  بسیار  بحرانی  های  دوره  در  که  است  گیری  تصمیم 

همچنین جمهوری  م  مانع  ،ریاست  مورد  در  سردرگمی  رئیس    هوازناز  بین  قدرت 

نخست وزیر   شودجمهور و  مسئولیت و قدرت  و    می  آنجا که  عهده  از  رئیس  به 

دا او  ،  استجمهور   بیشتری  و  تمایل  های مختلف  تاکتیک  بر  تکیه  به جای  که  رد 

موجود    با مشکالت  خود به تنهایی   ،انتظار از دیگران برای پذیرش مسئولیت پذیری

خالصه طور  به  کند.  بامقابله  جمهوری  ابانتخ   ،  ریاست  جمهور  سیستم  رئیس   ،

ر سیاست خارجی ترکیه شد و بدین سان  نفوذترین مقام در تصمیم گیری دترکیه با

دیگر رهبران   او با  برای  از طریق روابط شخصی  بیشتری  های  قابلیت  و  امکانات   ،

دارد. ها  تحول.  حل بحران  در  ، این  دولت  تغییر  رت  ساختار  گسترده  به طور  را  کیه 

توانایی پارلمان در وضع قانون و پاسخگویی مجریان اجرایی محدود شد، نفوذ    د،دا

ا اصلی   رتشو قدرت  سه ستون  عنوان  به  که  داری  خزانه  و  امور خارجه  وزارت   ،

م  شناخته  ترکیه  یافت دولت  توجهی کاهش  قابل  نحو  به  عمومی    ،ی شدند،  فضای 

رسانه   و  مدنی  مستقل  جامعه  رشدهای  به  منجر  و  و  دیپلماسی شخصی    محدود 

رئیس    شخصیهای  ایده  عملی شدن  و    قطرروابط ترکیه با روسیه، چین و    گسترش

عثمانی    جمهور امپراطوری  عنوان  به  را  خود  بود  درصدد  اردوغان  بطوریکه  شد. 

به این  ترسیم کند   به لشکرکو در راه رسیدن  مستقیم روی  مداخالت  شی و  هدف، 

 ( Ulgul,2019: 170-172آورده است.)

طور کلی رژیم سیاسی جدید به گونه ای طراحی شده است که نسخه ای از قدرت  ب

بتواند   تا  دهد  می  قرار  اردوغان  اختیار  در  دائمی  به صورت  را  دیکتاتوری مستقل 

های و مخالفت  کند  بازسازی  را  سرکوب    رژیم سیاسی  را  جامعه مدنی  سیاسی و 
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  ، ریاست جمهوری در ترکیه سیستم جدید  ، ( به عبارت دیگرYilmaz, 2019: 5.)کند

از نظر ساختاری    این تحول،  و   را به به طور رسمی نهادینه کرده حاکمیت یک نفره  

سیاست  به همراه داشته و    سیاست خارجی ترکیه  پیامدهای مختلفی برای  و ماهیتی

دوغان، که یک  خارجی سنتی ترکیه، به ویژه جهت گیری غربی آن ، تحت فشار ار

بزرگت المللی  بین  جهان  نقش  رهبر  عنوان  به  بخصوص  ترکیه   برای  تر  قاطع  و  ر 

لیست طوالنی تری از مشکالت در    عیف شده و همین امر، اسالم متصور است، تض

را شکل داده است روابط ترکیه با متحدا   در واقع،   .ن خود ، به ویژه ایاالت متحده 

م  فکر  او  همراه  اعضای  انحطاط است  یاردوغان و  حال  در  جکنند که غرب  هان  ، 

در  چند   و  کند  تردید  خود  متحدان  تنوع  در  نباید  ترکیه  و  است  شده  تر  قطبی 

کند.   همکاری  چین  و  ایران   ، روسیه  با  باید  لزوم  دیدگاه،  صورت  به  این  منجر 

و عمل گرایی بیشتری را در این  مستقیم ترکیه  در  تحوالت خاورمیانه شد    حضور

د به  )حوزه  داشت.                                                                       (Kirisci,2019: 6-7نبال 

 نقش : بازتعریف نقش منطقه ای ترکیه 

جدید    خارجی  خاورمیانهسیاست  در  نخبگان    ،ترکیه  که  است  نقشی  تأثیر  تحت 

کرده تعریف  ترکیه  برای  توسعه  و  عدالت  حزب،  حزب  این  نخبگان  منظر  از  اند. 

چال برای  حل  راه  دولتایجاد  عهده  به  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  های  های  ش 

نقشی محوری در امنیت    دارد تا از طریق سیاست خارجی،  ملی است و ترکیه قصد 

دا المللی  بین  رفاه  متاثو  باشد.  نگرش،شته  این  از  ترکیه  ر  از    سیاست خارجی  بعد 

بر 2012 تاریخی    ،  موقعیت  با  مطابق  و  جدید  قرن  واقعیتهای  از  بهتر  و  درک 

نخبگان   بر اساس اظهارات، سخنرانی ها و نوشته های » . استوار شد ژئوپلیتیکی خود

مانند  توسعه  عدالت و  گل   حزب  اغ1عبداهلل  داوود  اردوغان، احمد  بابا    لو ،  علی  و 

تا    2003معاون رئیس جمهور، هفت نقش در سیاست خارجی ترکیه از سال    2جان

نقش پل،   نقش مدل، ای،فظ منطقهاست: رهبر منطقه ای ، محا تعریف شده     2012

 (Zaarour,2018: 16مدافع اسالم.«.)  و نقش واسطه، آزاد کننده

 
1 Abdullah Gül 
2 Ali Babacan 
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این کشور نقش   دو عنصر سازنده هویت جدید  »به    «رهبر منطقه »از منظر نخبگان 

اشاره دارد، نخست؛  ترکیه در خاورمیانه به عنوان میراث دار امپراتوری عثمانی، و  « 

توسعه   ؛دوم جدید  نقش  Bulent and Gorener,2010: 83 یافته.)  ترکیه  محافظ  » ( 

ک  به  وجنگ سرد  متاثر از    «،منطقه ای ه ترکیه در آن به عنوان شریک قدرت  نقشی 

غربی می  ، داشت  حضور   های  موفقیت کرد.  اشاره  بیانگر  مدل«،  در    »نقش  ترکیه 

ان  که اسالم و دموکراسی را به عنو   است  سیاسی  یموفقیت های اقتصادی و سیستم 

، ترکیه را به عنوان    «نقش پل ».  کشورهای اسالمی و عربی آشتی دادبا    « منبع الهام»

به  نقش واسطهشرق و غرب می دید. از طرف دیگر، »  ازگر گفتگو بین پلی و آغ  »

  1و بین ایران و    2010ترکیه بین سوریه و اسرائیل قبل از    تالش های میانجیگرایانه

ر برنامه هسته ای ایران  ازمان ملل و آلمان( د)اعضای دائمی شورای امنیت س  5+  

دارد ترکOvali, 2018: 9-10 )اشاره  عالوه،  به  صدور (.  و  ترویج  طریق  از    یه 

های اجتماعی  خود و حمایت از خواسته  گان اسالمگرای ارزشهای لیبرال به همسای

ی  دعا « مبین امدافع اسالم»کرد. نقش  ایفا    را    «آزادسازی»نقش    ، عربیبهار  پس از  

ایدئولوژیک توسعه  یخلوص  و  عدالت  که   حزب  به   است  داد  اجازه  ترکیه    به 

نماینده جهان اسالم در اروپا باشد و منحصر به  نمایندگی از فلسطینیان صحبت کند، 

-همکار زیر سیستم منطقه»( نقش  Ovali, 2018:12فرد بودن اسالم را نشان دهد )

بیانگر  ای ن«،  گرفتن  عهده  به  برای  ترکیه  در  تالش  ایجاد یک فضای  »قش رهبری 

. نقش  می کند   را برجسته«  در خاورمیانه  هجویان  ای با ثبات و همکاری امنیتی منطقه

سیستم » زیر  جهانی  همهمکار  ترکیه    «  فعال  مشارکت  دهنده  ترتیبات  نشان  در 

منطقه ای است؛ سرانجام،    جهانی و  مهم است.  خاورمیانه  برای  به ویژه  که  نقشی 

از    «پل »نقش   ترکیه    11حمالت  پس  اوغلو،  داوود  نظر  از  شد.  آشکارتر  سپتامبر 

تسهیل گفتگوی بین فرهنگی  مهمی در    نقش    است و  اتر از یک کشورفربازیگری  

 (Bulent and Gorene,2010: 81 .)ایفا می کند

   عربی های گیری نارامیشکل

ناآرامی   گیری  سیاستشکل  از حوزه  داوداوغلو  و حذف  از یک سو  ی  گذار عربی 

از  های ساخته شده    نقش   تمرکز بر   از   » باعث شد تا ترکیه  لز سوی دیگر،  حزبی،  
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به نقش نیازمند توانایی های مادی  ابزار قدرت نرم    جهت   تغییر  ، های سخت تر و 

های واسطه، مدافع صلح و  قش(. بنابراین ن Ozdamar and Sula, 2014: 102 )  دهد

منطقه امنیت منطقه ی، همسایه خوب و کشور تجارت، از  ا   ای، همکار زیر سیستم 

  و روابط آشفته با سوریه   درگیر شدن ترکیه در این تحول و به دلیل    آغاز بهار عربی

شد  گذاشته  بین  کنار  میانجی  عنوان  به  نتوانست  دیگر  ترکیه  نتیجه،  در  و  .  سوریه 

روابط  و  کند  عمل  سوریه  شاقتصادی  اسرائیل  سوی    با  از  یافت.  کاهش  به شدت 

دل و  های کشور مرکزی / محوری، کشور مستقل فعال، توسعه دهنده، م نقشدیگر،  

نخبگان حزب گفتمان  در  عربی  های  ناآرامی  آغاز  از  مستضعفان  و    محافظ  عدالت 

، نخبگان    «کشور مرکزی / محوری». بطوریکه در نقش  است   تر شدهتوسعه برجسته

را    ، حزب عدالت و توسعه  فرهنمحور  ترکیه  مناطق مختلف،  اتحادها و  گتمام  ها، 

اقتصادی   حال،   دانستهروابط  در همان  استقالل  تال  و  افزایش  برای  ترکیه  از    را ش 

 ند « تفسیر می کنیک کشور مستقل فعال»در نقشطریق تجارت و روابط دیپلماتیک، 

چارچوب،  همین  عدالت  در  حزب  توسعه  نخبگان  را  و  ترکیه  سیاسی  سیستم   ،

برای سایر کشورهای منطقهمونهن به عالوه،    ای  کنند.  ابتکاری  قلمداد می  اقدامات 

»نقش  ترکیه برای کمک به کشورهای در حال توسعه  «  توسعه دهنده ، تحت عنوان 

حقوق   از  آنها  حمایت  و  شود  می  محاصره  برجسته  تحت  غزه  در  فلسطینیان 

(  Zaarour,2018: 26 .) « استحافظ مظلوم»م  ین کشور به مثابهمبین نقش ا  ،اسرائیل

سنی در سوریه و همچنین سفر  یگر حمایت ترکیه از اسالمگرایان افراطی از سوی د

همه نمونه    ،با رهبر شورای ملی انتقالی   و روابطش  2011ن به لیبی در سال  اردوغا

 :Gurzel, 2014 است.)بوده   « محافظ»و  « برادر بزرگ»هایی از نقش ترکیه به عنوان  

99) 

 نتیجه گیری

مج دلیل  به  ترکیه  خارجی  بحرانسیاست  حوزهموعه  در  دولت  این  که  هایی  هایی 

باالیی  پیچیدگی  از  دارد،  هویت  و  امنیت  مقاله  مانند  این  در  است.  با    ، برخوردار 

به بررسی چرخش سیاست جیمز روزنا  پیوستگی  تحلیل  از  ترکیه  استفاده  خارجی 

ن  ای گیری  و مطابق با این الگو پنج دسته از عوامل تاثیرگذار در شکل  شده   پرداخت
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از  چرخش به ترتیب : عوامل بین المللی، فردی، جامعه، حکومتی و نقشی  عبارتند 

گیری جهان چند قطبی باعث گسترده شدن  شکل  ، منظر تحوالت جهانیاز   داند. می

می تواند     بطوریکه  .است شده  حوزه عملیاتی و استراتژیکی سیاست خارجی ترکیه  

  ه در حوزه خاورمیانه تلف بویژمخ   های   بدون هماهنگی با قدرتهای غربی در حوزه 

به   بزند.اقدام دست  گوناگون  دیگر  ات  سوی  منطقه   ،از  تا  تحوالت  شده  باعث  ای 

ناکارامدی خود را نشان دهد و با تغییر فضای امنیتی ترکیه،    ،ایدئولوژی تنش صفر

کشور   عملاین  نظامیسیاست  و  بگیردگرایی  پیش  در  را  که، .  گری  نحوی    به 

ترکی بازگشت سیاست خارجی  با  خاورمیانه  در  سیاستگفتمان  به  ه  دهه  ها و  های 

و بی1990 با حاصل جمع صفر  بازی  از  ذهنیت حاصل  تهدیدها،  بر  تمرکز  با   ،-

آنچه نسبت به دهه  اعتمادی، احاطه شده است. در این میان   ، متفاوت است   1990، 

شمال    ات نظامی ترکیه درها است. در حالی که عملیایدئولوژی پشت این سیاست

این کشورسوریه یا مدیت بیانگر تداوم فعالیت سیاست  است،    1990دهه    رانه شرقی 

شرکای عربروابط   با  ترکیه  توسعه  المسلمین،  در حال  قطر و اخوان  با  به ویژه   ،

آنکار  همچنین   سعودی  سیاست  عربستان  امارات،  مصر،  قبال  نشان  و  در  اسرائیل 

ایدئولو خمیدگی  تفا دهنده  است.  جدید  و  ژیک  ترکیه  روابط  به  مربوط  دیگر  وت 

ایران است. اگرچه ماهیت رقابت بین دو کشور به طور عمده در سوریه تغییر یافته  

زمینه از  برخی  در  همکاری  برای  متقابل  منافع  وجود  اما  رویارویی    ، هااست،  از 

منیتی ترکیه و  دهد بدون تغییر منافع ا   کند. بررسی ها نشان میمستقیم جلوگیری می

-ی استراتژیکی که به سرعت در حال تحول است، سیاست خارجی ترکیه نمیفضا

در چارچوب وضعیت انفجاری  داشته باشد.  توانست مانند گذشته تغییر چشمگیری  

سال   از  ترکیه  که  ای  این    2011منطقه  خارجی  سیاست  است،  گرفته  قرار  آن  در 

)به معنای فقدان یک   و مبتنی بر مسئله  تربینی، تجدیدنظرطلبکشور کمتر قابل پیش

در اردوگاه    ی با تبدیل شدن به شریکبه این معنا، ترکیه  استراتژی کلی( شده است.  

دیگر سوی  از  روسیه  کوچک  شریک  و  سو  یک  از  قطر  و  عمدتاً ایران  سیاستی   ،  

به عنوان دور شدن    آمریکا،  همین امر از منظر اروپا و  .است   را دنبال کرده  ایمنطقه

می   تفسیر  غرب  موازاشوداز  به  کاهش  .  اروپا  با  مشارکت  ترکیه  سیاست،  این  ت 
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است   آن  بیانگر  موضوع  این  که  محوریت    که داده،  با  غیررسمی  اتحادهای  ترکیه 

با      »شرق« نهادیرا  رسمی  شدهاتحادهای  محوریت    نه  کرده    «غرب»با  جایگزین 

د گفت  ست خارجی ترکیه بایدرباره عوامل پنج گانه تاثیرگذار بر چرخش سیا  است.

فردیکه   ا  ،از منظر  اقتدارگرایانه  بویژه رویکرد  اردوغان    و، ویژگی های شخصیتی 

نویی به سیاست خارجی ترکیه داده و این  رنگ و شکل    ، همراه با پوپولیسم فزاینده

رزوهای  ای ترکیه  در راستای تحقق آخارومیانه  تغییر روند سیاست    تحول موجب

شخصی به جای  دیپلماسی    سالم و اولویت به عنوان رهبر جهان ا ان  غ وشخصی ارد

و  دیپلماسی   های  عمومی  مولفه  تعمیق  برای  ای  منطقه  محیط  از  برداری  بهره 

داخل   در  متناقض شخصو  شده  پوپولیستی  منا   یت عناصر  بر  ترکیه  اردغان  فع ملی 

گذاشته است.   نقشیتأثیر  منظر  که  از  باید گفت  منط   ،  نقش  تعریف  باز  ای با    ، قه 

قدرت در خاورمیانه  جنبه های نرم افزاری  ین کشور از تاکید بر  سیاست خارجی ا

داده است. بطوریکه  جهت  های مادی، تغییر  تر و نیازمند تواناییهای سخت  به نقش

توسعه و  عدالت  حزب  نخبگان  گفتمان  قبلی    ،در  عناصر  جای  های    ،به  نقش 

نده، نمونه  مستقل فعال، توسعه ده، کشور  یدی با عنوان کشور مرکزی / محوریجد

تر شده و همین امر در چرخش سیاست خارجی این  و محافظ مستضعفان برجسته

موثر   کاهش  است. بوده  کشور  به  منجر  ترکیه  اجتماعی  تحوالت  داخلی،  منظر  از 

نهادهای   سیاستتاثیرگذار  نقش  امر  تمرکز  و    2016از  بعد    بخصوص   گذاریدر 

دست   در  است واردوغتدریجی قدرت  ام  ان شده  خاورمیانه  ،رهمین    ای   سیاست 

عرصه به  را  تسترکیه  برای  و همچنین  ای  قدرت  مختلف  نهادهای  بین  ویه حساب 

ترکیه  شد که  باعث  حذف جریان گولنیستی  به عالوه،     احزاب سیاسی تبدیل کرد.

شبکهب از  تحت  ها سیاری  که  را  منافعی  و  اعتبارات  »مسئله،  با    عنوان  صفر 

نتوانست گروه های  مه   و به  ربانی کند ق  « به دست آورده بود، همسایگان  ین جهت 

به قدرت برساند.  از سوی دیگر  «  خاورمیانه جدید »به نظم سیاسی  ایجاد  مبلغ برای 

توجهی   قابل  به طور  خاورمیانه  به  نسبت  ترکیه  سیاست خارجی  جاه طلبی  سطح 

اقتص رویکرد  یک  از  بطوریکه  یافت.  همکاریتغییر  غیرادی  به  جویانه  تهدیدآمیز 

از  رای تحریک تغییر رژیم تبدیل شد. تر و به همان اندازه گسترده باست تهاجمیسی
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باعث شد  ،منظر حکومتی  به ریاستی  پارلمانی  تا سیاست خارجی سنتی    تغییر رژیم 

گیری غربی آن، تحت فشار اردوغان، که یک نقش بین المللی  ترکیه، به ویژه جهت

وان رهبر جهان اسالم متصور است،  گتر و قاطع تر برای ترکیه  بخصوص به عنبزر

شود   مقابلتضعیف  در  جستجوی    ،و  جهت  در  جدیدی    موازنه و  استقالل  روند 

این کشور را   دنبال شود. از سوی دیگر این تغییر نهادی در ترکیه سیاست حارجی 

امر   همین  تبدیل کرد و  اردغان  آرزوهای شخصی  از قدرت  بقابلیت  به  گیری  هره 

بطور کلی یافته   را افزایش داد.  سیاست خارجی این کشوردر دکترین جدید  ، سخت

چرخش    یها بر  تاثیرگذار  های  مولفه  بندی  رده  در  که  دهد  می  نشان  تحقیق 

منطقه ای بیشتر بوده است. با  رجی ترکیه، نقش تحوالت ب سیاست خا المللی و  ین 

حال،   محیط خارجی این  داخلی  تغییرات  فهم  به طور      و  تغییر  در  ان  نخبگ   توامان 

الملل موثر بوده  سیاست خارجی ترکیه بین    در تحو   باعث   و همین امر  از تحوالت 

 . خارومیانه شده استچرخش سیاست خارجی ترکیه در 

 

 منابع
(. »تبیین علل تغییر رفتار حزب عدالت و توسعه نسبت به کردهای  1398باقری دولت آبادی، علی.)
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روزنا،   جیمز  پیوستگی  نظریه  براساس  اعتدال  چهارم  ,  راهبرد  فصلنامهدولت  و  بیست  سال 

 .  235-250 صص، بهار

فیلیپ) بین الملل  .(1380رینولدز،  انتشارات  ، ترجمه جمشید زنگنه؛ تهران:  شناخت اصول روابط 

 وزارت امور خارجه.

انتشارات  ، تهران:  مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی.  ( 1384حسین)سیف زاده،  

 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. 
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