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 چکیده
بر مبنای گرایش بهه رهرب به که کهه بها  ده یت کر نهات  نمه ک پیهدا کهرک             یریگشکلسیاست خارجی ترکیه مدرن بعد از      

و « مشهکتت صهفر بها همسهایگان    »امنیتی ترکیه را تغییر کاک  اسهتراتژی   یهایوابستگسرک به شکل اساسی ، پایان جنگ حالنیباا

 ربهی و   یهها انقهتب امها  ؛ حزب  دالت و ت سعه بعد از صع ک به قدرت واکنشی به این تغییهرات به که اسهت    « مق استراتژیک»

امنیتهی جدیهد ترکیهه شهده      یهها یوابسهتگ و  هاتیاول  فیتعربازمناز ات کاخلی س ریه و  راق به شکل اساسی با ث  تیکرنها

مناز ات کاخلی س ریه و  راق، چه  ژهیوبهامنیتی جدید خاورمیانه،  یهاشیپ ش ک که است  کر این راستا، این پرسش مطرح می

 یهها شیپه   کهه  کهدیمان پژوهش نش یهاافتهیامنیتی جدید ترکیه کاشته است؟  یهایوابستگو  هاتیاول  یریگشکلبر  یریتأث

و ایهن گهذار    ترکیه به مجم  ه امنیتی خاورمیانه شهده اسهت  -امنیتی جدید خاورمیانه با ث گذار ترکیه از مجم  ه امنیتی بالکان 

ترکیهه کر   یامنطقهه بهرای افهزایش نقهش     ییهها فرصهت جدید،  یهاشیپ کر کو کوره زمانی اتفاق افتاکه است  کر کوره نخست، 

کر کوره کوم، مناز هات کاخلهی سه ریه و  هراق      ؛ وبخصه   جمهه ری اسهتمی ایهران ایجهاک نمه ک       یامنطقهه یبهان  رقابت با رق

کر چههارچ ب صهع ک بحهران کهرکی و بنیهاکگرایی اسهتمی افهزایش کاکه         با مجم  ه امنیتی خاورمیانه پی ستگی امنیتی ترکیه را

 است  و اینترنتی یاکتابخانه، هاهکاکاست  روش تحقیق کر این پژوهش ت صیفی و روش گرکآوری 
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Abstract 

Foreign policy of the modern Turkey was established on a western orientation 

signified in its NATO membership. However, the end of the Cold War drastically changed 

Turkey's security dependencies. Zero problems with neighbors and Strategic Depth policies 

of Justice and Development Party since its ascent to power were the reactions to these 

changes. Meanwhile, the security dynamics following the Arab spring and the civil wars in 

Syria and Iraq drastically changed the security priorities and dependencies of Turkey. In 

this regard, the present paper explores how the new security dynamics in Middle East, 

especially civil wars in Syria and Iraq, have affected Turkey's security priorities and 

dependencies.The findings of the paper illustrate that the new security dynamics have 

convinced Turkey to shift from Balkan-Turkey security complex to the Middle East 

security complex. This transition has been formed in two periods. In the first period, new 

dynamics created many opportunities to increase Turkey's regional role in competition with 

other regional players, especially Iran. In the second period, the expansion of civil wars in 

Syria and Iraq increased the dependences of Turkish national security to the Middle East 

security complex. The Kurdish problem and Islamic fundamentalism arose from the power 

vacuum in Syria and Iraq have been the most important threats linking Turkey to the 

security complex of the Middle East. The methodology of the present paper is descriptive-

analytical, and the data collection method is based on the library and internet sources. 
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 مقدمه

کر امه ر   مداخلهه  هدم ترکیه مدرن، آتات رک سیاست خارجی ترکیه را بر مبنهای   یریگشکلبعد از 

جامعهه   هیه پاهه  آورکن نقشی  به کستکفاع از تمامیت ارضی ترکیه و  باهدفخاورمیانه و گرایش به ررب 

کولهت مهدرن    یریه گشهکل اروپایی شکل کاک که به اص ل کمالیستی شهرت یافته است  این اصل از زمهان  

خارجی ترکیه حاک  ب که است  از طرف کیگر، فدای  یگذاراستیسترکیه تا پایان جنگ سرک بر کستگاه 
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امنیتی ترکیه با ح زه بالکان بر سر مسئله قبرس با  یهای ستگیپجنگ سرک کر  صر پسا جنگ جهانی کوم، 

یتی ترکیه را با مجم  هه امنیتهی خاورمیانهه    امن یهایوابستگ، 1952وروک ترکیه به نات  کر  تیکرنهاو  ی نان

 60مقطعهی ترکیهه کر کههه     یهها اسهت یساسهتمی و   اجتسکاهش کاک و حتی  د یت ترکیه کر سازمان 

امنیتی مجم  ه  یهاشیپ میتکی کر راستای بهب ک روابط با کش رهای منطقه، با ث وروک جدی ترکیه به 

اهداف و پی ندهای امنیتی ترکیه با  اک و کر اکامه سنت ، کر راستایهمچنین، پیمان بغد امنیتی خاورمیانه نشد 

 با خاورمیانه باشد  اشیتیامنتا اینکه کر راستای پی ندهای  ررب ب ک

پایان جنگ سرک مکان هندسی تهدیدات را برای ترکیه تغییر و ژئ پلیتیک ترکیه )حائهل   ،وج کنیباا

نمه ک  کر ایهن راسهتا،     فیبهازتعر امنیتهی جدیهد ترکیهه را     یهایتگوابسب کن بین قفقاز، خاورمیانه و اروپا( 

کر شهمال(   یشه رو از کوران جنهگ سهرک )کر تقابهل بها      تهر عیوسترکیه ح زه منافع و تهدیدات خ یش را 

خاورمیانه انجام  ژهیوبهقفقاز، آسیای مرکزی و  یهاح زهتعریف نم ک و یک بازنگری از منافع خ یش کر 

آشکاری این تغییر جهت را کر سیاست خارجی ترکیه نشان  ص رتبه 1996ی با اسرائیل کر کاک  پیمان نظام

کهه   بر سیاست خارجی ترکیه، روی کار آمدن حزب  هدالت و ت سهعه اسهت    یرگذاریتأثکومین  کهد می

مشهکتت صهفر بها    »امنیتهی خه یش شهد و کر اسهتراتژی      یهها تیه اول امنیتی ترکیهه از   فیبازتعرمنجر به 

کر سیاست خارجی ترکیه نم ک پیدا کهرک  کر ایهن کیهدگاه، ژئ پلیتیهک و     «  مق استراتژیک»و « یگانهمسا

خاورمیانه، ترکیه را ملزم به کر نظر گرفتن منافع اش کر  خص  بهپی ندهای تاریخی ترکیه با مناطق مجاور 

 سیاسهی خه یش کر خاورمیانهه   کرک  کر این راستا، ترکیه برای ارتقای منافع اقتصاکی و نفه    این مناطق می

نقش رهبری کر  و همچنین اسرائیلی -اسرائیل و بخص   س ری -نقش میانجیگری کر فرایند صلح ا راب

 میانجیگری کرک  یافعاالنهنیز به شکل  ایران یاهستهمسئله  و کر سازمان کنفرانس استمی ایفا نم ک

ترکیهه را بها کو تحه ل  مهده روبهرو نمه ک        سیاسهی کر  هراق،    خه  از طرف کیگر، سق ط صدام و ایجهاک  

یمه کهه   کرکستان  راق به ک  ت جهقابلصع ک مسئله کرکی با آزاکی  مل  جهیکرنتنخست، سق ط صدام و 

سازک  کوم، افزایش نف   جمه ری اسهتمی ایهران    متأثربه شکل اساسی جنبش کرکی کر ترکیه را  ت انست

ترکیهه از افهزایش نقهش     یهها ینگرانه بهه شهکل اساسهی بهر      کهه از قدرت گیری شیعیان ب ک  متأثرکر  راق 

، همچنان استراتژی مشکتت صفر با همسایگان و اسهتفاکه  وج کنیبااافزوک  جمه ری استمی می یامنطقه

  نه ان بهتجاری منطقه برای افزایش قدرت اقتصاکی کر کنار افزایش قدرت نرم،  -اقتصاکی یهاتیظرفاز 

 ربی، ترکیه را بها معهاکالت    یهاانقتبوق ع  اما   کرکیمارجی ترکیه نقش ایفا پاراکای  اصلی سیاست خ

فرصهت مناسهبی بهرای     هها انقهتب م اجه نم ک  کر فاز اول تح الت، وق ع ایهن   یامنطقهجدیدی کر سطح 
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ت انسهت  پل کم کراسی و استم( فراه  نم ک که می) شیخ ترکیه کر راستای ارائه الگ ی استمی سیاسی 

نف   سیاسی ترکیه را کر منطقه افزایش کهد  کر این راسهتا، ترکیهه از اخه ان المسهلمین کر مصهر و جنهبش       

النهده کر ت نس برای افزایش نف   خ یش حمایت نم ک  کر فاز کوم تح الت، مناز ات کاخلهی سه ریه و   

ا همسهایگان را بها    راق محیط امنیتی جدیدی را فرا روی ترکیهه قهرار کاکه و اسهتراتژی مشهکتت صهفر به      

م اجهه   چالش کرکی و بدتر شدن روابط با همسایگان خ ک یعنی ایهران و سه ریه   ازجملهجدی  یهاچالش

امنیتهی   یهها شیپه   کهه نم که است  کر این راستا، این پژوهش به کنبال پاسخ به این پرسش اساسهی اسهت   

یوابستگو  هاتیاول  یریگشکلبر  یریتأثجدید خاورمیانه بخص   مناز ات کاخلی س ریه و  راق چه 

امنیتهی جدیهد    یهها شیپه   کهه امنیتی جدید ترکیه کاشته است؟ فرضیه پژوهش بر ایهن اسهاس اسهت     یها

ترکیهه بهه مجم  هه امنیتهی خاورمیانهه شهده        -خاورمیانه با ث گذار کامل ترکیه از مجم  ه امنیتی بالکان 

اسهت  کر مرحلهه اول،    داکرکهیه پترکیهه نمه ک    امنیتهی  یهها تیه اول که ایهن گهذار کر کو مرحلهه کر     است

امها کر کوره کوم، مناز هات   ؛ ترکیه ایجاک نمه ک  یامنطقهبرای افزایش نقش  ییهافرصتجدید  یهاشیپ 

با مجم  ه امنیتی خاورمیانه کر چهارچ ب صهع ک بحهران    کاخلی س ریه و  راق، پی ستگی امنیتی ترکیه را

 کاکه است  کرکی و بنیاکگرایی استمی افزایش

 یامنطقهنظریه مجموعه امنیتی  چهارچوب نظری؛

 ( مطرح شد1991هراس )و  هاکولت ،مرکم کر کتابمجم  ه امنیتی نخست ت سط باری ب زان  نظریه

  .Coskun, 2006, p)ماکه نم کن یک فه  انتقاکی از مطالعات امنیتی به ک  آبرای  یو هدفش ارائه چارچ ب

سهطحی    نه ان بهه  یامنطقهه ای، حمایهت از سهطح   مفه م مجم  ه امنیتی منطقهه  یکی از اهداف ابداع (.43

مجم  هه امنیتهی،   » یه ر وبه زان و   ازنظهر امنیتهی کهاربرکی به ک      ههای یلتحلمناسب برای گستره وسیعی از 

 هها آن یهرکوکرکن یا  یرامنیتیریندهای  مده امنیتی کرکن و افر هاآنکه کر  است از واحدها یامجم  ه

  ایده اصهلی  «جدا از یکدیگر تحلیل یا حل ش ک ت اندینماند که مشکتت امنیتی شده یدهتنکره اندازه آن 

کهرکن کر نظهام    یرامنیتهی رامنیتهی کهرکن و    ینهدهای فرا مهده   یهها بخشاست که  نظریه بر این اساس این

از فرایند ریرامنیتی  هام  همجنشان خ اهند کاک  این  یامنطقه یهامجم  ه یهاخ شهخ ک را کر  المللینب

، کرواقهع . (Buzan & Waver, 2009, p. 55) پایدارترنهد  هاآنکرکن کر سطح جهانی جدا ب که و نسبت به 

  & Buzan) از منظر ب زان و وی ر، مناطق ا تبار تحلیلی و یا حتی هستی شناختی کارند، امها بهازیگر نیسهتند   

Waver, 2009, p. 37)   هابزی، الکی یا کانتی( ) یتیامنزیگران آن مجم  ه، ن ع مجم  ه ن ع رابطه با اما

، مجم  هه امنیتهی   کرواقهع   نماینهد یمه و ترسی   و همچنین تعریف و برکاشت بازیگران را از امنیت مشخص

کر این راستا، امنیت واحدهای مجزا و فرایند مداخله  ترس و امید واحدهای مجزاست  کربرکارنده یامنطقه
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 ,Buzan & Waver)ت ان کرک کرکمی یامنطقهامنیتی  هاییشپ هانی را تنها از طریق فه  ج یهاقدرت

2009, p. 54)  

کهه کر اشهکال    کننهد یمه م  ه امنیتی را الگ های پایهدار کوسهتی و کشهمنی تعریهف     جم، یط رکلبه

 ههای یکشهمن نظیهر   تاریخی یرهایمتغش ند  الگ های منسج  جغرافیایی از وابستگی متقابل امنیتی ظاهر می

مشهترک  ( یا قرار گرفتن کر یک ح زه تمدنی کارای فرهنگ هافارس، ا راب و هاترکو  های نانی) یدارپا

 یرتأثای محلی را تحت و   ( ویژگی خا  یک مجم  ه امنیتی منطقه هایجن ب یایآس، هاییاروپاا راب، )

بیشهتر از   مراتهب بهه ت امنیتهی میهان همسهایگان    تعهامت  شه ک یم  مجاورت فیزیکی ساکه با ث کهندیمقرار 

 کرکه اسهت  یدتأک، والت نیز بر این نکته اندشدهواقعمختلف  کر مناطقباشد که  ییهاکولتتعامتت امنیتی 

از ف اصهل   تهر راحت مراتببهکر امنیت، مجاورت مه  است زیرا بسیاری از تهدیدات، ف اصل ک تاه را  که

نزکیکی جغرافیایی بهر تعامهل    یرتأث ،نظامی، سیاسی، اجتما ی و محیطی یهاشبخ  کر کنندیمط النی طی 

 کهدیم  این قا ده کلی که مجاورت تعامل امنیتی را افزایش هاستبخشاز سایر  آشکارترو  تریق امنیت 

 وسیع اسهت و  هاابرقدرتمنافع از این کیدگاه،  صاکق است  هابخشکر م رک بخش اقتصاکی کمتر از سایر 

ههدایت   هامجم  هو کر همه را کر کل کره زمین  یشانهارقابت کهدیمامکان  هاآنبه  شماریب هاییتقابل

منهافع   هها آنمحهدوک   ههای یهت قابلقرار کارنهد کهه    ییهاکولتو تنظی  کنند  کر انتهای کیگر طیف قدرت، 

نچه کر جن ب آ، نظیر کندیمحدوک م هاآنرا تا حد زیاکی به همسایگان نزکیک  هاآن هاییتفعالامنیتی و 

الزامهات   کنهد یمه را تشه یق   هها کولهت قدرت بزرگ ب کن،  سانینبدسیا یا جن ب آفریقا شاهدی   آشرق 

 ,Buzan & Waver)کارنهد  هها آنک چک میل به تق یهت   یهاقدرت آنکهحالرا کنار بگذارند،  یامنطقه

2009, pp. 57-58)کنندیمخ ک جستج   یهامجم  هکر  امنیتی خ یش را هایو وابستگی  ؛  

 رمجم  هه یز، ترکیه یک کولت  ایق بین خاورمیانهه، قفقهاز )  یامنطقهمجم  ه امنیتی  بر طبق تئ ری

امنیتی اروپایی( است  بر طبق ایهن کیهدگاه، ترکیهه بها همهه ایهن        رمجم  هیزو بالکان ) (یش روامنیتی پسا 

نیسهت، بهه ایهن معنهی کهه یکهی از        قطهب  هاآناز  کدامچیهکر و اما  کر تعامل است یامنطقه یهامجم  ه

 کر قالهب ت اند امنیتی باشد  تعامتت ترکیه با مجم  ه امنیتی اروپایی می یهامجم  همراکز قدرت کر این 

ای اخهتتف بهین ترکیهه و ی نهان      مهده  صه رت بهه  و بها نهات    طمذاکرات برای وروک به اتحاکیه اروپا، رواب

کر ارتبههاط بهها خاورمیانههه نیههز، مسههائلی همچهه ن بحههران آب و مسههئله کرکههها کر صههدر   ک شهه  یبنههدکسههته

ترکیه را  د ی از  ت انینمترکیه،  ییگرارربامنیتی ترکیه ب که است، اما با ت جه به رویکرک  یهاتیاول 

منجر  افتهیقتلاستتازه  یهایجمه رآورک  کر سطح قفقاز نیز، استقتل  حساببهمجم  ه امنیتی خاورمیانه 
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به زان و ویه ر بالکهان و ترکیهه را      تیه کرنهاامها  ؛ ژئ پلیتیکی جدید برای ترکیه شهده اسهت   یریگشکلبه 

بحهران که زوو و    ازجملهه از مسائل بعد از جنهگ سهرک،    متأثریک مجم  ه امنیتی مستقل از اروپا   ن انبه

 ثمهانی بها کشه رهای حه زه بالکهان،       یپراته ر اماز این منظر، پیشینه پی نهدهای    اندگرفتهکر نظر  هاصرب

و همچنهین مسهائل بعهد از     کر مسائل مرب ط به ح زه قبرس و ریهره  ازجملهها کرگیری ترکیه کر این پ یش

امنیهت حاصهل از ایهن     ی گستوی سهابق و پی سهتگی ترکیهه بها نتهای       یهایجمه رجنگ سرک و استقتل 

که ب زان و وی ر آن را  ترکیه شده است -ه مجم  ه امنیتی بالکاناستقتل، منجر به وابستگی امنیتی ترکیه ب

 .(Buzan & Waever, 2003, pp. 377-396) اندنم کهترکیه مشخص –مجم  ه امنیتی بالکان   ن انبه

 یهها انقهتب  تیه کرنهاسق ط صدام و صهع ک مسهئله کهرکی و     ازجملهاز ح اکث پسا جنگ سرک  متأثر اما

با  ترکیه مرزهای ط النیبه با ت جه  ،کرواقع کرگیر نش ک  خاورمیانهکر ام ر  ترکیه ب ک که رممکنیر  ربی،

جهدای   یهها گهروه بها   ت جهقابل، اختتفات کر این کش ر اکثریت جمعیت مسلمان وایران،  راق و س ریه 

یهک   رایهن کشه ر، ک  و ج امع منطقه،  هاکولتبا  ترکیه پی ندهای فرهنگی و تاریخی همچنین و طلب کرک

 یبهرای مهدت   هرچنهد    بهه  بهارتی،  امنیتی خاورمیانه کشیده شده اسهت  یهاشیپ فرایند تدریجی به ام ر و 

، ت سهعه ترکیهه   کرکنهد اتخا  میخاورمیانه  یهابحرانبه  انه نسبتمحتاط یترکیه سیاست یهاکولت ،ط النی

 وئل خاورمیانه بماند تدعیف نم که این وضعیت را که ترکیه باید کور از مسا ،یامنطقهیک قدرت   ن انبه

 ربهی و   یهها انقهتب کهه   شده های امنیتی مجم  ه خاورمیانهپ یشبه  منجر به وروک جدی ترکیه جهیکرنت

سیاسی که کر  یثباتیب ،کرواقع بخص   مناز ات کاخلی س ریه و  راق این فرایند را تکمیل نم که است 

و  کر منطقهه   هراق و شهامات  و رشد تهدید کولت استمی  رالب شده است، جنگ کاخلی کر س ریه منطقه

کر مجم  هه امنیتهی    یک  د   ن انبه ، همگی با ث برجسته شدن نقش ترکیهصع ک مسئله کرکی ژهیوبه

کر این راستا، این پژوهش با یک بررسی تاریخی ابتدا رابطه ترکیه با مجم  ه امنیتهی   خاورمیانه شده است 

مناز هات   ژهیه وبهه تهاکن ن   2011و سهپس نقهش تحه الت  ربهی از      کهدقرار می یم رکبررسخاورمیانه را 

 کهد قرار می لیوتحلهیتجزم رک  امنیتی ترکیه را یهایوابستگ فیبازتعربر  کاخلی س ریه و  راق

 (، هژمونی دیدگاه کمالیستی1923-1990) انهیخاورمرویکرد امنیتی ترکیه به 

وارث قلمروی سرزمینی   ن انبهر جنگ جهانی اول، ترکیه ن ین عد از شکست امپرات ری  ثمانی کب

 30کر  بهس آتهش پایان جنگ جههانی اول و امدهام معاههده     رر ی لاما ؛ شدیمامپرات ری  ثمانی شناخته 

بین نیروهای ترک و متفقین، کو متغیر اصلی با ث صع ک ناسی نالیس  ترکی کر  صر پسا جنگ  1918اکتبر 

با شناسایی حق خ کمختاری بعدهی از   ب ک که ترکیه را 1920خست معاهده س ر کر اوت جهانی اول شد  ن

، کوم، نمه ک یمه به یهک کشه ر ک چهک تبهدیل       متً 64و  63، 62بخص   کرکها بر طبق م اک  هاتیاقل
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 منجهر بهه   جهه یکرنتازمیر ت سهط نیروههای ی نهانی بها حمایهت متفقهین به ک کهه          ازجملهاشغال ن احی ترکی 

و  هها ی نهان ینیروهای ترک با  یهاجنگ  نتیجه شد 1922تا  1920ی نان و ترکیه از  یهاجنگ یریگشکل

 ,Lewis)نمه ک  که مرزهای جدید ترکیهه نه ین را ترسهی      ب ک 1923 ج الی 24کر  1متفقین، معاهده ل زان

1967, pp. 240-253).    (،1923-1930گرفههت )کر طهه ل سههالهایی کههه جمههه ری ترکیههه کر آن شههکل 

  کرکیمرا کنبال  یالمللنیبسیاست  دم تعهد کر  رصه  ،فرورفته کر جنگ ب ک یکش ر ترکیه کهییازآنجا

کر را کو ههدف   ترکیهه،  جمهه ر سیرئه  نیو اوله جمه ری  مؤسسمصطفی کمال آتات رک  یندآکر این فر

 رکیه کفاع کندسیاست خارجی کنبال کرک: ایجاک یک کولت ق ی که از تمامیت ارضی و استقتل سیاسی ت

جامعهه اروپهایی کشه رهای     بها  یک  د  کامل و برابر  ن انبهملت  -و ساختن ترکیه کر قالب یک کولت

اصهل   نیتهر مهه  پرهیز کرکن از هرگ نه کخالت کر ام ر خاورمیانهه   ،برای جمه ری ج ان ،جهیکرنترربی  

ن،  هراق و افغانسهتان شهکل گرفهت،     که با حد ر ترکیهه همهراه بها ایهرا     سعدآباک 1937پیمان ، کرواقعب ک  

زیرا نگرانی اصلی ترکیهه،  ؛ خاورمیانه ب ک بهترین مثال از کوری جستن سیاست خارجی کمالیستی از مسائل

پیمهان کر ایهن راسهتا و نهه مسهائل امنیتهی خاورمیانهه         نیو ا ش روی و هدف اصلی آن نزکیکی به ررب ب ک

   .(Coskun, 2015, pp. 12-13)ب ک  گرفتهشکل

  کرکنهد یمو مناز ه آمیز کرک  افتاکه قبمنطقه   ن انبهخاورمیانه را  ،نخبگان کمالیستیهمچنین، 

را بهه خهاطر پسهرفت     کارانهه محافظهه استم  یهادهیاام جدید کمصطفی کمال آتات رک و حکر این راستا، 

به ک، حرکهت    شهده ارائهه  مدرنیته که از طرف اروپها  طرفبهو  قرار کاکه گرایی آن کر منطقه م رک سرزنش

این فرایند تا زمان جنگ جهانی کوم اکامه کاشت،  .(Crisis Group Europe Report, 2010, p. 1) کرکند

، ترکیهه را نهاگزیر بهه    الملهل نیبه شدن نظام  یکوقطباما متغیرهای پسا جنگ جهانی کوم یعنی جنگ سرک و 

 شهد  تریق ، شکاف بین ترکیه و خاورمیانه 1952ت  کر با وروک ترکیه به ناامنیتی نم ک   یهابیترتوروک به 

(Parlar Dal, 2012, p. 247)، یهها یریه کرگاکامه کاشت  از طهرف کیگهر،    1950تا پایان کهه  شکافی که 

، کر بلغارسهتان  هها تهرک و مسهئله   امنیتی بالکان بخص   مناز ه بر سر قبرس با ی نهان  یهاشیپ ترکیه کر 

، ترکیه 1960کر سرتاسر کهه از ام ر خاورمیانه و ت جه بیشتر به ح زه بالکان شد  با ث کوری بیشتر ترکیه 

________________________________________________________________ 

1- Treaty of Lausanne 
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  انتظهار  به ک  تق یت خ کش کر ارتباط متقابل با ررب که معط ف به کست زکمیانه ورتجدید روابط با خا به

  .(Coskun, 2015,  pp. 13-15) منجر به اصتح اشتباهات گذشته ش ک روند ت که اینفرمی

 ربی تتش کرک  بهرای مثهال،    -کرکن چهره مخدوش روابط ترکی اثریبترکیه برای  ین راستا،ر اک 

بحهری کهه    یهاقدرت، ترکیه کر کنار مصر ایستاک و از پی ستن به گروه 1967کر  روزهششکر شب جنگ 

کهرک    کاریکاسهرائیلی ب کنهد، خه     یرانه یکشهت کر حال تقاضا برای کوباره باز کرکن خلی  آکابها بهر روی   

مشارکت کرک و تبدیل به  د  کامهل ایهن    1969کر رباط کر  1استمی کنفرانسهمچنین ترکیه کر سازمان 

اما این مشارکت چندان کر تمایل ترکیه برای وروک بهه   ،(Taspinar, 2008, pp. 7-8) شد 1976سازمان کر 

ت  پی ندهای امنیتهی ترکیهه را شهکل    و همچنان رابطه با ررب و نا نب که است مؤثرترتیبات امنیتی خاورمیانه 

 الی ج کرترکیه اقتصاکی اروپایی را مطرح کرک   -و حتی ترکیه کرخ است وروک به ترتیبات امنیتی کاکیم

سهپتامبر   12کر  و سیتأس «2ییاروپاجامعه همکاری اقتصاکی » یک کمیته رسمی را برای مشارکت با 1959

کر کسهامبر   نامهت افق  این افتیکستاقتصاکی اروپایی  همکاریبا جامعه  همکاری نامهت افقبه یک  1963

روابط تنش آمیز بین نات  و کش رهای  د  پیمان ورش  با هث اول یهت   ، وج کنیباا به اجرا کرآمد  1964

و  سیاسی بر متحظات کم کراسی و حق ق بشر کر رابطه اروپا با ترکیه شده به ک  -نظامی یهاینگرانیافتن 

ثبات سیاسی ترکیه را به خاطر م ض  ات نرمی همچه ن کم کراسهی بهه     نداکیه اروپا حاضر نب کنات  و اتح

اساسی محیط امنیتی ترکیه را با  ص رتبه، پایان جنگ سرک، تیکرنها .(Usul, 2011, p. 73) ندازکیبخطر 

ی کر قفقهاز و  ترکه  افتهه یاسهتقتل تهازه   یهها یجمه رکه کر قالب مسائلی همچ ن وروک  تغییر م اجه نم ک

و همچنهین صهع ک ناسی نالیسه  کهرکی ظهه ر نمه ک  ایهن مسهائل،          المللنیبآسیای میانه کر  رصه سیاست 

 ,Buzan & Waver) امنیتی به چالش کشید یهامجم  هاساسی نقش  ایق ترکیه را کر ارتباط با  ص رتبه

 2003,  p. 393). 
   

 (1990-2003) دیجدی امنیت یهایوابستگ یریگشکلپایان جنگ سرد و 

امنیتی ترکیهه کاشهته اسهت  کر مرحلهه نخسهت،       یهایوابستگاساسی بر محیط و  راتیتأث یش روفروپاشی 

ایاالت متحده را برچید و وابستگی آنکهارا بهه واشهنگتن    -ی  قتنیت شراکت امنیتی ترکیوفروپاشی ش ر

ناکیده  قبتًی که یهاجدیدی کر منطقه یااندازهچش و  هافرصتکاهش کاک  کر همین زمان،  را برای امنیت

________________________________________________________________ 
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ب کنهد بخصه   خاورمیانهه، آسهیای مرکهزی و       محدوکشهده  هسیاست خارجی ترکی لهیوسبهیا  شدهگرفته

فدهای   کیپلماتیهک جدیهد و   یریپهذ انعطهاف  کهاربرکت ترکیه خ استار به  ،راستا مینشد  کر ه ایجاکقفقاز 

مکهان هندسهی    ،کوم، همراه با پایهان جنهگ سهرک   شد   اطقمنبه روابط جدید کر این  یکهشکلمان ر برای 

برای امنیت  اتتهدید نیترمه  ،ترکیه تغییر کرک  کر ط ل جنگ سرکملی برای امنیت  هاچالشتهدیدها و 

از  یتهر متن عاما بعد از جنگ سرک، ترکیه با مجم  ه  شد،منبعث میی وترکیه از شمال یعنی از اتحاک ش ر

 ته ان یماین تهدیدها  ازجمله .(Larrabee & Nader, 2013, p. 5) شدامنیتی م اجه  یاهچالشتهدیدها و 

اقلی  کرکستان  یریگشکل جهیکرنتو  1991کر  فارس یخلاز جنگ کوم  متأثربه صع ک ناسی نالیس  کرکی 

خاورمیانهه  مجم  هه امنیتهی    افزایش وابستگی امنیتی ترکیه بهه  یهانهیزمکه با ث فراه  آورکن  اشاره کرک

یک اتحاک نظامی بها اسهرائیل    وارکترکیه برای بازکارندگی س ریه بر سر مسئله کرکها، ، کر همین راستا شد 

جنگ  تا آستانه 1998 سال جدی بین س ریه و ترکیه این کو کش ر را کر یهاتنش، کر اکامه  شد 1996کر 

نقش  ایق ب کن خه یش فاصهله    از 1990کهه ، ترکیه کر نیمه کوم کرواقع .(Arbell, 2014, p. 6) پیش برک

شهدن روابهط    تهر رهیه تاز طهرف کیگهر،   امنیتی خاورمیانه وابستگی بیشتری پیدا کرک   یهاشیپ گرفت و به 

پی ستن این کش ر بهه   که کر فرایند ، ترکیه را از ترتیبات امنیتی ررب کور نم ک1990ترکیه با اروپا کر کهه 

اروپها  کهه  این به ک   1990برکاشت  م می کر ترکیه کر سرتاسر کهه ب که است   رگذاریتأثاتحاکیه اروپا نیز 

کرکهها و   هیه  ل هاترککینی ضد ترکی است  چنین برکاشتی، با جنگ  یهاتفاوت اتی به  لت  ص رتبه

کو تح ل  مهده سیاسهت خهارجی    اما کر قرن بیست و یک  ؛ تق یت شداتحاکیه اروپا به کرکها  یهاکمک

بههه قههدرت و  1ت سههعه  نخسهت، صههع ک حههزب  هدالت و   قههرارکاک ریتههأثه شههکل اساسهی تحههت  ترکیهه را بهه 

بعد از  یامنطقهگرایی و گ لیس  کر سیاست خارجی و کوم، تح الت جدید  ین  ثمانکیدگاه  یریگشکل

 نم ک  متأثرترکیه را  یامنطقهاشغال  راق که منافع 
 (2011-2003) هیترکاست خارجی گرایی و گولیسم در سی یدیدگاه نوعثمان یریگشکل

و گروهی از فعاالن استم  میتکی، جنبش استم سیاسی ترکیه کچار شکاف شد 1990کر اواخر کهه 

 2001 ههدالت و ت سههعه را کر سههال  و حههزب سیاسههی راه خهه یش را از نجهه  الههدین اربکههان جههدا نم کنههد

نامیهد و ا هتم   می« کارمحافظهت کم کرا»خ کش را یک حزب  کرکند  حزب  دالت و ت سعه یگذارهیپا
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اتحاک و یکپارچگی جمه ری ترکیه، سک الریس ، کم کراسهی، حک مهت قهان ن و فراینهدهای     »کرک که از 

 .(Baskan, 2016, p. 37)کند یماساسی حمایت  ص رتبه« هافرصتمدنی، آزاکی  قیده و برابری 

  کنهد یمه کمهک   و ت سهعه  هدالت  حهزب   ن  ثمانی گرایهی  یهامشخصهو  هاشیگرابه تعریف   املسه 

از  و کر خارج کاخلنخست فعال گرایی یا خ است برای ت جه کرکن به میراث استمی و  ثمانی ترکیه کر 

و  کنهد ینمه است  ن  ثمانی گرایی ترکیه را به امپریالیس  گرایی کر خاورمیانه و فراتر از آن ک ه ت   ترکیه

از  روانهه یمستمی کر ترکیه مدرن نیسهت  کر  ه  ، یهک کیهدگاه     ایجاک سیست  قان نی ا به کنبالهمچنین 

یانجیه مبهر   خها   کهرک یروکر ام ر خارجی بخص   یهک   ترفعالیک سیاست  وکاخل   کر سسک الری

 کر ابعهاک  -گرایهی، آنکهارا قهدرت نهرم بیشهتری      ین  ثمهان را کر نظر کارک  کر پاراکای   هااختتفکر  یگر

خاورمیانه، شهمال آفریقها و    ازجمله ثمانی سابق  روکر قلم -و نف   فرهنگی  سیاسی، اقتصاکی، کیپلماتیک

  ایهن رویکهرک   بهرک یمه و همچنین کر مناطق کیگری که ترکیه منافع ملی و استراتژیک کارک، به کهار   بالکان

ه یهت ملهی و    تعریهف  ،ترمه و  ملزم به پذیرا شدن میراث قدرت  ثمانی را، سیاست خارجی ترکیه کتن

، سیاسهت خهارجی   2002بهه قهدرت کر اواخهر     حزب  دالت و ت سعهمدن آبعد از   کرکتراتژیک ترکیه اس

 مشهکتت »و « 1 مق استراتژیک»که استراتژی  ام ر خارجهوزیر   ن انبه احمد کاوک ارل کیدگاه  برترکیه 

ترکیهه یهک قهدرت     این به ک کهه   را برگزید، بنا گذاشته شد  استدالل اصلی کاوک ارل « 2با همسایگان صفر

به ررب، پی ندهای تهاریخی و فرهنگهی و همچنهین روابهط      ازحدشیب یمشغ لکلبزرگ است که به خاطر 

را  ایاوراسه و  یک بتفصهلش کر خاورمیانهه، شهمال آفریقها    ژکیپلماتیک، اقتصاکی و سیاسی با مناطق اسهترات 

 کهه  رویکهرک امنیتهی   ، بایهد تهر فعهال قش شدن و ایفای ن قدرتمندتر، ترکیه برای جهیکرنتناکیده گرفته است  

و  را تهرک نمایهد   مانند ی نان،  هراق، سه ریه و ایهران شهده     شبا همسایگان تنش آمیز ارلب منجر به روابط

کیپلماتیهک بها همهه کشه رهای     مشارکت  کر قالبآمیز  یک استراتژی ا تماککه  «صفر مشکتت»سیاست 

 .(Taspinar, 2012,  p. 128) رکیبگ پیش را کراست همسایه ترکیه 

یمه گ لیس  ترکی جایی است که ن  ثمانی گرایی و کمالیس  به یک نقطه مشترک  از طرف کیگر،

( 2011تها   2005) یهها سهال یک مانیفست کر کیدگاه استراتژیک ترکیه اسهت کهه کر طهی     گ لیس   رسند

 ین  ثمهان میهان   هها وتتفا رر ی لگ لیس  جایی است که  است  کاررفتهبه ات کلیدی  ای م ضربیشتر ب

________________________________________________________________ 

1- Depth Strategic 
2- Ziro problem with neighbours 
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سیاست  یریگجهتس م کر راستای اهداف مشترک کو رویکرک قبلی،  راهکی  ن انبهگرایی و کمالیس ، 

گرایی، هر کو کر  ین  ثمانبین کمالیس  و  هاتفاوتاهمیت  رر ی لخارجی ترکیه را هدایت کرکه است  

 یهها تیه  هن ین  ثمهان کهی سههی  هسهتند     ملت تر -به کولت یابیکستو  یپرستهنیمیک مفه م ق ی از 

 یاآورکهملهت و کسهت    -مفهه م کولهت    کههد یمه  لیبرالی و پراگماتیک بیشتری نسبت به کمالیسه  نشهان  

همچنین کیدن ترکیهه از    اندشدهگرایی رک  ین  ثمان لهیوسبهو نه  قرارگرفته سؤالجمه ری مدرن نه م رک 

گرایی و  ین  ثمانبین  مخرج مشترک یک، قرن بیست و یک  کر طی نیمه کوم کهه اول ییخ کاتکامنش ر 

 ین  ثمهان مخهرج مشهترک     نه ان بهه  گ لیسه  ) هیه ترک  این کیدگاه س م از سیاست خارجی است کمالیس 

نم کن کشه ر کر حه ل مفهه م  ظمهت ترکهی و       یکپارچه و واحدبرای  رسدیمنظر گرایی و کمالیس ( به 

 .(Tanspiar, 2012,  pp. 131-133)استقتل باشد 

گیهری خهارجی کر قبهال     جههت کیه ترکیه تحت حاکمیهت حهزب  هدالت و ت سهعه     کر این راستا، 

 ناکیده را هاکاخلی رژی  یهامشخصهکاشت و ارلب  دیتأکخاورمیانه را پیگیری کرک که بر روابط کوجانبه 

یهک  کر طهی   ،جهیکرنت   (Kosebalaban, 2011, p. 95). کرکمی دیتأکو بر تق یت روابط اقتصاکی  گرفته

ترکیه با س ریه و ایهران  آنکارا به یک بازیگر خیلی مه  و فعال کر منطقه تبدیل شد   (،2011 تا 2002کهه )

استمی  کنفرانسرهبری کر سازمان  تیم قعبه یک و  و  راق کر مسائل مختلف پی ند نزکیکی برقرار کرک

سازمان ملل کر لبنان همراهی نمه ک  همچنهین بهه همهان      به اتحاکیه  رب ت جه و با نیروهای  همچنین رسید

 ,Taspinar)ایران نیز وارک شد  یاهستهکر مسئله  ،اسرائیل میانجیگری نم که -میزان که کر اختتف س ریه 

2012,  p. 127) .فیبهازتعر امنیتهی خه یش را    یهها یوابسهتگ ترکیه کر محیط بعد از جنهگ سهرک    کرواقع 

این وابستگی امنیتی به کلیل مسائلی همچ ن بنیاکگرایی استمی، صع ک ناسی نالیسه    که خاورمیانه کر نم که

اسرائیلی، تح الت لبنان، افهزایش نفه   ایهران کر  هراق بعهد از صهدام و مسهئله         –کرکی، مناز ه فلسطینی 

هبهری  ر هاول یت امنیتی ترکیه قرار گرفت  همچنین مهدل اسهتم سیاسهی ترکیهه به      کر صدرایران،  یاهسته

پی نهدهای   یریه گشهکل یک متغیر مه  کر حزب  دالت و ت سعه که سعی کر گسترش آن کر منطقه کارک، 

؛ ش کیمو کهه اول قرن بیست و یک  محس ب با مجم  ه امنیتی خاورمیانه بعد از جنگ سرک امنیتی ترکیه 

امل به  د  اصلی مجم  هه  ک ص رتبهترکیه کر خاورمیانه کر این کوره، ترکیه رویکرک فعال  رر ی لاما 

بخص   مناز ات کاخلی س ریه و  راق، با هث   ، بهار  ربی وتیکرنهاامنیتی خاورمیانه تبدیل نشده ب ک  

 گذار کامل ترکیه از مجم  ه امنیتی بالکان ترکیه به مجم  ه امنیتی خاورمیانه شده است 

 

 



 1397، بهار و تابستان 2، شماره 6، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                               120  

 امنیتی جدید ترکیه یهایوابستگو  عربی بیداری

نمه که   فیبازتعربا مجم  ه امنیتی خاورمیانه  امنیتی ترکیه را یهایوابستگکر کو فاز تح الت  ربی 

است  کر فاز اول، با وق ع بهار  ربی، حزب  دالت و ت سعه ایهن تحه الت را بها ت جهه بهه کیهدگاه اسهتم        

، انهداز  چشه یک فرصت برای افزایش قدرت ترکیه کر منطقه برکاشت نمه ک  از ایهن     ن انبهخ ک  روانهیم

جایگزین  یها یرژبا ث افزایش نف   ترکیه کر  ت انستیم روانهیمو  گرااستم یهاگروهروی کار آمدن 

؛ همچ ن اخ ان المسلمین کر مصر و النهده کر ت نس حمایت نمه ک  ییهاگروهش ک  کر این راستا ترکیه از 

امنیتهی ترکیهه را بها ت جهه بهه صهع ک        یهاتیاول اما کر فاز کوم، گسترش مناز ه کاخلی کر س ریه و  راق 

که کر  نم ک فیبازتعرمسئله کرکی و همچنین افزایش تهدید بنیاکگرایی سنی کر مجم  ه امنیتی خاورمیانه 

  رکیگیمقرار  یم رکبررس یل 
 امنیتی جدید ترکیه یهایوابستگمنازعه داخلی سوریه و 

 ایرابطه ک و رابطه حزب بعث س ریه با ش رویبا ت جه به مسائل جنگ سر ترکیه کر ارلب تاریخش،

پایهان جنهگ سهرک و اتحهاک نظهامی بها        (.Robbin, 2003, p.99) س ریه کاشت اشیجن بضعیف با همسایه 

ایهن رویکهرک خصهمانه کر      قرارکاکنسبت به س ریه  تریتهاجمآنکارا را کر یک وضعیت  1996اسرائیل کر 

 بهدا  اوجهتن را تح یهل     1حزب کهارگران کرکسهتان  رهبر  کهیتکرص ر س ریه به حمله با تهدید ،1998

سهخت حهافا اسهد کر     یریه گم ضهع این روابط تیره بها   ،(Phillips, 2012, p. 3) به اوج خ ک رسید ،ندهد

سهه    به رشد اک اها کرباره استان ترکی هاتهای، تقاضهای   ت انیم ،ازجملهه  شد   ترخصمانهمسائل کیگر 

 سه ریه از و حمایهت نظهامی    انهه فهرات کهه از ترکیهه بهه سهمت سه ریه کر جریهان به ک         بیشتر از آب روکخ

 .Altunicik, 2006, p) اشهاره کهرک   کرکسهتان حهزب کهارگران    یعنی کرکی ترکیه طلبییجدا یهاگروه

، حافا اسد را به سمت اتخا  1998بحران حافا اسد و کرک نتای   ییگراواقعاستراتژی  تیکرنهااما  ؛(54

 نرم هدایت کرک  م اضع

حزب  دالت و ت سعه  صع ک س ریه، ازسزر  نجدتاحمد  هترکی جمه رسیرئکیدار از طرف کیگر، 

،  دم ت جه ترکیه بهه فشهارهای آمریکها بهرای پایهان      ترمه ترکیه و  ازبه قدرت کر ترکیه، کیدار بشار اسد 

روابط کوجانبه ترکیه بها سه ریه    ، با ث تق یت2003کر  جنگ  راق تیکرنهاو  کاکن به روابطش با کمشق

 2005بر هاتای را کر  هم ض ع حاکمیت ترکیکر اکامه، بشار اسد  .(Kibaroglu, 2008, pp. 214-215)شد 

________________________________________________________________ 

1- PKK 
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بهین کو کشه ر    2008منهابع آب فهرات کر    تقسهی   بر سر یو همچنین ت افق خارج کرک امنیتی از کست ر کار

 جنهگ  هراق  ترکیهه،   –کیگر کر تق یت روابط س ریه  رگذاریتأثمتغیر   (Phillips, 2012, p. 3)شد منعقد 

کهرکی   یهها یطلبه جاه ،ش کاک  یکی از نتای  این جنگایرا افز هترکی -همشترک س ری امنیتی منافع ب ک که

از  جهدا شهدن   هراق بهرای    ههای ب ک  س ریه و ترکیه هر کو مخالف هر نه ع تهتش کرک   یامنطقهکر سطح 

س ریه را  مسئله احیای حاکمیت لبنان، ننیهمچ، ترور رفیق حریری و بعتوه  دکر بغداک ب کن کزیکولت مر

کر ایهن    (Kibaroglu, 2008, pp. 215 - 216)سهاخت  منهزوی   یامنطقهکر سطح ارتباط با ایران  یاستثنابه

 ،یهه ترک ایفها کهرک    یامنطقهه و  یالملله نیبه از انهزوای   سه ریه دی کر بیهرون آورکن  یه کل یآنکارا نقش ،میان

برای پیشبرک فراینهد صهلح    میانجیگری بین اسرائیل و س ریه کر 2008و  2007همچنین یک نقش حیاتی کر 

محرمانه  ص رتبهاروپایی  یهاتختیپااز  یکیکرکه  ایفا کرک  این مذاکرات سری بر سر ارتفا ات ج الن

اسهرائیل  لیهه    ملیهات   ولهی  نزکیهک شهد،  نیز  2008 کر اواخرمشترک  به یک قطعنامهحتی  شکل گرفت،

، اساس ایهن مهذاکرات را   2008 کرو همچنین حمله اسرائیل به رزه  2007ای س ریه کر سال هسته ساتیتأس

ترکیه کر این مذاکرات،  یگریانجیمکه اساس و پایه  رسدیمنظر  به .(Taspinar, 2012, p. 137)بر ه  زک 

اسهتراتژی   یمبهان اوک ارل  ب که است  ترکیهه بهر   استراتژی مشکتت صفر با همسایگان و  مق استراتژیک ک

یمه به قدرت بزرگ ضهروری   شدنلیتبدای خاورمیانه را برای رشد و  مق استراتژیک، محیط امن منطقه

 .(Bagci & Acikalin, 2015,  pp. 14-15)کانست 

ریه، اما گسترش مناز ه س ریه کر قالب رشد بنیاکگرایی سنی و همچنین صع ک مسئله کهرکی کر سه   

امنیتهی کر خاورمیانهه تق یهت نمه ک       یهها شیپه  پی نهدهای امنیتهی ترکیهه را بیشهتر از ههر زمهان کیگهر بهه         

کر روزههای اول شه رش کر     سیاست ترکیه کر قبال س ریه کر قالب سهه فهاز نمه ک پیهدا کهرک     ، یط رکلبه

و  تق یهت اصهتحات   هکه یکرص رت ،س ریه، ترکیه امیدوار به حفا روابط رو به رشد خ یش با کمشق ب ک

ترکیه سعی کرک اسد را برای  ،2011اسد ص رت گیرک  از مارس تا سپتامبر  حک متگفتگ  بین مخالفین و 

 کاریمعناسد قصدی برای انجام اصتحات  کهییازآنجاانجام اصتحات و اقدامات الزم متقا د نماید  ولی 

سه ریه را تق یهت    گهروه مخهالف  ترکیه  ناصهر  ، جهیکرنت ت نداشت، سیاست ترکیه به تغییر رژی  تغییر یاف

زاک آکوفاکت  ارتش  ص رتبهترکیه  ،همچنین  اجازه کاک که کر ترکیه ساکن و جمع ش ند هاآننم ک و به 

 اجازه بنا نهاکن ستاک فرماندهی کر جن ب شهرقی ایهن کشه ر را کاک    هاآنس ریه را به رسمیت شناخت و به 

(Yilmaz, 2013,  pp. 67-68).  کر  یط رکلبهرژیمی که  ازکه تداوم حمایت  کرکاک ا میچنین مترکیه ه

و قدرت نرم  به پرستیژ ت اندیم ،شدهیمعرفمرکمش  یهاخ استهیک رژی  گستاخ کر مقابل   ن انبهمنطقه 
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ن ارکورها  تهر یتقهابل رویکهرک  ، جهه یکرنت ؛ و(Sharp & Balanchard, 2012, p. 12)ترکیه ضربه وارک نماید 

کوسهتان مهرکم   »س ری و کومین جلسه  گروه مخالفاو چندین جلسه  بیشتر شد  کر این راستا، نسبت به اسد

 رمنتظهره یر صه رت بهه و   (Yilmaz, 2013,  p. 68) کهرک  میزبهانی  2012 لیه آورکر استانب ل کر را  «س ریه

، سه متغیر یط رکلبه  کر س ریه شد کولت گروه مخالفترکیه تبدیل به یک بازیگر کلیدی کر حمایت از 

امنیتی  یهایوابستگو  امنیتی ترکیه نسبت به بحران س ریه نقش ایفا نم که یهاتیاول تعریف  کربازاصلی 

 جدید ترکیه را کر مجم  ه امنیتی خاورمیانه بازتعریف نم که است 
 با ایران یامنطقهبحران سوریه و رقابت 

 کرصهحنه ترکیه را به شهکل جهدی بهه رقیهب یکهدیگر      قدرت کر  راق، ایران و  خ سق ط صدام و 

سیاسی مختلف کر  راق به کنبهال کسهتیابی    یهاگروهسیاسی  راق تبدیل نم ک  این کو کش ر با حمایت از 

ترکیهه  لیهه    رقابهت،  نیبهاوج کا امها   ؛(Jenkins, 2012, pp. 13-35) ب کنهد به نفه   بیشهتر کر ایهن کشه ر     

مداخلهه فعهال آنکهارا کر      کاک یرأبهه نفهع ایهران     2010ژوئهن   9کر  ملهل ش رای امنیت سازمان  یها یتحر

 ,Ulgen, 2010) تههران  –مثبت کر روابط آنکارا  فازکی  ن انبهنیز  2009سال کر  ایران یاهستهم ض ع 

p. 1)  کر  اما وق ع بهار  ربهی و ؛ و کر راستای سیاست مشکتت صفر با همسایگان و  مق استراتژیک ب ک

، کرواقهع   امنیتهی خاورمیانهه شهد     یهها شیپ ترکیه با ایران کر  یامنطقه بحران س ریه، منجر به تقابل اکامه

 ,Aras)انهد  کاشهته کر خاورمیانهه   کر م رک تحه الت و انتقهال قهدرت   متفاوتی  یاندازهاچش ترکیه و ایران 

2013, p. 1) .شهیعیان   یابیه قهدرت از  متأثر از کیدگاه ترکیه، جمه ری استمی ایران بعد از سق ط صدام و

استراتژیک خاورمیانه برخه رکار شهده    یهاح زهکر  یت جهقابلکر ساختار سیاسی  راق از افزایش قدرت 

کر  ا حهزب شیعیان  راق به مح ر س ریه و  بااتصال، از این کیدگاه، جمه ری استمی ایران کرواقعاست  

ترکیه  ازجمله یامنطقهبه نفع خ یش و به هزینه بازیگران کیگر را تا حدوک زیاکی  یامنطقهلبنان، روندهای 

 یامنطقهه ایهن افهزایش نفه      ،   کرنتیجهه (Tahiroğlu & Taleblu, 2015,  pp. 124-125)تغییهر کاکه اسهت   

نظ  مطل ب ترکیه بها مح ریهت کهنش گرایهی فعهال را بها چهالش م اجهه          ت اندیمجمه ری استمی ایران 

افهزایش قهدرت    اندنم کهسنی  رب که سعی  یهاکولتبرکاشت  برختفاین کیدگاه،  رر ی لاما ؛ نماید

ایهران   یامنطقهه جمه ری استمی ایران کر منطقه را امنیتی تلقی نمایند، برکاشت ترکیهه از افهزایش قهدرت    

 بیشتر رقابتی ب که است 
 بحران سوریه، صعود مسئله کردی و بازتعریف امنیتی ترکیه

 و خاورمیانهه  یالملله نیبه امنیتی ترکیه را به مسهائل   یهایوابستگ هامسئله کرک اندازههبهیچ م ض  ی 

مسئله کرکی  توه  ترکیه مدرن ب که است  یریگشکلقبل از  ی جدیچالش هانزکه است  مسئله کرک پی ند
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بهه   ته ان یمه  ازجملهه کهه   اجتما ی زیای برای ترکیه ایجاک نمه که اسهت   یهانهیهزانسانی،  یهاخش نتبر 

مهانع بهرای    نیتهر مهه  های اجتما ی و کشتارهای ریرقان نی اشاره کرک  بعتوه، مسهئله کهرکی بهه    واگرایی

با نیز  روابط خارجی ترکیه را و شدهلیتبد استحکام کم کراسی و ساخت یک قان ن اساسی مدنی کر ترکیه

   (Keyman & Gumuscu, 2014, p. 101)استکرکه  م اجه ییهاتیمحدوک

ایجهاک   2002 یک نگرانی  مده برای کولت حزب  هدالت و ت سهعه از زمهان    ، مسئله کرکهاهمچنین

م جب شده که حزب  دالت و ت سعه به شکل اساسی کر قلمروهای مختلف به کنبال حل این  نیو ا نم که

کی از حهل بحهران کهر    بهه کنبهال  سازش  یهااستیسآورکن به  یبارو، این حزب کر این راستا مسئله باشد 

حل  به کنبالکولت  دالت و ت سعه  همچنان کهاما ؛ طریق کاکن امتیازهایی همچ ن آزاکی زبان کرکی ب ک

سه ریه،   کر قالهب بحهران شهدید   ه رسهید و  ب ک، بهار  ربی به مرزهای ترکیه  2011بحران کرکی کر تابستان 

حهزب  رات صلح ترکیهه بها   با شکست کر مذاککه  ورکبه وج ک آترکیه پیامدهای جدی برای مسئله کرکی 

  املی همچ ن شکست کر فرایند گفتگ های صهلح    نیز شده است تربرجسته 2015کر  کارگران کرکستان

و  کر سه ریه  1حزب اتحاک کم کراتیهک کر حمایت از  پ ک کنظامی  یهاکیتاکت ترکیه با پ ک ک،

برای ایجهاک   کارگران کرکستانحزب  بخشی از تتش  ن انبهبا نیروهای امنیتی ترکیه  جرقه جنگ شهری

نگرانهی امنیتهی    همهراه شهد،   ترکیه که با خسارات زیاکی برای کو طهرف  کوفاکت  کر خ کمختاریک واحد 

اسهت  ای افهزایش کاکه  فزاینهده  صه رت بهه بحران س ریه بر مسئله کهرکی کر ترکیهه    ریتأثترکیه را کر م رک 

(International Crisis Group, 2016, p. 15). بها حهزب   کر مناز هه   طهرف کیه ازترکیهه اکنه ن    ،قعکروا

را از منشه ر   و بخص   بحهران سه ریه   ایتح الت منطقهکیگر  از طرف و فرورفته کم کراتیک کرکستان

جدال کر گفتگ ههای  همچنین،   (BBC News, July 20, 2015) بیندیمهای سیاسی کاخلی خ یش چالش

  استسیاسی کاخلی خ یش پی ند زکه  یهاچالشبا را  یاهمنطقکه ترکیه م ض  ات  کهدیمنشان  سهژن  

کر گفتگ هها   حهزب اتحهاک کم کراتیهک   نگرانی برجسته ترکیه جل گیری از شرکت ، 3گفتگ های ژن   کر

 ب ک 

سیاست خارجی ترکیه بر اساس متحظات و از  یا مدهاستدالل کرک که بخش  ت انیم یط رکلبه 

  برای مثال کر مرحله اولیه بحران س ریه، ههدف نخسهت ترکیهه    است هگرفتشکلسیاست کاخلی  یهاترس

کهه   حزب اتحهاک کم کراتیهک   لهیوسبهسق ط رژی  اسد ب ک؛ امروزه، جل گیری از رهبری کرکهای س ریه 

________________________________________________________________ 

1- PYD 
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و شهمال   ترکیهه  جنه بی  به یک منطقه خ کمختهار کر مرزههای  کرکهای س ریه  یابیکستمنجر به  ت اندیم

 یالمللنیب یهاقدرت لهیوسبهاینکه این خ کمختاری  ،بخص    است ف حیاتی ترکیهس ریه ش ک، از اهدا

حهزب  کهه   کر این م ض ع شهد  منجر به سماجت ترکیه واقع ش ک  این محاسبات تیم رکحماو به رسمیت 

اسهت را کاشهته    هکه نزکیهک مهرز ترکیه    کر س ریهشمالی  نباید اجازه کنترل بر کریدوراتحاک کم کراتیک 

ههای تحهت کنتهرل    بهه کرک  حزب اتحاک کم کراتیهک منجر به مرتبط کرکن  ت اندیم کنترل زیرا این؛ باشد

تهتش کهرکه کهه     2011سهال  از  آنکهارا  کر این راستا،. (Schmidinger, February 23, 2016)ش ک ترکیه 

سه ریه   تهدید حزب اتحاک کم کراتیک و واحدهای حفاظت مرکمی کر کاشتننگهچندین تاکتیک را برای 

کر  راق یعنی حزب کم کراتیک  اش مده  کر آراز، ترکیه تتش کرک که با شریک کرکی یرککر پیش گ

از   نمایهد  کنترلب ک،  مانیپه  2کرکستانرا که با اتحاکیه میهنی  1، حزب اتحاک کم کراتیکاقرکرکستان  

 هها زمهان  و کر بعدهی  شهام الاحهرار   ماننهد جهاکی  یهاگروهطرف کیگر، ترکیه سعی نم ک که با حمایت از 

کهرکی کر سه ریه را    یهها یطلبه جاهو همچنین جنگج یان ترکمن شامل بریگاک مراک سلطان،  جبهه النصره

 یهها یوابسهتگ هار  ربی با هث صهع ک مسهئله کهرکی کر     ب، یط رکلبه .(Salih, 2015, p. 5) دینمامحدوک 

 س ریه شد  با ست مشکتت صفر با همسایگان و بخص  اختتل کر سیا جهیکرنتامنیتی ترکیه کر منطقه و 

نگرانهی امنیتهی ترکیهه کر مجم  هه امنیتهی خاورمیانهه مسهئله         نیتهر مه که امروزه  رسدیمبه نظر  ،جهیکرنت

به که   رگهذار یتأثبه شکل اساسی  یامنطقهبر روند سیاست خارجی ترکیه کر قبال تح الت  کرکی است که

 است 
 تهدیدات امنیتی جدید فراروی ترکیهگسترش بنیادگرایی و 

هدف استراتژیک ترکیهه کر تحه الت سه ریه کنتهرل خیهزش کهرکی و بخصه           نیترمه  هرچند

 یهها اسهت یساز  متهأثر نف   بنیهاکگرایی اسهتمی کر ترکیهه     ب که است، اما حزب اتحاک کم کراتیک س ریه

بها  اسهت    شهده لیتبهد بهرای ترکیهه    پذیرش مهاجرین کر روزهای اول ش رش س ریه، به یک معدل امنیتی

 U.N. High Commissioner for)اند سفرکرکهبه ترکیه  هایس راز  میلی ن نفر 2.5بیش از ت جه به آمار، 

Refugees, June 2016)  امنیتی کر ترکیه را افهزایش   یهایثباتیبحمتت انتحاری و  یریگشکلکه زمینه

اسهتدالل   ته ان یمگرایی کر ترکیه را به مهاجرین نسبت کاک، ولی گسترش بنیاک ت انینم هرچندکاکه است  

________________________________________________________________ 

1- KDP 
2- PUK 



 125                                  خاورمیانهامنیتیمجموعهبهترکیهبالکانامنیتیازمجموعهیهترکجدیدوگذارامنیتییهاشیپو 

یمه کهه   اسهت  شهده لیتبدامنیتی ترکیه  یهاچالشسنی کر س ریه، به یکی از  ییاکگرایبنکرک که گسترش 

 با گسترش ح زه جغرافیایی آن کر سطح منطقه، امنیت سیاسی ترکیه را با چالش م اجه نماید  ت اند

ترکیه برای بازکاشهتن تهدیهد   که  یحالنیکر است   ب که کولت استمی کوپهل  ترکیه باروابط ، وج کنیباا

، کندیماز مرزهای س ریه و همچنین بازکاشتن نیروهای افراطی کر خاک ترکیه تتش  رکولت استمی فرات

  نمه که اسهت  هدف تغییر رژی  کر کمشق را کنبال  هاگروهبا حمایت پنهانی از این  همچنین هاما کولت ترکی

پی ستن به اپ زیسهی ن  برای  برای  ب ر از خاک ترکیه اجازه کاکن به مبارزان افراطی به ییهازمانترکیه کر 

کر ترکیهه مهته     تحت کنترل کولت استمی برای فروش یهاچاه نفت از همچنین انتقالو  کولت کر س ریه

بهرای   متحدهاالتیااجازه کاکن به نیروی ه ایی ، اما از انکار نم کهاظهارات را  این هکولت ترکی شده است 

 ,Salih)نم ک یخ کتررلیک کر ترکیه، جنیکر ا ییکایآمر یهاگاهیپا کولت استمی از  لیه  ملیاتشروع 

2015, pp. 5-6).    سپتامبر  24 ست، اما کر یکا ش نپ هی ل متحدهاالتیاترکیه کر ابتدا به ائتتف به رهبری

الزم برای  ملیات ضهد کا هش را فهراه      یهاتیحماترکیه  که کنم بیان  ،متحدهاالتیابعد از فشار  2014

احمد کاوک ارل  کر ارتباط با س کمندی  ،اما کر اکامه؛ نظامی و یا سیاسی باشد ت اندیمنم ک  حمایت  اهدخ 

یمه فقهط   و کاشهت را انتظهار   منطقه صلح پایداری و ثبات کر ت انینماز  ملیات   ملیات نظامی بیان کرک:

اسهتدالل   ته ان یم تیکرنها .(Defense News, 24 September, 2014) اورکیبمشکتت جدیدی را  ت اند

پل استم   ن انبهترکی که از آن  روانهیمتروریستی با استم  یهاگروهگفتمان استم سلفی گرایی  کرک که

 ت انهد یمه  بلندمدتسازش ندارک، بلکه کر  تنهانهاز کیدگاه تحلیل گران رربی(، کنند )یمو کم کراسی یاک 

 مدل استم سیاسی و حتی ثبات سیاسی ترکیه را با چالش م اجه نماید 

 امنیتی جدید ترکیه یهایوابستگمنازعه داخلی عراق و 

 کوسهتانه به ک  اگرچهه    یته جه قابل ص رتبهکر  راق  1958روابط ترکیه و  راق تا قبل از ک کتای 

 م ضه ع  ، اینشدتلقی میمنفی  ی رب حرکت یهاکولتترکیه کر کیدگاه ارلب  لهیوسبهیل شناسایی اسرائ

، بهه  هرحهال بهه  اما؛ یک سد، مانع همکاری  راق و ترکیه کر چهارچ ب پیمان بغداک ش ک  ن انبهنت انست 

بهه   متحهده االتیه ا لهیوسبهروابط  راق با بل ک رهبری شده  1958 سال پاکشاهی کر  راق کر سق طکنبال 

 ,Alam ) کاشتکر ط ل جنگ سرک  راق  -همنفی بر روابط ترکی ریتأثهمچنین  رخداک سرکی گرایید  این

1994, pp. 104-123). ماهیهت روابهط ترکیهه بها  هراق را کر       اساسی ص رتبهکو تح ل ویژه ، وج کنیباا

و کیگهری قهرار    یروحهاک شه   فروپاشی ات، نخست :قرارکاک ریتأثط ل نخستین کهه بعد از جنگ سرک تحت 

 یهها ییت انها  تاین تحه ال  یهرکواخراج  راق از ک یت   برایمریکا آکر ائتتف به رهبری  ترکیهگرفتن 

یک   ن انبهیک بازیگر کتن کیگر   ن انبهاینکه  راق  رر ی لاما ؛ ترکیه را کر مقابل  راق افزایش کاک



 1397، بهار و تابستان 2، شماره 6، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                               126  

کهه از   یهای نامتعهارف کر معر  چالش یاندهیفزا ط ربهه ترکی، شدینممحس ب  تهدید امنیتی برای ترکیه

تح الت سیاسی کر شمال  هراق منجهر   کر این راستا،  ، قرار گرفت شدیمناشی  این کش رتح الت کاخلی 

کرکها کر ترکیه،  ت جهقابلکه با ت جه به جمعیت  ی منطقه شدبه وضعیت کرکها یالمللنیببه ت جه جامعه 

 رگذاریتأثو حتی این وضعیت بر شرایط وروک ترکیه به اتحاکیه اروپا  نتقاکات مص ن نمانداین کش ر نیز از ا

 .(Kibaroglu, 2008,  pp. 178-179) ب ک

 ترکیه برای مدیریت تح الت  راق و کاهش تهدیدات ناشی از آن برای امنیت خه ک، کر این راستا، 

مشخصه اقتهدارگرایی و   رر ی لنخست،   کرکیمکنبال  1990سه هدف و استراتژی  مده را کر ط ل کهه 

کر نظهر گرفتهه شهد     هدف نخست ترکیهه   ن انبهتمامیت ارضی  راق کفاع از  ،سرک ب گری رژی  صدام

(Barkey, 2000,  pp. 110-126.) و روابهط   از  راق برکاشته شه ک  یزوکبه ها یتحرامیدوار ب ک که  ترکیه

ای نگران وضعیت سیاسی فزاینده ص رتبهکوم، ترکیه  ک گرکرقرار کوباره ب راق  -ترکیه کوجانبه س کآور

وضهعیت سیاسهی    ت انهد یمه  پروازممنه ع کرکی  راق ب ک  ترکیه از این مسئله کهه ایجهاک منطقهه     یهاگروه

آنکارا از ایهن مسهئله نگهران شهده به ک کهه        ،کرواقعتق یت کند، نگران ب ک   یت جهقابلبه شکل  را کرکها

 یهها یاسهتراتژ و  هها یطلبه جهاه بهر   احتماالً ت اندیم ،رک سیاسی کرکهای  راق به هزینه بغداککستاو هرگ نه

جامعهه تهرکمن  راقهی را      یتهدر بهه   سه م، ترکیهه   (Corvett, 2003, p. 36) بگهذارک  ریتأثکرکهای ترکیه 

 .Oguzlu, 2002, pp) کهرکه تلقهی  خیهزش کهرکی را م ازنهه کنهد،      ت اندیمکه  منبع محتملیک   ن انبه

 11بعهد از   الملهل نیبه امریکها کر نظهام    ییگراجانبهکی ،کر این میان نم ک از آن حمایت می و   (139-148

گیهری کوره جدیهدی   رویداکی ب ک که به شکل نیترمه سپتامبر و اشغال  راق و تغییر رژی  کر این کش ر 

محیط امنیتی جدیدی را فهراروی ترکیهه بهه     و ای منجر شداز تعامتت و رویکرکها کر میان بازیگران منطقه

امنیتهی خه یش کر محهیط اسهتراتژیک      یهها تیه اول ط ری که این کش ر ملزم به بازتعریف  ،آورکوج ک 

این  ریتأث ازجمله، شدیماین محیط استراتژیک جدید، چندین مح ر اصلی را شامل  ،یط رکلبه جدید شد 

 یامنطقه یهارقابتو همچنین  کرکستان یامنطقها بغداک و کولت محیط بر روابط ترکیه با آمریکا، روابط ب

، کرواقهع   نمه ک یمه  فیبهازتعر امنیتی جدید ترکیه کر  هراق را   یهایوابستگکه  با جمه ری استمی ایران

افزایش نف   نسهبی  ه سمت  مده ب ص رتبهت ازن سیاست قدرت کر خاورمیانه را  یهاییایپ اشغال  راق 

-ای ایران که مهی هسته یهاتیفعالاین مسئله با   تغییر کاکترکیه  ازجمله یامنطقهبازیگران  هزینهبه  و ایران

ت انست نگرانی ترکیه نسبت به ایران را کوچندان نماید، همراه شد  همچنین،  دم حد ر جدی نات  و  دم 

را وارک مرحلهه   متحهده تاالیه اکر مسائل  راق، روابط ترکیه بها نهات  و بخصه       همراهی ترکیه با آمریکا
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جدیدی نم ک  کر این راستا ترکیه برای مدیریت تح الت  راق سعی نم ک که ابتهدا، از یکپهارچگی  هراق    

سهک الر،   یهها گروهو کر مرحله بعد با حمایت از احزاب و  کرکهای شمال حمایت یطلباستقتلکر مقابل 

 راق را م ازنه نماید  اوج وابستگی امنیتهی   هکرصحنو واگرا با جمه ری استمی، حد ر جدی ایران  سنی

و مناز ات کاخلی سهرریز شهده از سه ریه بهه  هراق به ک کهه         ییگرافرقهترکیه به تح الت  راق، گسترش 

امنیتهی ترکیهه کر  هراق را     یهاتیاول همانند س ریه،  نم ک امنیتی جدید  راق را مشخص می یهاتیاول 

با ایران، مسئله کهرکی و خطهر بنیهاکگرایی     یامنطقهه چهارچ ب، رقابت ت ان کر سکر  صر پسا مناز ه می

-ایران کر  هراق محسه ب مهی    یهااستیسراه  بر سرکر سطح اول، ترکیه مانعی   قرارکاک یم رکبررسسنی 

کر این راستا، رقابت تمایل نداشته که  راق تبدیل به یک کولت وابسته به ایران ش ک   گاهچیهش ک و آنکارا 

تشهدید شهده اسهت  کو     2011 کر سالکر  راق بعد از خروج نیروهای آمریکایی  اسی بین ایران و ترکیهسی

 راق حمایت نم کند  ایران از احزاب شهیعه   یمجلسسیاسی مخالف کر ط ل انتخابات  یهابل ککش ر از 

 .(Larrabee & Nader,  2013,  pp. 12-13)نم ک و ترکیه از احزاب سک الر و ائتتف  راقی پشتیبانی 

یافتهه اسهت و ترکیهه     یتهر پررنهگ ترکیهه کر  هراق پهس از بههار  ربهی نمه ک        ینه یآفرنقهش  یطه رکل  به 

مختلفی چ ن حمایت از ایجاک ارتش آزاک کر  راق و معارضانی چ ن طارق الهاشمی و حتی  یهااستیباس

 و مههار نفه   ایهران به که اسهت     بهر ایهن کشه ر     یرگهذار یتأثی  کرکستان  هراق بهه کنبهال    روابط ویژه با اقل
(Niakoee,  2013,  p. 107) . 

به قدرت برتر کر سطح خاورمیانه، م ازنه حده ر ایهران کر    شدنلیتبداستراتژی ترکیه برای ، کرواقع

کر  صهر پسها صهدام از     کرکسهتان  یامنطقهه کر بعد کوم، روابط ترکیهه بها کولهت     نم ک  راق را ایجاب می

ار ب که است  کر ابتدا، ترکیه سعی نم ک که با گسترش پی نهدهای اقتصهاکی، زمینهه    برخ رک یاژهیواهمیت 

نیروههای  مخالفت بعدهی از   رر ی لرا فراه  نماید  کر این راستا،  یامنطقهسیاسی با کولت  یهایهمکار

بهرای کمهک بهه     چندجانبهه امنیتی کر ترکیه، آنکارا یک چارچ ب سیاست خارجهه   یهابخشو  اجتما ی

کر پیش گرفت  نخسهتین نماینهدگی کولهت ترکیهه کر      را سعه اقتصاکی و ثبات کر منطقه کرکستان  راقت 

، کر بعهدازآن  کیهدن کهرک    از اربیهل  کرکستان یامنطقهیک رسمی با کولت ژبرای گفتگ  استرات 2008 سال

و ایهن   سهفر کهرک   یامنطقهه کاوک احمد ارل  وزیر ام ر خارجه ترکیه به اربیهل پایتخهت کولهت     2009اکتبر 

 .Fidan, 2016, p)روابهط سیاسهی به ک     یسهاز ی اکبرای  یامنطقهکولت  سیتأسحرکت بعد از  نیترمه 

کر  و همچنهین  به که سهاخت ترکیهه    یامنطقهکرصد فروش کاال کر کولت  80 باًیتقر، 2010کر سال  .(119

 ، اما همچنین کر اکتشاف نفت(ازوسساخت)ارلب کر  اندکاشتهکمپانی کر شمال  راق فعالیت  1200حدوک 

(Larrabee, 2010, p.56). اشیاقتصهاک ، بخصه   آینهده   اقلی  کرکستان ایآینده کولت منطقه ،جهیکرنت 
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 منابع انهرژی  ازنظراقلی  کرکستان نکارا وابسته شده است  اگرچه کولت آبه روابط با  یت جهقابل ص رتبه

خط ط ل له نفت از شهمال   جهیکرنتن به بازارهای ررب کارک  آقال نیاز به استخراج نفت و انت رنی است، اما

؛ شی ه تح یل نفهت  هراق بهه بازارههای اروپهایی اسهت       نینر صرفهبهمقرونترکیه  یاترانهیمد راق به بناکر 

  اندکاشتهسیاسی  مصالحهبرای  قدرتمندی یهازهیانگبنابراین هر کو طرف 

مسهتقی  از   ص رتبهنفت خام  وارککرکنبرای  2012 سال رران کوتصمی  کولت ارکاز طرف کیگر، 

گذشته ترکیه کر نظهر   یهاهیرو برختفا ترا  کولت مرکزی کر بغداک، باید  رر ی ل و یامنطقهکولت 

کهه کر آن   به ک  هاز سیاسهت سهابق ترکیه    ت جهه قابهل  تغییهر رویکهرک  ایهن تصهمی  یهک     کرواقعگرفته ش ک  

کر راسهتای تدهعیف    اول یتی اصلی کر  راقبر منابع انرژی  یامنطقهکولت  مستقی  یابیکستجل گیری از 

، کولهت  2013کر مهارس   ،کر همهین راسهتا   .(Yinanc, July 31, 2012)آمهد  مهی  حساببه یامنطقهکولت 

یک ت افق برجسته و تاریخی با ترکیه را برای فراه  نم کن گاز و نفت برای آنکارا بدون تص یب  یامنطقه

بهه ترکیهه    ت اندیم که کولت کرکستان شدهگفتهجزئیات این ت افق انتشار نیافت،    اگرچهکرک مامدا بغداک

ترجیحهی بهرای    یهها نهرخ اکتشاف نفت و گهاز کر شهمال  هراق و همچنهین      ازجمله یت جهقابل یازهایامت

یکهی   رسد کهمی ، به نظرتیکرنها .(Ersoy  &  Nicholson,  Abril 17,  2013)کند انرژی ا طام  ورصد

بها حهزب کم کراتیهک     خصه   بهه  یامنطقهه از اهداف اسهتراتژیک ترکیهه کر تجدیهد روابهط بها کولهت       

کهه بها تق یهت     این هدف به که  به کنبال و ترکیه کرکستان، معامله بر سر بحران کرکی کر س ریه ب که است

اتحهاک  کر  یته جه قابهل شته و از نفه    روابط با بارزانی، نف   نیروهای طالبانی که گرایش بیشتری به ایران کا

کر  یپرسه همهه ، یامنطقهه بهبه ک روابهط بها کولهت      باوج کاما ؛ را م ازنه نماید برخ رکارندحزب کم کراتیک 

کرکستان شد   یامنطقه، با ث تشدید روابط تنش آمیز ترکیه و کولت 2017سپتامبر  25کرکستان  راق کر 

سیاسی ترکیهه را بها چهالش     -اساسی انسجام ه یتی ص رتبه ت اندیمکر  راق  یپرسهمهاز کیدگاه ترکیه 

 امنیتی جدید ترکیه کر  راق را ترسی  نم که است  یهایوابستگ جهیکرنتو  م اجه نماید

 یهها تیه اول کر بعد س م، گسترش بنیاکگرایی سنی کر  راق کر قالب گسترش کولهت اسهتمی نیهز    

شیعیان و نف   ایران بعهد از سهال    یابیقدرت هرچند، یط رکلبهاست   نم که متأثرامنیتی ترکیه کر  راق را 

انداز ترکی، گسترش بنیاکگرایی سهنی   چش کیترکیه نب که است، ولی از  یامنطقهمطل ب اهداف  2003

مطل ب ترکیه نیسهت    جهیکرنتو  اساسی ثبات سیاسی ترکیه را با چالش م اجه نماید ص رتبهت اند نیز می

های جدید کر  راق رهبران حزب  دالت و ت سعه را به این نتیجهه رسهانیده کهه روی کهار     ، پ یشجهیکرنت

نماید  کر همین راستا،  نیتأمت اند تا حدوک زیاکی منافع امنیتی ترکیه کر  راق را می روانهیمهای آمدن سنی
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ی سنی و همچنین طرفدار ایهران  افراط یهاگروهترکیه هم اره از نیروهای طرفدار اسامه نجیفی برای م ازنه 

 کر  راق حمایت نم که است 
 عربی و غرب یهادولتجدید و چارچوب جدید روابط ترکیه با  یامنطقه یهابحران

س ریه و  راق با ث بازتعریف روابط امنیتی ترکیه با کو مجم  ه از بازیگران  یهابحران، یط رکلبه

آمریکها شهده اسهت  کر     ژهیه وبهه و همچنین ررب و  فارس یخل رب  یهاکولت، یعنی هاشیپ کرگیر کر 

که محیط استراتژیک جدید کر س ریه و  راق با ث نزکیکهی   رسدیمارتباط با بازیگران کسته اول، به نظر 

 اخیهر  یهها سهال روبرو شدن با خیهزش ایهران کر   ، کرواقعخ اهد شد   فارس یخل ربی  یهاکولتترکیه با 

و به نظر نم که  ایران یامنطقهبرای م ازنه  اتکاقابلرا نیازمند به یک متحد  شا نیدتحم ربستان سع کی و 

گزینهه   بها ایهران   یامنطقهو رقابت  کر کهه اول قرن بیست و یک  شرسید که ترکیه با ت جه به نقش فعالمی

 ، لبنهان و  هراق،  بهه بعهد کر سه ریه    2011از  یامنطقهه تح الت کر این راستا،  باشد  برای این اتحاک مناسبی

ترکیه با  هسته همکاری نیترمه   ترکیه با این بازیگران ایفا نم ک یامنطقهنقش اساسی کر نزکیکی اهداف 

سیاسهی، مهالی، لجسهتیکی و کیپلمهاتیکی از      یهها تیه حماکر مقابهل ایهران،    فهارس  یخله  رب  یهاکولت

سهلمین ت سهط   مههتل اخه ان ال   شهدن مطهرح این همکاری، با  رر ی لاما ؛ ب که است اسد اپ زیسی ن بشار

قطهر   یاستثنابه فارس یخل ربی  یهاکولتپاکشاه ارکن، ترکیه خ کش به بخشی از این چالش امنیتی برای 

متعاقب ک کتای نظامی کر مصهر، ترکیهه و     از طرف کیگر، تبدیل شد ،که خ کش نیز از حامیان اخ ان ب ک

، وجه ک نیبهاا و به ه  نزکیک شهدند    جداشده فارس یخل یهاکولتکر منطقه از  یاندهیفزا ص رتبهقطر 

 یهها کولتبا  و همچنین تح الت یمن زمینه نزکیکی ترکیه و قطر را رشد کولت استمی کر  راق و س ریه

را کر یهک   هها آننت انسهت   هرچند ،(Baskan, 2016, pp. 140- 141)نم ک فراه   فارس یخلکیگر  رب 

یمای نشان منطقه یاندازهاچش ، تیکرنها  بر مبنای همکاری تاکتیکی ب ک شتریو ب نمایداتحاک واقعی وارک 

کر م ازنه ایران، همچنان  نصر رقابهت بهر    فارس یخل یهاکولتهدف مشترک ترکیه و  رر ی لکه  کهد

نزکیکهی  تا حهدوکی بهه    که تح الت کرکستان  راق رسدیماین روابط سایه افکند  از طرف کیگر، به نظر 

 ایران کر مسائل  راق کمک نم که است  -ترکیه یهادگاهیک

امنیتی جدید ترکیهه بها ت جهه بهه حده ر گسهترکه روسهیه کر خاورمیانهه، بهه           یهایوابستگبعد کیگر 

کر سیاست  هاتیاول امنیتی جدید  یهاشیپ رربی تعلق کارک، جایی که  –جدید روابط ترکی  چهارچ ب

روسهی بعهد    -این تح الت، تنش کر روابط ترکی نیترمه یکی از م که است  خارجی ترکیه را مشخص ن

 اسههت 2015نهه امبر  24کر  هروسههی ت سههط نیروههای پدافنههد ترکیه   از سهاقط نمهه کن یهک ه اپیمههای جهت   

(Hurriyet Daily News, November 24, 2015).   ،روسهیه حده ر نظهامی    کر واکنش به این اقدام ترکیهه
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کر نزکیکهی مرزههای ترکیهه     400اس ت سعه کاکن سیست  م شهکی ضهد ه اپیمهایی    با  را کر س ریه خ کش

حهزب  بعتوه روسیه کرکهای س ری را که وابسته بهه  . (Wilgenburg, February 17, 2016) گسترش کاک

 به ک نسهبت بهه ترکیهه     هها آن تهر خصهمانه تق یهت م ضهع    به کنبالو  تیم رکحماب کند  اتحاک کم کراتیک

(Micaleff, February 21, 2016) تها   7روسیه با برگهزاری نشسهت آسهتانه     -کر روابط ترکیه تیکرنهااما ؛

کو کشه ر کر مه رک بحهران     یهها دگاهیه کو م جب نزکیکهی   ص رت گرفت ییزکاتنش یت جهقابلحدوک 

 س ریه شد 

روابهط امنیتهی ترکیهه بها رهرب       فیبهازتعر اما بعد کیگر بحران س ریه برای سیاست خهارجی ترکیهه،   

ک بهانی کهه بها     کرنبهرک با کرکهای سه ریه بخصه      متحدهاالتیااست  روابط  متحدهاالتیابخص   با 

آمریکا را  -پشتیبانی ه ایی واشنگتن منجر به آزاک شدن ک بانی از محاصره کا ش شد، معاکله روابط ترکیه

کهه سهت ن   کهرکی  ک نیروههای کم کراتیه  ، متحهده االتیانم که است  تحت حمایت  تردهیچیپبرای ترکیه 

از رهرب   شهده لیتشهک شاخه نظامی حزب اتحاک کم کراتیک  1محافظت مرکمی یواحدها لهیوسبهفقراتش 

مداخلهه نظهامی ترکیهه را     ت انهد یمه بیهان کهرکه به ک کهه      قهبتً  ترکیهروکخانه فرات  ب ر کرکند، جایی که 

 ,Balanche)باشد به همراه کاشته  واحدهای محافظت مرکمیت سط  انت ن هاکاز اتحاک  جل گیری منظ ربه

January 5, 2016). 
ترکیه به کنبال تقسی   ،از تقابل با روسیه و حمایت محدوک آمریکا از ترکیه کر مقابل روسیه متأثر همچنین، 

نسبت به آمریکا کر  احتماالًاتحاکیه اروپا   همتحداالتیاب ک: اروپا و  کهندهلیتشککرکن ررب به کو بخش 

و همچنهین کر بعهد     ق بشر و مسئله پناهندگان بیشتر با ترکیه منافع مشهترک کارک قئلی همچ ن حم رک مسا

این همپ شانی  رر ی لاما ؛ همانند ترکیه بیشتر کر معر  خطر است افراطی یهاگروهحمتت تروریستی 

، همکهاری  رواقعک هن ز وج ک ندارک ی کر گفتگ های  د یت ترکیه کر اتحاکیه اروپا عمنافع، پیشرفت واق

 باشد است تا اینکه سیاسی یفنبیشتر  تروریستی یهاتیفعالترکیه و اتحاکیه اروپا کر بعد مسئله پناهندگان و 

همچنهان بهاقی   اتحاکیه این سیاسی جدی کرون اتحاکیه اروپا برای حد ر ترکیه کر  یهامخالفت جهیکرنت و

کننهده ارزش   یاکآوریه قابل با روسیه کر سه ریه  تاز طرف کیگر،   (Al Jazeera, March 19, 2016) است

نهات  و   اریککخه   از ترکیهه  ناامیهدی  میهق   رره  ی له پی ندهای ترکیه با ررب و  د یتش کر نات  اسهت   

 یهها اسهت یساز  متهأثر برای کرگیری بیشتری کر س ریه، تقابل ترکیه با روسیه به میزان زیاکی  متحدهاالتیا

________________________________________________________________ 

- YPG 
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 یهها تهتش  رره  ی له  ریه بهرای ته ازن حده ر روسهیه کر سه ریه اسهت        کر قبال بحران سه  متحدهاالتیا

کا ش کر ک بانی و  هی لو همچنین حمتت ه ایی  مریکا کر ش رای امنیت  لیه کولت س ریهآکیپلماتیک 

 خیلی جدی کر بحران س ریه کرگیر نشده اسهت  ایهن   ط ربهمریکا آحتی حمتت به م اضع کولت س ریه، 

همچنههین،   تغییههر کاکبههه نفههع روسههیه و ایههران کر تقابههل بهها ترکیههه را ازن نظههامی تهه   ههدم کرگیههری جههدی،

مناز هه   گسهترش  کائ  ترکیه را ملزم نم که که اقداماتی انجهام ندههد کهه منجهر بهه      ص رتبه متحدهاالتیا

  (Hurriyet Daily News, February 16, 2016)ش ک اشتباه  اتترکیه با روسیه و خطرات ناشی از محاسب

و کر پهیش گهرفتن    نسبی ترکیه از چارچ ب اقداماتی جمعهی نهات    فاصلهکیاین اقدامات منجر به  جهیکرنت

رسد کهه  یک ابتکار  مل مستقل کر ط ل بحران س ریه و  راق شده است  کر رابطه با  راق نیز، به نظر می

که بهر   ب که متحدهاالتیاترکیه و  ینظرهااختتفای از همچنان م ض  اتی مانند فروش نفت کولت منطقه

استقتل اقلهی  کرکسهتان خه ک بهر پیچیهدگی       یپرسهمهروابط امنیتی این کو کش ر سایه افکنده است  البته 

 و متحظات امنیتی شده است  هاکردرهای افزوکه و م جب بازتعریف تح الت و روابط کش رهای منطقه

 یریگجهینتبحث و 

ت انهد بهه   با این احساس که کوری از مسهائل خاورمیانهه مهی    1923سال  کر یریگشکلترکیه مدرن بعد از  

به کست آورکن یک نقهش همپهای جامعهه اروپهایی منجهر شه ک،        جهیکرنتافزایش قدرت ملی این کش ر و 

سیاست کوری از مسائل امنیتی خاورمیانه و گهرایش بهه رهرب را برگزیهد  بعهد از جنهگ جههانی کوم نیهز،         

، اک اههای  کرواقهع یک متغیر اساسی گرایش ترکیه به ررب را تق یت نم ک    ن انبه لالملنیبساختار نظام 

ای ش روی منجر به تعریف تهدیدها از ناحیه ش روی و ملهزم نمه کن ترکیهه بهه وروک بهه ترتیبهات       مدیترانه

ر راسهتای  شد  اقدامات امنیتی ترکیه کر خاورمیانهه کر ایهن کوره ک   1952نات ( کر ررب )امنیتی  یجمعکسته

 هرچنهد کهرک   و سنت  نمه ک پیهدا مهی    سعدآباکهمراهی با منافع ررب کر خاورمیانه ب ک و کر ترتیبات امنیتی 

کر یک چرخش نسبی به ام ر خاورمیانه ت جه کرک، ولی این چرخش مقطعهی به که و    1960ترکیه کر کهه 

از طهرف کیگهر، مسهائل امنیتهی کر        کهرک یمه  نیتهأم همچنان ترتیبات امنیتی با ررب منافع امنیتی ترکیهه را  

کر بلغارستان وابسهتگی و پی نهدهای امنیتهی     هاترکو مسئله  مسئله قبرس و اختتف با ی نان ازجملهبالکان 

ترکیهه   –مجم  هه امنیتهی بالکهان     یهها شیپه   و وی ر کر کاک که طبق مدل نظری ب زانترکیه را شکل می

امنیتی ترکیه شد به ص رتی کهه نقهش    یهاتیاول  فیبازتعرر به اما پایان جنگ سرک منج؛ ب ک یبررسقابل

کشهید  کر ایهن راسهتا، کیگهر شه روی      امنیتی مجاور خ یش را به چهالش مهی   یهامجم  ه ایق ترکیه کر 

 ژهیوبهو ظه ر بازیگران جدید  کرکهای امنیتی ترکیه را مشخص نمیوابستگی یک تهدید مح ری  ن انبه

و تحه الت پسها جنهگ سهرک کر خاورمیانهه محهیط امنیتهی         ر آسیای مرکزی و قفقازترکی ک یهایجمه ر
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کجلهه و  ) یآبه جدیدی را برای ترکیه ترسی  و مشهخص نمه ک  کر خاورمیانهه، مسهئله کهرکی و مشهاجرات       

و همچنهین اشهغال ک یهت ت سهط  هراق و       امنیتی ترکیه به ک  یهاتیاول فرات( با س ریه و  راق کر صدر 

امنیتی ترکیه به  یهایوابستگکه منجر به آزاکی  مل بیشتر کرکهای شمال  راق شد، بر  نازآپستح الت 

 ینم کهها ، یکهی از  1996افزوک  اتحاک نظامی ترکیه با اسهرائیل کر   1990مجم  ه امنیتی خاورمیانه کر کهه 

 ب که است  1990وابستگی امنیتی ترکیه به مجم  ه امنیتی خاورمیانه کر کهه  یریگشکل

کو تح ل  مهده وابسهتگی امنیتهی ترکیهه بهه مجم  هه امنیتهی خاورمیانهه را          کر کهه اول قرن بیست و یک ،

یاستراتژکر قالب  ییگرا ین  ثمانافزایش کاک  نخست، روی کار آمدن حزب  دالت و ت سعه با رویکرک 

 ک خاورمیانه کر و سپس گ لیس  ب ک که با ث صع « مق استراتژیک»و « مشکتت صفر با همسایگان» یها

ترکیهه بهه یهک قهدرت      شهدن لیتبهد امنیتی جدید ترکیه شد  کر این راستا، خاورمیانهه بهرای    یهایوابستگ

اقتصهاکی ترکیهه کر مجم  هه     -گرایهی فعهال سیاسهی    کرکهنش که  بزرگ، از اهمیت زیاکی برخ رکار شد

 یاهستهئیل، میانجیگری کر پرونده کرک  میانجیگری برای صلح س ریه و اسراامنیتی خاورمیانه نم ک پیدا می

فعهال کر  رصهه    کنش گراییاین  یهامشخصهایران و افزایش نقش ترکیه کر سازمان همکاری استمی، از 

کر نظهام   متحدهاالتیا ییگراجانبهکیاز  متأثرسق ط  راق  کومین تح ل، مجم  ه امنیتی خاورمیانه است 

به نفهع جمهه ری اسهتمی     یت جهقابلرا به شکل  یامنطقهکه ت ازن  کر خاورمیانه است متعاقباًو  المللنیب

به ه  زک  کر این چهارچ ب جدید، ترکیه با کو پیامد مه  امنیتی م اجه  اشیامنطقهایران و به هزینه رقبای 

شههیعیان بهه ک کههه  یابیههقههدرتاز  متههأثرشههد  نخسههت، افههزایش نفهه   جمههه ری اسههتمی ایههران کر  ههراق  

 یهاگروهترکیه سعی کرک که با حمایت از  جهیکرنتو  ترکیه را نسبت به این نف   افزایش کاک یهاتیحساس

امها کومهین پیامهد،    ؛ حد ر ایران را کر  راق م ازنه نماید سک الر و سنی، یهاگروه ازجملهرقیب شیعیان، 

س  کاکه ب ک  کر ایهن  به کرکها کر چهارچ ب فدرالی یت جهقابلتغییر ژئ پلیتیک  راق ب ک که آزاکی  مل 

کرکهها را م ازنهه    یطلبه اسهتقتل راستا، ترکیه هم اره سعی نم ک که با حمایت از کولت مرکزی کر بغهداک،  

کر ترکیهه از منظهر امنیهت و     ت جهقابلکرکها را با ت جه به جمعیت کرک  یطلباستقتل، ترکیه کرواقعنماید  

و کر اکامه مناز هات کاخلهی سه ریه و  هراق بهه شهکل        ، بهار  ربیتیکرنها   دیکیمثبات سیاسی خ یش 

ایهن   کهه  مجم  ه امنیتی خاورمیانه شده است ترکیه به -اساسی با ث گذار ترکیه از مجم  ه امنیتی بالکان

سیاسی استبداکی  یهانظاماست  کر مرحله نخست، بهار  ربی ن ید گذار از  گرفتهشکلگذار کر کو مرحله 

همچ ن  ییهاگروه، ترکیه با حمایت از جهیکرنتکاک  کراتیک را کر این کش رها میهای سیاسی کم  نظامبه

اخ ان المسلمین، سعی کر افزایش نف   سیاسی خ یش کر  صر پسا انقتب کر مجم  هه امنیتهی خاورمیانهه    
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مناز ه کاخلهی کر سه ریه و سهپس سهرایت ایهن مناز هه بهه  هراق،          یریگاوجبا  اما کر مرحله کوم،؛ کاشت

کلهی، ایهن    صه رت بهه امنیتی ترکیه کر مجم  ه امنیتی خاورمیانه تغییر پیدا کرک   یهایوابستگو  هاتیاول 

 یانهدازها چشه  اسهت  کر بعهد نخسهت،     یبررسه قابلهای امنیتی کر چندین بعد و وابستگی هاتیاول تغییر 

ر  راق بعهد از خهروج نیروههای    ایران و ترکیه ک یهارقابتایرانی از بهار  ربی و همچنین  -متفاوت ترکی

 یامنطقهه ههای بحرانهی   رقابهت و تقابهل فزاینهده ترکیهه بها ایهران کر کهان ن        یریگشکلآمریکایی، م جب 

نقهش   بخص   کر س ریه و  راق پهس از گسهترش مناز هه شهده اسهت  از ایهن کیهدگاه، ترکیهه افهزایش         

سق ط بشهار اسهد کر سه ریه و     کرگرو جمه ری استمی ایران را یامنطقهخ یش و کاهش نف    یامنطقه

، برای رسهیدن بهه   جهیکرنت  دیکیمطرفدار ایران کر معاکالت سیاسی  راق  یهاگروهکاهش نقش شیعیان و 

بعهد امنیتهی ترکیهه نیهز باشهد،       نیتهر مه  ت اندیماین هدف استراتژیک تتش نم که است  کر بعد کوم که 

 کهههیکرصهه رتکههه  یامسههئلهبینههد، کههرکی مههی نههداز مسههئلهاچشهه ترکیههه مناز ههات سهه ریه و  ههراق را از 

ثبهات سیاسهی و انسهجام ملهی ترکیهه را بها        ت اندیمکرکهای  راق  استقتل خ کمختاری کرکهای س ریه و

راهبرک امنیتی خ یش را بر مبنای جل گیری از این فرایند قهرار کاکه اسهت  کر    جهیکرنتچالش م اجه نماید، 

با گسترش بنیاکگرایی سهنی، ثبهات سیاسهی ترکیهه را بها       ت اندیمی س ریه و  راق بعد س م، مناز ات کاخل

حمتت انتحاری کر ترکیه بعد از بحران مهاجرین  یریگاوجبه  ت انیمکه از ش اهد آن  خطر م اجه نماید

 اشاره کرک 

وابهط و سیاسهت   بر ر یا مده ریتأثهای امنیتی جدید پ یش یریگشکلکر بعد الگ های کوستی و کشمنی، 

 که  توه بهر روابهط بها جمهه ری اسهتمی ایهران،       خارجی ترکیه کر مجم  ه امنیتی خاورمیانه کاشته است

  کر این راستا، ش کیمرا شامل  متحدهاالتیا ژهیوبهو همچنین ررب  فارس یخل رب  یهاکولتروابط با 

بها ترکیهه کر راسهتای     فارس یخل رب  یهاکولت برای اتحاک یت جهقابلامنیتی جدید فرصت  یهاشیپ 

ایران را فراه  آورک که معط ف به حذف اسد از قهدرت و کهاهش نقهش شهیعیان کر      یامنطقهم ازنه نف   

قطهر   یاسهتثنا به ربی  کارمحافظه یهاکولتاز رقابت ترکیه با  متأثراما کر اکامه، ؛ ساختار سیاسی  راق ب ک

 یهاکولتلمین شدت یافته ب ک، ترکیه نیز تبدیل به بخشی از چالش  لیه که با حمایت ترکیه از اخ ان المس

کرکسهتان  هراق، زمینهه نزکیکهی      یپرسهمهشد  همچنین کر فاز بعدی تح الت، با مسئله  فارس یخل ربی 

نظر  روسیه و آمریکا، به ازجمله یافرا منطقهبیشتر ایران و ترکیه فراه  شد  کر بعد روابط ترکیه با بازیگران 

که با حمایت نات  از ترکیه همراه  هاآنو تنش کر روابط  رسد که تقابل ترکیه با روسیه کر بحران س ریهمی

آمریکها، ترکیهه    بهرختف کهه   جهایی  تها  نب ک، چهارچ ب روابط ترکیه با نات  را کچار تغییهر اساسهی نمه ک   
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کهه بها یهک کوری     رسهد یمه به نظر  ،تیکرنها لیه کولت استمی مشارکت نکرک   کرنبرکفعاالنه  ص رتبه

شیافهزا امنیتی ترکیه با مجم  ه امنیتی خاورمیانهه   یهایوابستگاز نات ، بیش از هر زمان کیگری  ت جهقابل

 اک ا کرک که ترکیه اکن ن  د  کامل مجم  ه امنیتی خاورمیانه است  ت انیمتا جایی که  افتهی
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