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 چکیده
ست که ترکیه به درک تغییرات رخ شده ا سبب  شدن تهدیدهای امنیتی جدید،  ساداعش و نمایان  داده در خاورمیانۀ پ

المللی دستتت پیدا کند که نقطۀ کانونی ،ن، ردرتمند شتتدن از  ری  ای و بینجدیدی از نقش خود در محیط منطقه
المللی استتتتر برپایۀ این راهبرد جدید، ترکیه در پی بررراری توازن و های جدید بینپویشفعال شتتتدن در منطقه و 

ست خارجی خود در خاورمیانه و محیط بینمتعادل سیا ستر بهسازی  هم غرب، هم »دلیل، راهبرد همینالمللی ا
اش، یعنی به هدف اصلی کند تا در بلندمدتمدت در سیاست خارجی خود دنبال میمدت و میانرا در کوتاه« شرق

استتیمی برستتدر این پ وهش با کاربستتت ن ریۀ تتتتتهای ترکیتبدیل شتتدن به یق ردرت مستتتقل جهانی با ارزش
راهبرد سیاست خارجی ترکیه در »گویی به این پرسش است که در پی پاسختحلیلی تتتتگرایی و روش توصیفینووارع

های راهبرد سیاست خارجی ترکیه در حوزۀ دهد که مؤلفهان میهای پ وهش نشیافته« خاورمیانه پساداعش چیست؟
سی، بازنگری در ارتباط با داعش، منطقه شنی بینسیا سوریه، حفظ المللگرایی با چا گرایی، بررراری دوبارۀ روابط با 

ر در حوزۀ ای خود در خاورمیانه استتتر این کشتتوموازنۀ ردرت با ایران، و نگاه به روستتیه برای بازیابی نقش منطقه
سعۀ همکاری ست ثبات منابع انرژی و تو سیا صادی،  صادی منطقهارت کند و در المللی را دنبال میای و بینهای ارت

 حوزۀ فرهنگی نیز در پی تقویت ردرت نرم و توسعۀ نفوذ در کشورهای خاورمیانه استر

 گراییترکیه، سیاست خارجی، پساداعش، خاورمیانه، نووارع :واژگان کلیدی
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Turkey's Foreign Policy Strategy in the Post-ISIS  

Middle East 
 

Hossein Fattahi Ardakani1 

 
Abstract 

Changes in the post-ISIS Middle East and the emergence of new security threats have given 

Turkey a new understanding of its role in the regional and international environment, the 

focal point of which is strengthening through activation in the region and dynamics. New is 

international. Based on this new strategy, Turkey seeks to balance its foreign policy in the 

Middle East and the international environment. For this reason, it pursues the strategy of 

"both the West and the East" in its short and medium term in its foreign policy in order to 

become its main goal in the long run, which is to become an independent world power with 

Turkish-Islamic values. Using neo-realist theory and descriptive-analytical method, this 

study seeks to answer the question of what is Turkey's foreign policy strategy in the post-

conflict Middle East? The research findings show that the components of Turkey's foreign 

policy strategy in the political field are reviewing in relation to ISIL, regionalism with a touch 

of internationalism, re-establishing relations with Syria, maintaining the balance of power 

with Iran and looking at Russia is seeking to regain its regional role in the Middle East. In 

the economic field, the policy is the stabilization of energy resources and the development of 

regional and international economic cooperation. In the cultural field, it seeks to strengthen 

soft power and expand its influence in the Middle East. 
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 مقدمه
های سیاسی در ،ن، بسیار جهان است که روند دگرگونی 1خاورمیانه از معدود منا   مهم و راهبردی

ایران، ای مانند های مهم منطقه، ردرت2توجه استتتتر در این منطقۀ مهم ژلوپلیتیقستتریع و رابل
های زمانی بسیار کوتاه، در پی ایجاد تغییراتی در راستای منافع ملی خود ترکیه، و عربستان در فاصله

المللی نیز در راستتتای منافع ملی خود و های بزرگ بینبراین، ردرتپیمانانشتتان هستتتندر افزونو هم
طقه هستتتندر این مستتئله، پیمانانشتتان همواره در پی مداخله و اثرگراری بر روندهای ستتیاستتی منهم

ست و  سیا شمندان حوزۀ  ست که تحوالت این منطقۀ مهم، همواره در کانون توجه اندی شده ا سبب 
ای تأثیرگرار های منطقهردرت باشتتتد و پیوستتته بررستتی و ارزیابی شتتودر ترکیه، یکی از ردرت

پیشتتینۀ تاری ی و  ستتبب برخورداری ازوی ه در دهۀ اخیر بوده استتتر این کشتتور، بهخاورمیانه، به
پیوستگی به مرکزیت سیاسی، تاری ی، و جغرافیایی جهان اسیم، از جایگاه مهمی برخوردار بوده و 

قهدگرگونی های مهم منط قه برای ات اذ راهبرد های دیگر منط ای و های ،ن، همواره بر کشتتور
امپراتوری عثمانی و  دار خیفت استتیمی و یادگارالمللی، تأثیرگرار بوده استتتتر ترکیه، میرا بین

سیم، ارزش ست که در بین ن بگان جهان ا سیم ا سی، و فرهنگی جهان ا سیا های مهم تاری ی، 
ای داردر منابع اصتتلی ستتیاستتت خارجی ستتنتی ترکیه عبارتند ازت تجربۀ تاری ی جایگاه شتتایستتته

ردرت(، انقیب ملی نت توازن  مانی )ستت جاد جمهورامپراتوری عث مالیستتتی و ای ی گرای ک
( 3ها و منافع خارجی )سندروم سورسازی و مدرنیزاسیون، و بدگمانی به ردرت)انزوا لبی(، اروپایی

(Murinson, 2006)ست خارجی ر براین سیا سه رویکرد مهم را در راهبرد  شور تاکنون  ساس، این ک ا
ست خارجی لیبرال )خود تتتتتتتت سیا ست خارجی 2002-2009شامل رویکرد  سیا (، رویکرد 

سیاگرایی )2009-2015گرایی )نوعثمانی ست خارجی اورا سیا تتتتت تاکنون( 2015(، و رویکرد 
 ر(Baydemir, 2020: 19)پشت سر گراشته است 

دهندۀ نوعی پیچیدگی است که محصول تأثیر فرایند تاری ی سیاست خارجی این کشور، نشان
های ر در دورهای و جهانی بر این کشتتور استتتر دروارع، ستتیاستتت خارجی این کشتتوعوامل منطقه

________________________________________________________________ 
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2. Geopolitics 
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ر در این دوران تاری ی، ترکیه از یق (Ismail, 2020: 62)م تلف، پیوستتته درحال تغییر بوده استتت 
کنندۀ غرب در منطقه و ثباتهای بیگردان از سیاستسوی یق کشور رویکشور وابسته به غرب، به

ای ترکیه با غرب، دههای حرکت کرده استر دروارع، روابط چندینهای منطقهگرایی در سیاستعمل
عنوان یق کشتتور تنها به جایگاه موردانت ار خود بهاین کشتتور را به این نتیجه رستتانده استتت که نه

مرور از دستتت داده و ای خود را هم بهنزدیق به غرب نرستتیده استتت، بلکه اعتبار و جایگاه منطقه
دلیل، در دورۀ همین بیند؛ به المللی معل  میاکنون خود را در فضتتای ستتیاستتی منطقه و محیط بین

ای خود با گرایی و بازیابی جایگاه ردرتمند منطقهسوی عمل، به1گراییسوم، با ات اذ رویکرد نووارع
 المللی، تغییر جهت داده استردر روابط بین« 2اصل خودیاری»نگاه به 

نام برد که در این منطقه ای المللی، باید از بازیگران فروملیای و بینهای منطقهبر ردرتافزون
بوده  3های اخیر، گروه تروریستتتی داعشها در ستتالترین ،ناند که یکی از مهمبستتیار تأثیرگرار بوده

ستر داعش، به سیا سیا ستفاده از جنگ روانی و  4ایدلولوژیقتتتتعنوان یق گروه  با رابلیت باالی ا
 ور مستقیم، سیاست و امنیت د که بهشوای و استفادۀ بیشینه از خشونت، شناخته میردرت رسانه

توان گفت، ای که میگونهخاورمیانه را تحت تأثیر اردامات و ایدلولوژی خود ررار داده استتتت؛ به
ستر اهمیت  شده ا شرایط خاورمیانه به پیش و پس از این گروه  سیم  سبب تق ظهور و افول داعش، 

ای برخی کشتتورهای منطقه، راهبرد منطقه ای بود که پس از شتتکستتت این گروه،اندازهاین تأثیر به
ترکیه، همواره هنگام »ازجمله ترکیه، با تأثیرپریری از ،ن، دچار دگرگونی در مقام ن ریه و عمل شتتدر 

که بیشتر ناشی از ررابت برای کسب منافع در محیط بروز جنگ ردرت میان کشورهای گوناگون تتتتتت
های جدید شودتتتتتتتت در پی گزینهدن خأل ردرت میوجود ،مالمللی است و سبب بهای و بینمنطقه

ستتازی این روابط ردرت و ستتازگاری خود با شتترایط جدید ستتیاستتت خارجی در راستتتای متعادل
ای شتتتد تا ترکیه با تکیه بر ؛ بنابراین، ظهور داعش، بهانه(Baydemir, 2020: i)« المللی استتتتبین

ر پی حرف دولت ستتوریه و بازیابی ردرت های اخوانی خود دهای ایدلولوژیکی و گرایشدیدگاه
های ایدلولوژیکی داعش و ای خود باشتتدر برخی بر این ن رند که نزدیکی و همانندی گرایشمنطقه

________________________________________________________________ 
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اردوغان، در کنار وجود دشتتمنانی چون ایران و ستتوریه، عاملی برای نزدیکی و همکاری بین ترکیه و 
ست  شتبا(Mousavi, 2016: 7-366)داعش بوده ا ستن به ، اما ا سباتی ترکیه در این دوره، امید ب ه محا

کم گرفتن متحدان  حمایت متحدان خود، شتتامل ن ام امنیتی غرب، یعنی اروپا و ،مریکا، و دستتت
سیه، و حزب سوریه، یعنی ایران، رو ر اما افول ردرت داعش (Kösebalaban, 2020: 7)الله بود سنتی 

 را دچار تغییر کردر ای ترکیهدر منطقه، بار دیگر راهبرد منطقه
به دروارع، پس از وروع دگرگونی ردام  بار دیگر ا یه  قه، ترک حرف داعش در منط ناشتتی از  های 

به اهداف بازبینی و ارزیابی راهبرد منطقه یابی  یت جایگاه خود و دستتت ای خود )در راستتتای تقو
نافع ملی اش در چارچوب مترکیه، کشتتوری استتت که ستتیاستتت خارجی»موردن ر( کردر دروارع، 

کند )مورد روستتیه( و خطر بیفتد، عررخواهی میشتتودر هرجا که منافع کشتتور بهتدوین و اجرا می
کند )مورد استترالیل(؛ بنابراین، نتتمن کند، به جهان استتیم پشتتت میهرجا که منفعتش ایجاب می

ستا، در درهمیندهای نشان می،ویو رابطۀ راهبردی دارد، به مردم فلسطین هم توجه وی هاینکه با تل را
در مورد ستتوریه، دولت ترکیه برای حفظ منافعش، هم با ایران و روستتیه متحد شتتده و هم با التیف 

 ر(Arkan, 2019)« غربی و م الفان بشار اسد همگام شد
ست افزون سیا سفید و ورود بایدن نیز تغییرات بنیادینی را در راهبرد  براین، خروج ترامپ از کاخ 

ست خارجی ترکیه تا حد زیادی تحت تأثیر غرب و بهخارجی ترکیه ای سیا وی ه جاد خواهد کرد، زیرا 
های بایدن دربارۀ عدم حمایت از عربستان در جنگ یمن، عدم فروش سیح به ،مریکا استر دیدگاه

ای ترکیه در دوران پستتاداعش عربستتتان، و بازگشتتت به برجام، فضتتای جدیدی را برای راهبرد منطقه
ست که ایجاد خواه نر این ا صلی پ وهش حا سش ا ست خارجی »د کرد؛ بنابراین، پر سیا راهبرد 

ترکیه »ای که ما در پی تبیین ،ن هستیم، این است که فرنیه« ترکیه در خاورمیانۀ پساداعش چیست؟
ای، در پی افول داعش و ناامیدی از ،مریکا گانۀ منطقههای سهبا گرار از دوران پرفرازونشیب سیاست

ای خود بوده و با ستتاماندهی راهبرد خود در ستته ، در اندیشتتۀ بازیابی جایگاه و ردرت منطقهو غرب
صادی، و فرهنگی، درحال اجرای مؤلفه سی، ارت سیا ستحوزۀ  سی «ر های ،ن ا در ادامه، پس از برر

پیشتتینه و چارچوب ن ری پ وهش، اردامات ترکیه را در چارچوب مفهومی پ وهش تحلیل و تبیین 
 شکل زیر استرکرد؛ بنابراین، چارچوب این پ وهش، بهخواهیم 
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 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 

 

 . پیشینه پژوهش1
ژلوپلیتیق انتقادی »ای با عنوان در مقاله  (Sadeghi Aval et al,2020:1-23)و همکاران   صادقی اول

بال داعش یه در ر یل رویکرد ترک قادی«و تحل یق انت یه بر رویکرد ژلوپلیت با تک که  1،  بر این ن رند 
وی ه ترکیه، در پی این بود که با حمایت نامحستتوس از داعش، ردرت محور مقاومت در منطقه، به

گرایی گرایی و هویتبر عثمانیم موردن ر خود را که مبتنیایران و تشیع را تضعیف کند تا بتواند اسی
 تر کندرای حزب عدالت و توسعه است، نهادینهاسیمی و منطقه
ها ی کاران   فردپیشگگ له  (Pishgahi-Fard et al,2020:23-46)و هم قا با عنوان در م یل »ای  تحل

اند که ترکیه، با هدف بر این ن ر بوده« موانتتع ترکیه در ربال تحوالت منطقه )مورد مطالعهت داعش(
هداف ابازیابی ه مونی عثمانی و سیاست خارجی نگاه به شرق و خاورمیانه و در راستای رسیدن به 

 ح، همکاری و همراهی، و پشتتتیبانی ازامنیت ملی خود، در ربال داعش، رویکرد تستتاهل و تستتام
 برخی اردامات داعش را درپیش گرفته استر

________________________________________________________________ 
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سمی  سترات ی ترکیه در ربال داعش»ای با عنوان در مقاله  (Ghasemi,2016:93-114) قا ست « ا بر این ن ر ا
ز ظهور عهده گرفت و پس اکه در بحران ستتوریه، ترکیه ابتدا نقش پشتتتیبان جدی م الفان دولت ستتوریه را به

عنوان دولت پشتیبان داعش بود و این داعش، سیاست انفعال و اغماض را پیشه کرد که نتیجۀ ،ن، معرفی ترکیه به
 تبیین استرین کشور رابلاهای امنیتی رهبران ها برپایۀ ن ریۀ رلالیسم و نگرانیسیاست
اردوغانیسم »ا عنوان ای بدر مقاله  (Golmohammadi et al,2016:69-92)و همکاران   محمدیگل

وی ه های ذهنی رهبران ترکیه، به، بر این ن رند که برداشتتتت«ای ترکیهو فهم ستتیاستتتت خاورمیانه
های محیطی و راهبردی ترکیه اردوغان، چارچوب اصلی سیاست خارجی این کشور را ورای وارعیت

منطقه، و افزایش حمیت رگرایی، رویکردهای تهاجمی در تحکیم ارتدا دهد که نتیجۀ ،ن،تشکیل می
 تروریستی و ناامنی داخلی این کشور استر

افول و زوال مدل »ای با عنوان ر مقالهد  (Ismaili et al,2016:175-202)و همکاران   اسگگمالی ی
عنوان یق ردرت با ، بر این ن رند که ترکیه، همواره در پی مطرح کردن خود به«ترکیه در خاورمیانه

های سیاسی در منطقۀ ی، توسعۀ ارتصادی، ثبات سیاسی، و مرجع حل اختیفهای دموکراسوی گی
به ناکامی رو با  ای حکومت در رو شتتتده و درعمل، مدل ترکیهخاورمیانه بوده استتتت، اما همواره 

 شمار ،وردرشده بهخاورمیانه را باید ناکار،مد و تمام
تحول سیاست خارجی ترکیه »عنوان  ای بادر مقاله  )Kösebalaban,2020:335-344( 1کاسباالبان

شت امنیتبه سوریهت بازگ ست که ترکیه به« سوی  من ور حفاظت از امنیت ملی خود، بر این ن ر ا
سال به ست لیبرالی که گرایانهسوی گفتمان ملی، به2015تدریج از  سیا ضاد با  ستای ت تر و در را

یابی جای عقینیت، ترس از ردرتبه پیشتتتر به ،ن پایبند بود، تغییر مونتتع داده استتتتر دروارع،
ستفاده از ابزار  ست که منجر به ا شده ا ست خارجی ،ن تبدیل  سیا صلی  سئلۀ ا م الفان کرد، به م

 ن امی و درنتیجه، دوری از ،مریکا و اروپا و نزدیکی راهبردی به روسیه شده استر
ست خارجی ترکیه »نامۀ خود با عنوان در پایان  )Baydemir,2020( 2بایدمیر سیا ضل انتقادی  مع

بین شتترق و غربت پیامدهای تغییر ستتیاستتت خارجی ترکیه در مورد امنیت اتحاد در ستتطح محلی، 
کید کرده استتتت که تأثیر ن ام بین« ای، و جهانیمنطقه المللی پس از جنگ ستترد و فروپاشتتی تأ
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به رهبری ،مریکا بر ترکیه، ستتبب شتتد که این کشتتور، فرایند شتتوروی و ،غاز ن م ه مونیق جهانی 
 المللی ،غاز کندرسازی و سازگاری با ونعیت جدید بینمن ور متعادلسیاست خارجی خود را به

ترکیه تحت حکومت حزب عدالت و »ای با عنوان در مقاله  )Ismail,2020:60-73( 1اسگگمالیل
ست خارجی در ربال خاورمیانه سیا سعهت  ست « تو سیا ست که این حزب، ابتدا در پی  بر این ن ر ا

به ما  به غرب بود، ا بت  گاه مث ندارد و ن ردرت غرب  جایی در بلوک  نده،  که در ،ی فت  یا مرور در
 ای ارتباط و نزدیکی با همسایگان روی ،وردرسرانجام، به سیاست منطقه

سیک س»ای با عنوان در مقاله  )Altunışık,2020( 2آلتونی ست خارجی ترکیه در چرخش جدید  یا
های ، بر این ن ر است که سیاست خارجی ترکیه، در سال«ای و داخلیهای منطقهخاورمیانهت ناامنی

المللی تغییر کرده استت که دربردارندۀ تغییر در ای، و بینهای داخلی، منطقهستبب دگرگونیاخیر به
در منطقه، افزایش استتتفاده از ردرت  اماراتتتتتتعامل با ،مریکا و روستتیه، ررابت با محور عربستتتان

 جانبه استرن امی، و ترجیح اردامات یق
شاره به نحوه ظهور « نبرد ترکیه علیه داعش»ای با عنوان در مقاله  )SÖNMEZ,2019( 3سونمز با ا

و بروز گروه داعش، بر این ن ر است که ترکیه، از ن ستین کشورهایی بود که با این گروه درگیر شد و 
 کندرعنوان یق بازیگر اصلی در برابر این گروه اشاره میامه، به اردامات س ت و نرم ترکیه بهدر اد

دهد، راهبرد ستتیاستتت خارجی ترکیه در دوران گونه که مرور پیشتتینۀ پ وهش نشتتان میهمان
ساداعش، به شده اای همهگونهپ نر،جانبه ارزیابی ن  ست؛ بنابراین، وجه نو،ورانه و تمایز پ وهش حا

سی،  سیا سه حوزۀ  ساداعش و واکاوی ،ن در  شور در دوران پ ست خارجی این ک سیا تبیین راهبرد 
 ارتصادی، و فرهنگی استر

 
 . روش پژوهش2

سعهتتتتلحاظ نوع، کاربردیاین پ وهش به صیفیای و بهتو ستر برای تتتتلحاظ روش، تو تحلیلی ا
ای و از منابع معتبر علمی و پ وهشتتی های پ وهش نیز از روش استتنادی و کتاب انهگرد،وری داده

________________________________________________________________ 

1. Muhammad Ismail 

2. Benli Altunışık 

3. Goktug Sonmez 



     235  راهبرد سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانۀ پساداعش

ست در تحلیل داده شده ا سعی  شده و  ستفاده  شودر ها، از دادها ستفاده  سقوط داعش ا های پس از 
استتاس، در ادامه، پس از بررستتی چارچوب ن ری پ وهش، راهبرد ستتیاستتت خارجی ترکیه همینبر

پساداعش را در سه حوزۀ سیاسی، ارتصادی، و فرهنگی، واکاوی و در پایان نیز دستاوردهای ،ن را در 
 ایمرای تبیین کردهبعد منطقه

 
 . چارچوب نظری پژوهش3

گرایی را با مفهوم ردرت و کند، وارعبر،مده استتت، ستتعی می گراییگرایی که از دل ن ریۀ وارعنووارع
درستتت »دهد که گرایی نشتتان میای نرم تطبی  دهدر نووارعگونههای ستتیاستتی امروزی، بهارزش
نمانتهمان شت حقوق را بهگونه که ابزار ردرت و  سر کنند،  ور کامل متجلی نمیهای اجرایی، 

ست را نیز نمی سیا شت  ستسر ست، بهعنوان مهمناد به ردرت، بهتوان با ا سیا  ور کامل ترین ابزار 
وجوی چیزی فراتر از ردرت در ؛ بنابراین، باید در جستت(Kindermann, 1985: 10-11)،شتکار کرد 
بر ردرت را تحلیل های مبتنیها با یکدیگر، وارعیتگرایی کیستتیق بود و با ،می تن ،نمفهوم وارع
( 1ای شتتاملت وابستتتههمهای پ وهشتتی بهگرا، دربردارندۀ مقولهد نووارعرویکر»استتاس، کردر براین

( همکاری و منازعه 4( برداشتتت و وارعیت؛ 3( منافع و ردرت؛ 2ستتیستتتم و تصتتمیم )رهبری(؛ 
ر هدف اصتتلی  (Doherty& Faltzgraf, 2009: 196)«( هنجار یا نفع استتتت5)راهبرد رفتاری(؛ و 

ستن از پنووارع صلبانه وارعفرضیشگرایی، دوری ج صر های مت ست تا با دخالت دادن عنا گرایی ا
قه بازیگر در محیط منط یت  های المللی، و درن ر گرفتن وی گیای و بینبااهمیتی همچون مورع

 ها، تحلیل درستی از روابط بین بازیگران ردرت اراله دهدرفرهنگی، ارتصادی، و تعامل میان دولت
المللی را گرایی، محیط )ستتاختار( پر،شتتوب بینیستتیق، نووارعگرایی کبرخیف ن ریۀ وارع

دهد و عملکردهای چندگانۀ دولت و بازیگران دیگر عرصتتتۀ ردرت را مبنای مبنای تحلیل ررار می
صمیم ستیابی به اهداف میت سان که مبنای تحلیل وارعگیری و د شرور ان شت  سر گرایی داند و از 

ها در ارالۀ کستتب ستتود و منفعت، همچنان هدف اصتتلی دولتبراین، کندر افزوناستتت، عبور می
ست خارجی ،ن سیا سود و زیان خود، ها بوده و ،نراهبردهای  سبۀ  سنجش و محا ها همواره درحال 

وی ۀ در حوزۀ منافع حیاتی، ها، بهبرپایۀ عملکردها و منابع دردسترسشان هستند و برای دستیابی به ،ن
ستند و نر به جنگ نیز ه سئله در دولت حتی حا سعهاین م سود و زیان، یا های تو  لب، تا برابری 
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های مکتب ترین شتتاخ ر همچنین، یکی از اصتتلی(Gilpin, 1981: 9-11)برتری ستتود، ادامه دارد 
سطوح منطقهنووارع نع موجود، تیش گرایی، توازن روا در  ست حفظ و سیا ست که در ،ن به  ای ا

زیگران در شرایط ،نارشی، و تعادل ردرت و کنشگری بازیگرانی که یافته برای کنترل ردرت باسازمان
 :Mosallanejad, 2011)کند ای هستتتند، اشتتاره میدر پی کستتب ردرت بیشتتتر یا جایگاه برتر منطقه

رستتد که با توجه به محیط پر،شتتوب منطقۀ خاورمیانه و کاربستتت ن ر می؛ بنابراین، به(135-138
ها، ن ریۀ ای برای دستتتیابی به اهداف و مطلوبیتهای منطقهدرتراهبردهای گوناگون از ستتوی ر

سبت به ن ریهنووارع ساداعش، ن ست خارجی ترکیه در خاورمیانه پ سیا های گرایی برای تبیین راهبرد 
تر باشتتدر ترکیۀ پستتاداعش، درگیر الملل، مناستتبدیگر موجود در حوزۀ شتتناخت و تبیین روابط بین

المللی شده است که از ای و بینهای محاسباتی در حوزۀ سیاست منطقهاهها و گاهی اشتبپیچیدگی
گاه نووارع بهن نافع، میگرایی،  جارها و م یه بر مونتتوع رهبری و هن ید این ن ر ک تأ به وی ه  توان 

اساس، هایی دربارۀ چرایی و چگونگی راهبرد سیاست خارجی این کشور پاسخ دادر برهمینپرسش
ست خارجی پساداعش این کشور در سه حوزۀ سیاسی، ارتصادی، و فرهنگی را در ادامه راهبرد سیا

 ایمربررسی و ارزیابی کرده
 . راهبرد سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه پساداعش4

ساداعش، می ست خارجی ترکیه در دوران پ سیا گرایی بهره توان از رویکرد نووارعبرای تحلیل راهبرد 
کید بر جستر براین المللی، از ای و بینمنافع ملی و امنیت ملی در محیط ،نارشیق منطقهاساس، تأ

اصتتول بنیادین راهبرد ستتیاستتت خارجی ترکیه در راستتتای حفظ بقا، دستتتیابی به اهداف، و تثبیت 
گرایی و در راستتتای ،یدر اردامات ترکیه برپایۀ نگرش نووارعشتتمار میای این کشتتور بهجایگاه منطقه

ارزیابی ای این کشور در سه حوزۀ سیاسی، ارتصادی، و فرهنگی رابلردرت منطقهبازیابی جایگاه و 
تتتتتت ترکیه در پی ، نئوعثمانیسم نام دارد1تاسپینارن ر که بهاستر در این سیاست خارجی جدید تتتتتت

های پیشین امپراتوری عثمانی استفاده از ردرت نرم و نفوذ سیاسی، ارتصادی، و فرهنگی در سرزمین
 ر(Taspinar, 2012: 127-140)است 
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 های سیاسی. مؤلفه1-4

 ارتباط ترکیه با داعش

عنوان یق برگ برنده در دهد که این کشتتتور، از داعش بهارزیابی ارتباط ترکیه با داعش نشتتتان می
ای خود استتتتفاده کرده استتتتر دروارع، نوعی دوگانگی و زیرکی راستتتتای پیشتتتبرد اهداف منطقه

شود که نگرانی همسایگان مبارزه با داعش از سوی این کشور مشاهده میهای راهبردی در سیاست
ستر چنان شورهای دیگر منطقه را برانگی ته ا ست، زمان ،ن  1که امانولل مکرونو ک اعیم کرده ا

شن کندر عده سیمی رو نع مبهم خود را در مورد دولت ا ست که ترکیه، مو ای بر این ن رند که ا
مایت ردرت  2014غیرمستتتتقیم دولت اردوغان نبود، داعش در ستتتال  های مستتتتقیم واگر ح

فت نمی مد داود اوغ وبراین، ر افزون)Yayla, 2020(گر جه و ن ستتتت2اح خار وزیر ، وزیر امور 
، در راستای حمایت از منطقه، داعش را 2013پیشین ترکیه اعیم کرده است که کشورش در سال 

ستی معرفی و در روزنامۀ  سازمان تروری ست یق  شر کرده ا سمی منت ر این (Davutoğlu, 2014)ر
ترین مونع ترکیه دانست که  بیعتًا باید با یق سازمان تروریستی که جان توان رسمیس ن را می

مبارزه برخیزدر اما در کند، بهخطر انداخته و بشتتریت را تهدید میو امنیت شتتهروندان منطقه را به
گوش بر روابط م فیانۀ ترکیه با این ستتازمان تروریستتتی بههای زیادی مبنیمقابل، اخبار و گزارش

ها در مبارزه با داعش حکایت های منطقه برای تضتتعیف اردامات ،نرستتید که از نگرانی دولتمی
های پشتیبانی لجستیکی و حمایت»، لبداله گل، مشاور پیشین یوسف مفتی اوغ ون ر داشتر به

سانه والنی سازمانهای دولتی مدت ترکیه، ر سیمی، بهو  ستان و رطر، های غیردولتی ا همراه عرب
ها از  ری  مرزهای ترکیه به ستتوریه برای نبرد با دولت استتد، ،مد ،نوها و ،زادی رفتاز این گروه

صره، و گروه شتیبانی از داعش، الن شور به یق پایگاه پ شد که این ک سلفی دیگر تبدیل باعث  های 
سوریشودر ،ن شبه میها روزها در  ستراحت میجنگیدند و   ,Müftüoğlu)« کردندها در ترکیه ا

بر فروش هایی مبنین ر از این ارتباط سیاسی و ایدلولوژیکی ترکیه با داعش، گزارشر صرف(2016
ها در خاک نفت سوریه توسط داعش به ترکیه و تأمین تسلیحات این سازمان و ،موزش نیروهای ،ن

شد و بی سر رجبترکیه هم اعیم  صلی تجارت نفت با ل اردوغان، پ  یب اردوغان را راچارچی ا
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 ر(Turbeville, 2016- Sputnik News, 2015)داعش معرفی کردند 
حال، پس از هیکت ستترکردۀ داعش، اردوغان در تولیتی نتتمن اعیم رنتتایتمندی از این بااین

ررار داد تا نشان « گپی»و « ککپ»های تروریستی دیگری مانند خبر، نام داعش را در کنار گروه
ر (trt, 2019)اندازه رادر استتت برای دستتتیابی به اهداف خود، با کارت داعش بازی کند دهد، تاچه

ست، ازیق سعی کرده ا ستیابی ترکیه  ستری را برای د سو، با حمایت و همکاری م فیانه با داعش، ب
 لبان کرد، ای خود، یعنی سرنگون کردن بشار اسد، فشار به ایران، سرکوب جداییبه اهداف منطقه

ریستتم دیگر، با محکوم کردن تروو اثبات برتری ستتیاستتی و ایدلولوژیکی خود فراهم کند، و ازستتوی
گاه در م ان اتهام رستتمی پشتتتیبانی از تروریستتم ررار نگیردر اما این راهبرد داعش در ظاهر، هیچ

سته ست که داعش، ه شده ا سبب  سباتی ترکیه  شتباه محا های  رفدار خود را در این چندوجهی و ا
یت کند  می و چندان دور، احتمال درگیری رستتای نهو در ،ینده (Ghasemi, 2016: 111)کشتتور تقو

 ،شکار بین داعش و ترکیه دور از ذهن نیستر
 گراییالمللگرایی با چاشنی بینمنطقه

تنها در منطقه بلکه در ستتطح جهان، هدف اردوغان این استتت که ترکیه را به بازیگری ردرتمند، نه
سیر تغییرات در خاورمیا»ر داود اوغلو، بر این ن ر بود که (Barkey, 2010)تبدیل کند  نه را ترکیه، م

ست، بلکه بهتنها بههدایت خواهد کرد، نه شوری که منادی ایدهعنوان دو های تغییر و ن م عنوان ک
ین منطقه لحاظ ژلوپلیتیکی، ترکیه حلقه پیوند بین شتترق و ر به(Davutoglu, 2012)« ای استتتنو

برخوردار بوده  المللیای و بینای در سطح منطقهدلیل، از وزن راهبردی وی ههمینغرب است و به
های و تأثیرات زیادی را از این مونتتوع دریافت کرده که ،خرین مورد ،ن، مستتئله داعش و درگیری

ستر عده صل میانجیگری و لف ی ترکیه با غرب ا سی ترکیه باید برپایۀ ا ای بر این ن رند که دیپلما
شد  شور با ر این مزیت، (Soyzal, 2004: 39)همکاری میان  رفین منازعه در منا   پیرامون این ک

گرایی ررار داده استتتتر یکی از اردامات حزب المللگرایی و بینهمواره ترکیه را در دوراهی منطقه
عدالت و توستتعه، ات اذ رویکرد مثبت به غرب بوده استتت که پیوستتتن به ناتو و پریرش ترتیبات 

شتتمار دهای اصتتتلی ،ن بهبه ،مریکا، از نمو« اینجرلیق»امنیتی این ستتتازمان و واگراری پایگاه 
،یدر دروارع، اصتل غربی شتدن، از اصتول بنیادین ستیاستت خارجی این کشتور پس از جنگ می

ست  شدن ر هدف ترکیه از غرب(Bali aykan, 1996: 346-347)جهانی دوم بوده ا گرایی، اروپایی 
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به یه نیز  یت کرده و ترک ما کا از ،ن ح پا، ،مری فت ارو با وجود م ال مستتتتقیم و  ایگونهاستتتت و 
ست سیا شبرد  ستقیم به پی سیای غیرم سیا، رفقاز، خزر، بالکان، و ، های ،مریکا در منطقه غرب ،

 ر(Vosoughi & Rezaei, 2015: 190-191)مرکزی کمق کرده است 
ای استر دروارع، ای سکوالر از اسیم مدل ترکیهبراین، این کشور درحال نشان دادن چهرهافزون

دهد که نزدیق به دموکراستتی فردی از یق دولت ستتکوالر را اراله میربهاین کشتتور، نستت ۀ منحصتت
ست  سعه و به(Onis, 1995)غربی ا شت حزب عدالت و تو سکوالر، بر،مده از بردا سیم  وی ه ر این ا

ای که گونهفهم اردوغان از اسیم بوده و درحال تبدیل شدن به ایدلولوژی رسمی این کشور است؛ به
سا سیمیسم»عنوان ن مسالل داخلی ترکیه از ،ن بهبرخی از کارشنا -Aras, 2016: 40)کنند یاد می« ا

المللی، تستتهیل ورود به اتحادیه گرایی، کستتب وجهۀ بینالمللر این اردامات در راستتتای بین(42
با ردرت باشتتگاه همکاری  به  پا، ورود  یت جایگاه منطقههای بینارو ای ترکیه بوده المللی، و تقو

ستر اح سترات یق»مد داود اوغلو، این راهبرد را در کتاب ا نیح میخود، این« عم  ا دهد گونه تو
که ترکیه باید بین سیاست نزدیکی به غرب و ارتباط با همسایگان در شمال ،فریقا و خاورمیانه، تعادل 

نه جایگزینی ،ن  باشتتتد،  با غرب  باط  عادل در ارت  ,Ghahramanpour)و توازن برررار کند و در پی ت

مات پیش(2010 ردا نان، نگرانی از ا ما همچ چالشبینیر ا پریر و  یه زیر پرچم حزب نا برانگیز ترک
 ر(Baydemir, 2020: 5)عدالت و توسعه در غرب وجود دارد 

ردامات پستتتاداعش ترکیه نشتتتان می بهاما ا که این کشتتور،  ناامید و دهد   ور کامل از غرب 
ستروی سیا شده و در پی ایجاد تعادل در  وی ه افزایش توجه به حوزۀ ای خود، بههای منطقهگردان 

بالکان، استتتتر دروارع،  نه و  غرب، دیگر در تفکر راهبردی ترکیه، از جایگاه مقدستتی »خاورمیا
ستبرخور براین، ترکیه همچنان در پی تعریف منافع ملی از نگاه خود ر افزون(Ulgen, 2010)« دار نی

ست سیا ست که اعتراض های منطقهو توسعۀ  سوریه و عراق، ا شورهای دیگر، ازجمله  ای خود در ک
هم غرب و »کند که ترکیه در پی اجرای سیاست استدالل می بایدمیرهمسایگان را برانگی ته استر 

ای و در بلندمدت با اجرای راهبرد عنوان ردرت منطقهمدت، بهاستتت تا در کوتاه و میان« م شتترقه
استتیمی تتتتتهای ترکیعنوان یق ردرت جهانی مستتتقل با هویت و ارزش، به«نه غرب و نه شتترق»

ای شتتناخته شتتودررر ترکیه در پی تغییرات جدی در روابط با همستتایگان و بررراری یق اتحاد منطقه
جدید با همکاری ایران و رطر و مشتتتارکت راهبردی جدید با روستتیه برپایۀ اوراستتیاگرایی استتتت 
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(Baydemir, 2020: 13-23)ر 
رستتد که راهبرد ترکیه در دوران پستتاداعش، دچار نوعی ستتردرگمی و تضتتاد استتتر ن ر میاما به

یت باشد و مشکیت خود جای اینکه لنگر صلح و ثبات و امنبر این ن ر است که ترکیه، به 1فیلیپس
ن ر پیدا کرده و بیش از هر زمان دیگری را با همستتایگان به صتتفر برستتاند، اکنون با همه، اختیف

داند می« تنهایی گرانبها»، بلکه «انزوا»ر البته ترکیه این مسئله را نه (Philips, 217)منزوی شده است 
(Baydemir, 2020: 22) تواند تاکتیکی برای ایجاد اختیل در و نشتتان دادن ستتردرگمی در راهبرد می

ستتو، ترکیه در منطقه با توجه به راهبرد محاستتبات راهبردی کشتتورهای دیگر و رربا باشتتد، زیرا ازیق
سیه نزدیق می سیاگرایی، به ایران و رو سویاورا خواهد همۀ پیوندهای دیگر، همچنان نمیشود و از

، نیاز مطل  2گونهرستتد، منط  این راهبرد تنار ن ر میاتحادیه اروپا و ،مریکا بگستتلدر بهخود را با 
شور به رابلیت ترکیه به ایجاد یق توازن مورت تا زمانی ست که این ک صادی، و ا سی، ارت سیا های 

ستقل منطقه شدن به یق ردرت م ست پیدا کند ن امی الزم برای تبدیل   ,Baydemir)ای و جهانی د

ناپریری، دستتتاورد راهبرد پستتاداعش بینی؛ بنابراین، در نگاه ن ستتت، ستتردرگمی و پیش(60 :2020
المللی استت، اما باید توجه داشتت که این کشتور با ستیاستت خارجی ترکیه در منطقه و محیط بین

پشتتتوانۀ ایدلولوژی نوعثمانیستتم، همۀ تیش خود را برای بازیابی ردرت از  ری  توستتعۀ مراودات 
صادی، و فرهنگی بهس سی، ارت ستر یا کنند که در ،ینده، به ها تیش میدرمجموع، ،ن»کار گرفته ا

زنی و حضتتورشتتتان در منطقه، نستتبت به المللی تبدیل شتتوند تا ردرت چانهیق محور مهم بین
که امیدها برای هموار شدن ر دروارع، درست، هنگامی(Arkan, 2019)« های دیگر افزایش یابدردرت

یر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در جریان بود، وروع رویدادهای ربرس و مدیترانه شرری، ورق را مس
که ترکیه میبه ند و درنتیجه، اردوغان اعیم کرد  به هنجارهای نتترر ترکیه برگردا یاز  بدون ن ند  توا

؛ بنابراین، (Kirchner & Flanagan, 2020)ای تبدیل شود اتحادیه اروپا، با افت ار به یق ردرت منطقه
سردرگمی در راهبرد منطقه ست که میالمللی ترکیه رابلای و بیننوعی  شاهده ا توان نتایج ،ن را در م

 ( مشاهده کردر1جدول شماره )

________________________________________________________________ 

1. Philips 

2. Paradoxical 
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 . نتایج راهبرد سیاست خارجی ترکیه پساداعش1جدول 

 نتیجه موضوع و اقدام ترکیه کشور

 ایران
جان  بای غان در ،ذر با مضتتمون شتتعرخوانی اردو

  لبانهتجزیه
 (1)انبرانگی تگی جامعه ایران و اعیم نارنایتی و احضار سفیر ترکیه توسط ایر

 عراق
 لبی ارنی و تأسیس تجاوز ن امی، نفوذ، و توسعه

 های ن امی توسط ترکیهپایگاه
 (2)احضار سفیر ترکیه و محکوم کردن اردامات و تهدید به رطع روابط ارتصادی

 امارات
شورهای حمایت از اخوان سلمین و دخالت در ک الم

 عربی
 (3)گردانی از ترکیه و التیف با عربستان، مصر، بحرین و اسرالیلاعتراض و روی

 (4)درگیری ن امی و رطع روابط سیاسی کمق به ،ذربایجان در جریان جنگ با ارمنستان ارمنستان

 سوریه
سوریه و  سپس تجاوز به  انحراف از ابتدا همکاری و 

 اهداف مراکرات ،ستانه
 (5)انتقاد و اعتراض سوریه

 حضور ن امی ترکیه در شمال سوریه مصر

ابراز نگرانی دبیرکل ستتتازمان ملل، انتقاد و م الفت مصتتر و ایران، م الفت 
اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب، و احضتتار ستتفرای ترکیه توستتط فرانستته، هلند، و 

 (6)ایتالیا

 (7)تحریم رلیس صنایع دفاعی ترکیه توسط ،مریکا از روسیه 400 مانه اسخرید سا ،مریکا

 فرانسه
سل سئله ن سر م شی ارامنه، دخالت در اختیف بر  ک

 باغ، و شرق مدیترانهلیبی، سوریه، رره

فراخوانی ستتفیر فرانستتته از ترکیه، احضتتتار ستتفیر ترکیه، و تنش دیپلماتیق و 
 (8)سیاسی

 ،لمان
بحران ستتوریه، دخالت در لیبی، مستتئله مهاجران، 

 وجوی منابع گازی در شرق مدیترانهجست

تنش در روابط ستتیاستتی و دیپلماتیق و تهدید به تحریم ترکیه توستتط اتحادیه 
 (9)اروپا

 یونان

تبدیل کاربری کلیستتای ایاصتتوفیه به مستتجد،  رح 
مونتتوع دو دولت مستتتقل و حمایت از استتتقیل 

یات نشتتتین ربرس شتتتمتالی، جمهوری ترک عمل
 اکتشاف منابع گازی در شرق مدیترانه

 (10)،ور تحریم ترکیه از سوی اتحادیه اروپاتصویب رطعنامۀ غیرالزام

اتتتحتتادیتته 
 اروپا

سئلۀ  سی و ،زادی بیان، م شر، دموکرا نق  حقوق ب
مهاجران و امنیت اروپا، فرستتتادن ستتیح به لیبی، 
دخالت در ربرس شتمالی و عملیات اکتشتاف منابع 

 400در شرق مدیترانه، خرید سامانه اسگازی 

شدن روند الحاق ترکیه به اتحادیه  س ت  سی و دیپلماتیق و  سیا تیرگی روابط 
 (11)اروپا

دهند که در حال حانتتر، ترکیه در حوزۀ روابط و راهبرد ستتیاستتت خارجی این موارد، نشتتان می
شمگیر و تأثیرگراری، به ستر در حال خود، دچار فرازوفرودهای چ شده ا وی ه در منطقۀ خاورمیانه، 

ل دلیشتتود، نه بهای شتتناخته میعنوان بازیگر تأثیرگراری در معادالت منطقهحانتتر، اگر ترکیه به
های بحران ستتبب مورعیت ژلوپلیتیکی و همستتایگی ،ن با کانونهای متوازن ،ن، بلکه بهستتیاستتت

رفت گرای این کشتتور برای برونمنطقه و همچنین، مونتتوع بحران پناهجویان و تیش ن بگان عمل
 توانر می(Golmohammadi, et. al, 2016: 71)از انزوای سیاسی در معادالت جاری خاورمیانه است 

 ( مشاهده کردر2الگوی راهبرد سیاست خارجی ترکیه را در جدول شماره )
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 . الگوهای حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در مناطق مختلف2جدول 
 الگوی سیاست خارجی ترکیه کشورها و منا  

 سیاست همکاری ارتصادی در کنار همکاری و تنش سیاسی خاورمیانه

 لح متقابلنگاه راهبردی برپایۀ ص اتحادیه اروپا

 روابط برپایۀ درک مشترک و تحت تأثیر شرایط نوین ایاالت متحده

 حضور حداکثری برپایۀ همبستگی فرهنگی ،سیای مرکزی

 دیالکتیق همکاری و ررابت روسیه

Source: Omidi & Ghalamkari, 2020, 311 

 

 برقراری روابط سیاسی با سوریه 

های داخلی در های اخیر، بیشتتترین تنش را با ستتوریه داشتتته استتتر با ،غاز اعتراضترکیه در ستتال
سوریه، ترکیه ابتدا سیاست صبر و انت ار را درپیش گرفت، اما با ورود غرب به این مسئله و حمایت 

ونمایی بر براندازی حکومت بشار اسد، راز م الفان حکومت، ترکیه نیز از سیاست جدید خود مبنی
ای در های فررهزمان، ایران و ستتوریه، ترکیه را متهم کردند که درحال دامن زدن به درگیریکردر هم

ست  سوریه و ترکیه به موارد اختیف(Baydemir, 2020: 42)خاورمیانه ا شینۀ تنش  های مرزی و ر پی
رودخانه فرات، و ادعاهای ستتوریه در مورد استتتان هاتای )استتکندرون(، اختیف بر ستتر منابع ،بی 

، (Svet, 2010: 23)شود بر حمایت سوریه از حزب کارگران کردستان، مربوط میادعاهای ترکیه مبنی
های سوریه شد، مسئلۀ کردها و ادعای ترکیه ای که سبب دخالت ترکیه در نا،رامیترین مسئلهاما مهم

سوریه از ،نمبنی سوریه همواره ابر حمایت  ستی، بهز گروهها علیه ترکیه بودر  عنوان اهرم های تروری
های ای که در دههگونه؛ به(Fatemi Nasab & Chegini, 2011: 175)کرد فشتتار بر ترکیه استتتفاده می

یت، دمشتت  یکی از مهم1990و  1980 ما جداییترین ح های  گان کرد ند یه بود کن لب ترک  
(Taspinar, 2012: 136)ر 

ها، یق تهدید دلیل پناه دادن به کردها و تجهیز و تأمین نیازهای ،ندروارع، ،نکارا همواره سوریه را به
، ترکیه ابتدا مونعی 2011ها در سال ر با ،غاز نا،رامی(Larrabee, 2008)،ورد شمار میامنیتی جدی به

مونع خود را کامًی تغییر داد  ماه، 6باره پس از گرشت گونه داشت، اما یقگرایانه و نصیحتمیانجی
ر تا پیش از (Mousavi Shafaei & Zomordi, 2016: 151)و به حامی م الفان بشتتار استتد تبدیل شتتد 

ظهور داعش، ترکیه در یق تنگنای ژلوپلیتیکی ررار داشت که با ظهور این گروه سعی کرد با همراهی با 



     243  راهبرد سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانۀ پساداعش

ردرت برساند و از این ر خود را در این کشور بههای  رفدا،مریکا برای تغییر حکومت در سوریه، گروه
ر (Heshmati Jadid et al, 2014: 190)تنگنای ژلوپلیتیکی خارج شده و حوزۀ نفوذ خود را گسترش دهد 

خواستتتت و در پی تستتلط بر ،ن بود ای بود که ترکیه تمام ،ن را میترین منطقهشتتمال ستتوریه، مهم
(Speckhard & Shajkovci, 2019)دخالت و پشتیبانی راهبردی ایران و روسیه از سوریه، سبب شد  ، اما

عنوان رهبر ستتوریه، ،نکارا را مجبور به بازبینی که ترکیه نتواند به اهداف خود دستتت یابد و استتد، به
 ر(Madi&Bode, 2017: 38)سیاست خود درباره سوریه کرد 

رپایۀ منافع ملی تدوین پس از فروپاشتتی داعش، ترکیه که همواره ستتیاستتتت خارجی خود را ب
صلح می سوریه برررار کندر پیوستن ترکیه به روند  ست که دوباره ارتباط خود را با  کند، در پی راهی ا

سالمت سیه، برای حل م ستانه، در کنار ایران و رو شان، سوریه، ن دهندۀ تغییر راهبرد ترکیه ،میز بحران 
، توستتط گروه 1روژاوانام به«  ام دموکراتیق فدرالن»براین، اعیم ر افزون)Baydemir, 2020: 38(بود 

، 2016و متحدان ،ن در شتتمال ستتوریه در مارس  (PYD)کرد ستتوریه و حزب اتحادیه دموکراتیق 
ستتبب تغییر ستتیاستتت ترکیه شتتد، زیرا این کشتتور نگران این بود که در شتتمال ستتوریه، یق منطقه 

شود  شی (Altunışık, 2020: 5-8)خودم تار کردنشین ایجاد  سوریه، نا سًا ورود ترکیه به بحران  سا ر ا
؛ یعنی همراهی این کشور با (Tziarras, 2012: 138)از رویکرد این کشور به مسئله کردها بوده است 

ها بود و روی یافتن متمرکز کرد ردرت  یه پس از داعش، برای جلوگیری از  به ستتور باره  ،وری دو
ست بود سیا ستای همین  شی داعش نیز در را ست؛ یعنی راهبرد یگانه در برابر تاکتیقفروپا های ه ا

تواند جایگاه ژلوپلیتیکی سوریه خود نمی 2م تلفر ترکیه در مسیر دستیابی به اهداف ژلواکونومیکی
ستر همینرا نادیده بگیرد و به شور ا دلیل با از بین رفتن داعش، دوباره در پی بررراری ارتباط با این ک

ستهمچنین، چند عامل داخلی م ست دادن اکثریت پارلمان، کودتا و وروع جنبش گولنی ها انند از د
گرایانه در ربال سوریه روی ، به یق رویکرد عمل2016سبب شد که حزب عدالت و توسعه در سال 

سوریه و مبارزه با داعش و کردها بود ،ورد و این تغییر روش، عقب ستۀ تغییر رژیم در  شینی از خوا ن
(Ismail, 2020: 70)ر 

محور است که سه عامل وارع شدن در منطقۀ راهبردی خاورمیانه، سوریه، یق بازیگر ژلوپلیتیق
________________________________________________________________ 
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کیلومتر ستتاحل و همستتایگی با  186ررار گرفتن در کنارۀ شتترری دریای مدیترانه، و برخورداری از 
شور ر شکارا اهمیت ژلوپلیتیکی و نقش راهبردی این ک شغالی، لبنان، ترکیه، و عراق، ، سطین ا ا در فل

سبات منطقه ر ترکیه تیش کرده (Jafari Valdani et al, 2013: 148)کند المللی نمایان میای و بینمنا
است روابط خود را با سوریه توسعه دهد، اما سوریه هنوز به ترکیه مشکوک است، زیرا ممکن است 

ترکیه پس از اینکه در  ر دروارع،(Ismail, 2020: 70)پس از مدتی، سیاست برکناری اسد را دنبال کند 
شود، اکنون در پی رویکردی جدید  سوریه موف   سارط کردن ن ام  ست در  شته، نتوان سال گر چند 

بس ترکیه با های راهبردی خود در روابط با این کشتتور استتتر تواف  ،تشبر بازستتازی ویرانیمبتنی
شورهای دیگر منطقه و جها سازمان ملل و ک ستقبال  سر ادلب و ا سیه بر  ستا ارزیابی ن، درهمینرو را

بستتت خودستتاخته استتتر ترکیه وجوی گریزگاهی برای خروج از این بنشتتود و ترکیه در جستتتمی
داند که ادامۀ حضتتور ن امیانش در ستتوریه و دخالت در بحران منطقه، برای این کشتتور خوبی میبه
ت از باتیق شمال سوریه، رفساز است و رهبران ترکیه مجبور خواهند بود، برای برونشدت هزینهبه

های سیاسی داخلی ترکیه نیز به ادامۀ این اندیشی کنند و این درحالی است که بسیاری از جریانچاره
یت خوش گاه نمیونتتع نه ن نا ند بی به(Irna, 08/01/2021)کن عدم هرروی، دگرگونیر  ند  مان هایی 

سد، افزایش نفوذ منطقه ست داعش، و حمایت جدی ،مریکا از م الفان دولت ا شک ای ایران پس از 
سوی بررراری بهانۀ مقابله با داعش، ترکیه را بهبه« ککپ»کمق دولت ترامپ به کردهای وابسته به 
ست  سوق داده ا سوریه  ؛ بنابراین، این نگرانی جدید امنیتی (Han & ozkan, 2017)دوبارۀ روابط با 

سد ست حرف حکومت ا سیا شد که ترکیه که تا دیروز  کرد، در پی جلوگیری از را دنبال می سبب 
تهدیدهای امنیتی کردها در منطقۀ شتتمال ستتوریه و مرزهای جنوبی ترکیه و بررراری دوبارۀ روابط با 

 سوریه باشدر
 حفظ موازنه قدرت با ایران 

ای که عنوان یق شریق و البته رریب ردرتمند منطقهگاه ایران و راهبردهای این کشور را بهترکیه، هیچ
شتر روابط ترکیه و ایران،  ست برتر را دارد، از ن ر دور ن واهد دا سوریه د در عراق، لبنان، یمن، و 

ر در فرایند تجاوز (Fitzgerald & Fite, 2012: 12)همواره بر محور همکاری و تعارض چرخیده است 
های خود ای عملی و رسمی وارد میدان شد و با اردامات مستشاری و مشورتگونهبه سوریه، ایران به

شده بود، بهکه به سوریه انجام  شتافت و ترکیه نیز بهدعوت  شور  سمی گونهکمق این ک ای عملی و ر
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باعث شتتد که گاهی انتقادهایی را  در مقابل ستتوریه و ایران ررار گرفتر این اردام دو کشتتور، هرچند
ها نشدر ترکیه، همواره ایران را به چشم یق ردرت هم خوردن روابط ،ننثار یکدیگر کنند، اما سبب به

ستگی ست و واب ستتأثیرگرار منطقه دیده ا صاد انرژی د شور را برای وهای مرهبی و ارت پای این ک
س ستر اما ترکیه در دوران پ سته ا سیای مرکزی و رفقاز اداعش، بهدوری از ایران ب شدت در منطقۀ ،

شد که به ستای منزوی کردن ایران و ن ر میفعال  رسد، این مسئله که با تأیید ،مریکا همراه بود، در را
 ر(Robbins, 2001: 115)گسترش روسیه بوده است مقابله با نفوذ روبه

 نگاه به روسیه 
های این منطقه دخیل و درگیر بوده استتر اره در بحراندلیل نزدیکی به خاورمیانه، هموروستیه به

اصواًل سیاست خارجی این کشور برپایۀ گزارۀ صبر و انت ار استوار استر در بحران سوریه، از همان 
برداری از ،ن در ابتدا، مستتئلۀ اصتتلی روستتیه، چگونگی بررراری توازن بین نیروهای درگیر و بهره

ستای تقویت ردرت خود، به سکوی عنورا سیه، خاورمیانه را  ان یق ردرت جهانی، بودر دروارع، رو
پرشتتی برای افزایش ردرت خود در عرصتتۀ ارتصتتاد جهانی و بررراری موازنۀ ردرت در برابر غرب 

ت(Haddad, 2015: 18)داند می ت که به خواست رسمی دولت سوریه ر حضور روسیه در بحران سوریه 
ط ترکیه و روسیه شد و سرانجام، ترکیه برای تقویت خود در تتتتتت سبب ایجاد تنش در روابانجام شد

سیه به غرب گرایش یافتر تنش سارط برابر رو سیه تا  سط رو سد تو نع م الفان ا ها، از بمباران موا
های ارتصادی از سوی روسیه ادامه پیدا کردر از این کردن جنگندۀ روسیه توسط ترکیه و ونع تحریم

بست کشاندن بنهای غرب و ترکیه(، بههمکاری ایران )با توجه به تیشبعد، هدف روسیه با زمان به
ستتوی راهبرد ترکیه، یعنی ستتارط کردن دولت استتد بودر اما پس از ستتقوط داعش، ترکیه و روستتیه به

همکاری در راستای سروسامان دادن به اوناع سوریه حرکت کردند و همراه با ایران، در روند ،ستانه 
های جدید ای را ،غاز کردندر این همکاری و تمایل ترکیه به روسیه، سبب همکاریجانبهمشارکت سه

از روسیه، با وجود م الفت ،مریکا، باعث  400ارتصادی، انرژی، و راهبردی شدر خرید سامانۀ اس
شرفته افشد که ،مریکا، ترکیه را از  رح جنگنده سیه  35های پی کنار بگرارد و این موفقیتی برای رو

نان نگران بود  یه، همچ ندر ترک ید ک جد یق تنش  یه و غرب را وارد  حاد راهبردی ترک ند ات تا بتوا
سیه در حمایت ست به یق چارچوب همکاری با رو سته ا ست، اما توان سد ا سیه از دولت ا های رو

های ارتصتتادی، گردشتتگری، انرژی، ن امی، و راهبردی دستتت پیدا کندر دروارع، هدف ترکیه، حوزه
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سیه و غرب بهبررراری تو ست؛ امری که بهازن و تعادل در ارتباط با رو سد، ن ر میرهبری ،مریکا ا ر
 برای دستیابی به ،ن، راهی  والنی درپیش داردر

 های اقتصادی. مؤلفه2-4

 وجوی سیاست ثبات منابع انرژیدر جست 

شورهای درحالیکی از مهم شکیت ک سعه، تثبیت منابع انرژی و تأمین ترین م سی به ،نتو ستر ها د
ستر ترکیه به صاد بزرگ جهانعا شانزدهمین ارت سی ، بهنوان  ستر صادی، به د شد پایدار ارت من ور ر

بررسی استر ژلواکونومی، رابل 1پیوسته و مطمئن به انرژی نیاز داردر این مسئله در حوزۀ ژلواکونومی
های گیریو جهانی در تصمیم ای،اثرگراری عوامل یا زیربناهای ارتصادی در محیط کشوری، منطقه

ای و جهانی را مطالعه گیرندۀ ژلوپلیتیق منطقهستتیاستتی، و اثرگراری این عوامل بر ستتاختار شتتکل
؛ بنابراین، در مباحث ژلواکونومیق، مونوع ژلوپلیتیق انرژی (Mojtahedzadeh, 2007: 50)کند می

به عامل تعیعنوان مهمو امنیت راهبردی منابع انرژی،  نده در تعیین راهبردهای جهانی و ینترین  کن
ر ترکیه در این حوزه، دچار مشکل وابستگی (Nosrati & Moniri, 2011: 97)شود ای مطرح میمنطقه

هایی در این حوزه، های اخیر سعی کرده است با پیگیری سیاستبه منابع نفت و گاز است و در سال
شکیت خود را، به شی از م ستای تأمب  سعۀ پایدار در ،ینده، حل کندر این وی ه در را ین نیازهای تو

کند و برای تأمین نفت و های فسیلی تأمین میدرصد انرژی موردنیاز خود را از سوخت 85کشور تا 
شدت به  ور کامل به واردات از خارج وابسته است؛ بنابراین، ،شکار است که ترکیه بهگاز، تقریبًا به

ستر در  سته ا سیه،  2019سال واردات انرژی واب شکه نفت را از رو شور روزانه یق میلیون ب این ک
سال،  ستان وارد کرده و واردات گاز ،ن نیز در همین  ست  45عراق، و رزار میلیارد متر مکعب بوده ا

درصتتتد( تأمین کرده استتتت  17درصتتتد( و ایران ) 21درصتتتد(، ،ذربایجان ) 34که از روستتیه )
(Derakhshandeh, 2020)اهش وابستگی ترکیه به منابع انرژی وارداتی از  ری  افزایش ر تیش برای ک

پریر، ازجمله اهداف راهبردی این کشتتور وری در ب ش انرژی و تولید انرژی از منابع برگشتتتبهره
؛ بنابراین، کامًی ،شکار است که ترکیه (Esen, 2016: 281-282)برای تضمین امنیت انرژی بوده است 

مین نیاز خود در ،یندۀ نزدیق و در درجۀ دوم، کاهش وابستتتگی خود به در درجۀ ن ستتت، در پی تأ

________________________________________________________________ 
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ست و درهمین سو با واردات انرژی در ،یندۀ بلندمدت ا ست خارجی خود را هم سیا ستا، راهبرد  را
 راهبرد تأمین انرژی تدوین کرده استر

 

 
 . منابع تأمین انرژی ترکیه2شکل 

Source: https://vcmstudy.ir ،(23/08/2020) 

 
 

 
 (. وضعیت تأمین و مصرف گاز طبیعی کشور ترکیه3شکل شماره )

 

تر، بیان روشنهای اکتشافی اخیر ترکیه در شرق مدیترانه، در راستای همین راهبرد استر بهفعالیت
نها تتواند نهاستتتفاده از منابع راهبردی هیدروکربنی شتترق مدیترانه برای ترکیه اهمیت حیاتی دارد و می

تواند در تبدیل های انرژی را تأمین کند، بلکه میب ش مهمی از نیازهای ترکیه به منابع حیاتی و حامل
 ,Tasnim)ستتوی اروپا، نقش مؤثری داشتتته باشتتد کردن ترکیه به مرکز و بستتتر بزرگ ترانزیت منابع به

گیری یونان، ربرس مونتتع های یکجانبۀ ترکیه در این منطقه، ستتبب نگرانی ور اما فعالیت(09/08/2019
ست؛ به شده ا شدار به ترکیه و گونهجنوبی، و اتحادیه اروپا  نمن ه ای که اتحادیۀ اروپا در بیانیۀ خود، 
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پا، از ترکیه خواستتتت که به حقوق مستتتقل حمایت از ربرس به عنوان یکی از اعضتتتای اتحادیه ارو
ضو اتحادیه اروپا احترام بگرارد  شورهای ع سد، اختیفن ر میر به(Aqayari, 2019)ک های ترکیه و ر

شور به شافات انرژی این ک سئلۀ اکت سر م شدر ادامۀ این تنشراحتی حلاتحادیه اروپا بر  ها شدنی نبا
های ارتصادی ترکیه با هم تواف  کنند و این باعث شده است که سران اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم

لیل، اردوغان در تماس با شتتارل میشتتل، رلیس شتتورای اروپایی، دهمینخبر بدی برای ترکیه استتتر به
شد  صفحۀ جدیدی در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا  شایی  ستار بازگ ر اتحادیه (Irna, 11/01/2021)خوا

شرق مدیترانه را بهاروپا، فعالیت سب و اردامات یقهای ترکیه در  نگرد و جانبه میدیدۀ رفتارهای نامنا
تتتتتتتت این کندکه برای پیوستن به ،ن تیش میتتتتتتتتعنوان شریق مهم این اتحادیه رکیه بهانت ار دارد، ت

ها را درک کرده و از افزایش ،ن خودداری کندر البته ترکیه در میدان گسترده و حساس هیدروکربنی نگرانی
شیشرق مدیترانه، تنها با ب ش روم ست، بلکه  شین ربرس، یونان، و اتحادیه اروپا  رف نی های طنتن

های ،مریکایی نیز منافع بلندمدت های بزرگ وابسته به رژیم صهیونیستی و شرکتبرخی از کنسرسیوم
کند و جالب اینجاستت که مصتر نیز، از دور دستتی بر این ،تش دارد و ترکیه را در این منطقه تهدید می

رستتی و همچنین، اعدام المستتلمین، و مرگ محمد مدلیل ماجرای کودتا، اخواناز،نجاکه اردوغان به
المسلمین، از ژنرال سیسی ناخشنود است، در پی این است بسیاری از فعاالن وابسته به جریان اخوان

 ر(Tasnim, 09/08/219)که به مصر و دیگران فرصت عرض اندام ندهد 
 

 
. مکان اکتشاف میدان نفت و گاز جدید ترکیه4تصویر  

Source: https://vcmstudy.ir ،(23/08/2020) 

تتتتتت همین سیاست را که یق منطقۀ راهبردی سیاسی و انرژی استترکیه در شمال عراق نیز تتتتتت
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ستر کندر این منطقه، یکی از مهمدنبال می شار از منابع هیدروکربنی ا سر ترین منا   خاورمیانه و 
عنوان منبع تأمین ن، بهجز مورعیت راهبردی این منطقه، ترکیه به رراردادهای نفتی با ارلیم کردستتتابه

و منا   عربی ،ن  عراقنیازهای انرژی خود، احتیاج دارد، زیرا ارلیم کردستتتان، دروازۀ ورود ترکیه به 
ستان عراق، حیاط ستر دروارع، کرد شور می ترکیهخلوت ا ست و این ک شمال ا ستقرار در  تواند با ا

ر کشف این میدان (Khadem Shirazi, 2020)های نفتی تسلط داشته باشد عراق، برای همیشه بر چاه
یت لیر در برابر دالر، تغییر الگوی گازی جدید، ستتبب کاهش خروج ارز بر ای واردات انرژی، تقو

مصرف انرژی، و افزایش مصرف گاز و تبدیل شدن ترکیه به یق تاجر بزرگ گاز در منطقه خواهد شد 
(https://vcmstudy.ir, 2020)ستتو، منابع موردنیاز انرژی ؛ بنابراین، هدف ترکیه این استتت که ازیق

های ارتصادی یگر، به کانون انتقال انرژی به اروپا تبدیل شود و از مزیتدخود را تأمین کند و ازسوی
تنها با ررار گرفتن در مستتیر برداری کندر البته این مهم، نهو ستتیاستتی ،ن در راستتتای منافع ملی بهره

شتتود، بلکه باید شتترایط تجارت و بازصتتدور انرژی را نیز فراهم کند پریر میترانزیت انرژی امکان
(Bilgin, 2010: 114) سیه و ستا رابلترکیه نیز درهمینر همکاری راهبردی انرژی رو ستر را ارزیابی ا

میلیارد مترمکعب گاز را به  30هدف روستتیه این استتت که از  ری  خط لولۀ جریان ترک، ستتاالنه 
ورعیت تواند نمن تأمین انرژی موردنیاز خود، با توجه به مترکیه صادر کندر در این شرایط، ترکیه می

سی و  سیا شود و از مزایای  سبی که دارد، به کانون مهم انتقال انرژی در خاورمیانه تبدیل  سیار منا ب
ستفاده کند و جایگاه منطقه صادی ،ن ا ستیابی به ای و بینارت شدر دروارع، د المللی خود را بهبود ب 

تجایگاه ردرت ن ست منطقه ت اهبرد سیاست خارجی انداز رناپریر چشمکه همواره جزء جداییای 
تتتتتت از این  ری  دردسترس خواهد بود و مسئلۀ انرژی در راهبرد ترکیه، فراتر از رفع ترکیه بوده است

ستر دروارع، مقامات ترکیه  شور ا ستیابی به اهداف بلندمدت این ک ستری برای د نیازهای انرژی، ب
بههرگز بهره یق اهرم فشتتتار و ابزار چبرداری از انرژی را  نهعنوان  پا، ا با اتحادیه ارو زنی در روابط 

 ر(Bacik, 2006: 303)اند فراموش نکرده

 ایهای اقتصادی و صادرات منطقهگسترش همکاری 

گاه مهمی بوده و  جای یه دارای  خارجی ترک یاستتتت  ماستتی ارتصتتتادی، همواره در راهبرد ستت دیپل
دلیل، برای حزب عدالت و توستتعه، مستتئلۀ ارتصتتاد و توستتعۀ صتتادرات از اهمیت بستتزایی همینبه

شور، تابعی از نیازها و اهداف  ست خارجی این ک سیا ست که  ستر این اهمیت تا ،نجا ا برخوردار ا

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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ست خارجی بوده و ارتقای رشد ارتصادی این کشور از اولویتارتصادی ،ن  سیا های اصلی راهبرد 
یت ژلوپلیتیکی این کشتتور می که مورع گان ترک بر این ن رند  ند فراهم،ن استتتتر ن ب ندۀ توا کن

شد مورعیت شان با شور صادی برای ک شار ارت سر ر تا پیش از ظهور داعش، (Bağcı, 2009: 4)های 
رو بوده استتتت، اما درصتتتدی روبه8تا  7با رشتتتد  2002-2011های الارتصتتتاد ترکیه بین ستتت

درصد باری بماند  3تا  2رویدادهای اخیر خاورمیانه باعث شد که رشد ارتصادی این کشور در حد 
(Tugal, 2016: 15)صادی ترکیه از رتبۀ گونه؛ به شاخ  ررابت ارت سال  45ای که  به رتبۀ  2014در 

سال  55 ست تنزل یاف 2016در  شان(Schwab, 2015; 2016)ته ا سئله، ن دهندۀ تأثیر منفی ر این م
شور در دوران همراهی با داعش در گیری مداخلهجهت ست خارجی این ک سیا سب  جویانه و نامنا

های اصتتلی مقابل ستتوریه و ایجاد تنش با کشتتورهای دیگر منطقه استتت؛ بنابراین، یکی از هدف
های واردشتتده به ارتصتتاد این کشتتور و گستتترش نتتربه ستتیاستتت خارجی ترکیۀ پستتاداعش، ترمیم

وی ه با کشورهای همسایه در منطقه و خاورمیانه، استر های مشترک تجاری و ارتصادی، بههمکاری
ب شی و پویاسازی ارتصاد های اصلی ترکیه در حوزۀ ارتصادی، تحرکاساس، یکی از هدفبرهمین

ای المللی بوده استر ادغام ارتصاد منطقهای و بینهای منطقهاین کشور از  ری  گسترش همکاری
 :Hokayem, 2012)خاورمیانه و شترق باشتد  توانستت عاملی برای نفوذ ترکیه دررهبری ترکیه، میبه

 ر(10
ررمی، ثبات سیاسی، ادغام سبب رشد سریع، تورم تقهای ارتصادی ترکیه، همواره بهالگوی فعالیت

 150تبدیل شدن به هفتمین ارتصاد برتر اروپا، و افزایش صادرات به بیش از  المللی،عمی  در ارتصاد بین
ست  شته ا ر ترکیه، این هدف را با تکیه (Purtaş, 2013: 9-11)میلیارد دالر، در خاورمیانه جرابیت زیادی دا

گرایی درپیش گرفته استتت که مبتنی استتت بر تعیین دستتتورکار ستتیاستتی، بر ستتیاستتت جدید نوعثمانی
عی، و ارتصتتادی با هدف ارتقای ستتیاستتی، اجتماعی، و ارتصتتادی ترکیه برای نفوذ ارتصتتادی در اجتما

یافته از عثمانی از  ری  بهبود روابط دیپلماتیق و ارتصتتادی در کشتتورهای های استتتقیلستترزمین
رای های اجتماعی برای نفوذ در میان افرادی که داگیری از شتبکهتوستعۀ همستایه و همچنین، بهرهدرحال
استاس، افزایش تجارت با ر براین(Baydemir, 2020: 50)های فرهنگی و مرهبی مشتابهی هستتند وی گی

شبکه تجاری ،ناتولی  شد و این برای  صاد ترکیه  شکوفایی ارت صری بود که موجب  خاورمیانه، یکی از عنا
 ر(Martin, 2013: 179)که حمایت زیادی از حزب عدالت و توسعه کرده بودند، بسیار مهم بود 
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المللی، در پی تأمین منافع ملی و اهداف دروارع، ترکیه با پیوند زدن ارتصتتاد خود به روندهای بین
دهد که این ای خویش استتتر نگاهی تاری ی به راهبردهای دولت در ترکیه نشتتان میراهبردی منطقه

صادی داده و ررار گرفتن در بین  شد ارت شور، اولویت را به ر صاد برت 10ک های ر جهان، یکی از هدفارت
ست و به شور ا صلی این ک ست دلیل، همواره بههمینا سود و منفعت ا سب   Heshmati)دنبال راهبرد ک

Jadid et al, 2014: 195)« های گراری تجار ترکیه در کشتتورهای خارجی، در  ول ستتالمیزان ستترمایهر
شد  2015و  2012های ستال ها در  ولگراریبیانگر این استت که این سترمایه 2018تا  2009 ر

، و 2017، 2013های بیشتری داشته و به حدود دو میلیارد دالر رسیده استر کاهش نسبی ،ن در سال
سوریه، بحران2018 سیه در بحران  های ، تحت تأثیر عوامل م تلفی مانند ررابت ژلوپلیتیق ترکیه و رو

ی ،ن، تیرگی روابط ،مریکا و ترکیه بوده استر در پوی ه کودتای خاموش و داخلی حزب عدالت و توسعه به
ما از ستتتال  مام 2015ا با وجود ت تدریجی بوده و  بت  یه درحال تحول مث خارجی ترک یاستتتت  ، ستت

شیب ستفرازون سرمایه، موف  عمل کرده ا صادی و جرب   ,Omidi & Ghalamkari)« ها، در حوزۀ ارت

شرکت(،  65، پس از چین )«1ه مهندسی ایرانر،رمجل»عنوان مثال، اکنون بنا به اعتراف ؛ به2020 :317(
شتترکت( ررار گرفته استتت  43شتترکت( و باالتر از ،مریکا ) 46در جایگاه دومین پیمانکار بزرگ جهان )

(Hurriyet Daily, 2017) نه نیز همواره های تجاری ،زاد و ترجیحی دو و در پی تواف ر ترکیه در خاورمیا
ستر  صادی خود بوده ا سترش نفوذ ارت ستا، تاکنون مبلغی بالغ بر درهمین»چندجانبه و گ میلیارد  25را

سرمایه 960دالر در رالب  صره  صل، و ب ست و پیش رح در بغداد، مو شود که بینی میگراری کرده ا
گراری تجار در عراق برای ستتاخت برخی میلیارد دالر در رالب فاینانس و ستترمایه 15ی بالغ بر مبلغ

دهندۀ میلیارد دالر، نشان 50افزایش روابط تجاری با عراق با اف  تجارت کار رودر سرعت روبهها به رح
 ر(Khadem Shirazi, 2020)« وی ه اربیل و موصل، استگسترش روابط با بغداد، به

 های فرهنگی. مؤلفه3-4

  تقویت و گسترش نفوذ از طریق اعمال قدرت نرم 

سیم می شور را رهبر جهان ا سی ترکیه، این ک سیا سئله توجیهی (Ulgen, 2010)دانند ن بگان  ر این م
ست که در  ستر ترکیه دریافته ا سیم از  ری  اعمال ردرت نرم ا سترش نفوذ ترکیه در جهان ا برای گ

________________________________________________________________ 

1. Magazine Engineering News Record (ENR) 
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های ناشتتی از حضتتور ،مریکا در منطقه، بهترین راه برای نفوذ، ردرت نرم، اختیفاین ،شتتفتگی و 
تر این کشور از ردرت نرم برای محکمر »(Khaleghi Nejad, 2020)تجارت، ،موزش، و فرهنگ است 

ستفاده میکردن پایه سوی مرزها ا شی خود در فرا شاهد این همینکندر بههای فرهنگی و ارز سبب، 
که گرایی سازنده را در سیاست خارجی خود با برخی کشورهای منطقه تتتتتتتتعی تعاملهستیم که نو

های ر اعتراض(Khaleghi Nejad & Karkhaneh, 2020)« تتتتتت برگزیده استهمسو با منافعش هستند
موستتوم به بهار عربی، این فرصتتت را برای ترکیه فراهم کرد که با استتتفاده از ردرت نرم و ستت ت، 

قهنفوذش را برای  هداف راهبردی منط به ستترزمینتحق  ا هد ای خود  های ا راف گستتترش د
(Baydemir, 2020: 44)ر 

گرایی ، سیاست خارجی دولت ترکیه با حمایت از فرره2011با ،غاز رویدادهای سوریه در سال 
تنها به ردرت نرم خود نتتربه زده استتت، بلکه با وارد کردن المستتلمین در ستتوریه، نهو جنبش اخوان

 ,Gawwad)ها با ن ام ترکیه دامن زده استتتت جمهور ستتوریه، به تنش علویدینی به رلیساتهام بی

یه پس از تیشرا می 2011ر دروارع، ستتتال (63 :2018 ردرت نرم ترک ند افول  غاز رو های توان ،
شور در چندین سازی مثبت از این ک صویر سعه برای افزایش ردرت نرم و ت سالۀ حزب عدالت و تو

های اصلی سیاست خاورمیانه و جهان اسیم دانست؛ بنابراین، با فروپاشی داعش، یکی از اولویت
ستر بهخار سیم و منطقه ا ن ر جی ترکیه، بازسازی تصویر مثبت و ردرت نرم این کشور در جهان ا

ای از کشتتورها مانند ایران، تواند با مجموعهاردوغان، ترکیه تنها کشتتور خاورمیانه استتتت که می
،ید می شماراسرالیل، ،مریکا، اعراب، و اروپا تعامل داشته باشد و این، ب شی از ردرت نرم ترکیه به

های رستتتانه»ر همچنین، (Omidi, Ali, Rezaei, 2020: 244)که کمتر کشتتوری چنین رابلیتی دارد 
عنوان ناجی، رهرمان، و رهبر جهان استتیم، که برای یاری امت استتیمی در پ، از اردوغان بهک،

« کنندیهای شوم امپریالیسم غرب ظهور کرده است، تصویرپردازی مجهان اسیم در برابر سیاست
(Golmohammadi et al, 2016: 80)ر 

هده میافزون بهبراین، مشتتتا ردرت نرم  که این کشتتور، از  عنوان ابزاری برای گستتترش کنیم 
ستفاده می سی خود ا سیا صادی و نفوذ  شمندانۀ روابط ارت ستفاده از ردرت هو کندر دروارع، ترکیه با ا

ها، های داخلی رژیمستتو، وی گیاستتتر ازیقنرم در خاورمیانه به یق دولت بازرگان تبدیل شتتده 
دیگر، بر تقویت روابط کند و ازستتویبشتتری، وررر را مطرح میوی ه مستتالل دموکراستتی، حقوقبه
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کید داردر بهتجاری با ،ن هم خوردن توازن ردرت جغرافیای ارتصتتادی در منطقه، بازبینی دلیل بهها تأ
راهبرد »به « صفر رساندن مشکیت با همسایگانبه راهبرد»راهبرد سیاست خارجی جاری ترکیه از 

سرشار و ردرت نرمبهره ست « مندی از هوش  شده ا ر البته هردو (Marjani Nejad, 2019)سوق داده 
کار ای با تاکتیق و ابزار خاص خود بهراهبرد، بیانگر این استتتت که ترکیه، ردرت نرم را در هر دوره

سازمان گیرد تا اهدافش را تأمین کندر می این کشور، برای نفوذ در منطقه از ابزارهای گوناگونی چون 
زبان، هیل احمر ترکیه، های دریای ستتیاه، ستتازمان کشتتورهای ترکتیکا، اکو، ستتازمان همکاری

المللی وزارت امور خارجه، وزارت دیپلماستتی اجتماعی، ستتازمان ،ژانس توستتعه و همکاری بین
ها، نهادهای و گردشتتگری، بنیاد یونس امره، بنیادها و دانشتتگاه تلویزیون ملی ترکیه، وزارت فرهنگ

ر درمجموع، (Karimian & Karami, 2020: 144)گیرد مدنی، مطبوعات، و ابزارهای دیگر بهره می
مال میمی قه اع ردرت نرم خود را در منط به دو روش  یه  فت، ترک ندت ن ستتتت، از  ری  توان گ ک

های سیاسی موجود در رلمروهای جغرافیایی پیرامون خود و یریمیانجیگری و بررراری صلح در درگ
ای، در پی تأثیرگراری و نفوذ در منطقه استت و دوم، با های منطقهها و ستازمانمشتارکت در التیف

کند که الگوی سیاسی، ارتصادی، و فرهنگی موردن ر خود را به الگوسازی در سطح ملی تیش می
 ر(Falahat Pisheh et al, 2016: 46)ند کشورهای دیگر منطقه منتقل ک

 

 گیرینتیجه
راهبرد ستتیاستتت خارجی ترکیه در »گویی به این پرستتش بودیم که در این پ وهش، در پی پاستتخ

های زیادی را از خود نشتتان ستتیاستتت خارجی ترکیه، پیچیدگی« خاورمیانه پستتاداعش چیستتت؟
سازی راهبرد سیاست خارجی خود عادلدهد، اما این کشور، پس از فروپاشی داعش، درحال متمی

در خاورمیانه استتتر ن بگان ترکیه بر این ن رند که یق ن م جهانی چندرطبی جدید، درحال ظهور 
توجه باشد، بلکه باید در پی مش   کردن جایگاه خود در این ن م تواند به ،ن بیاست و ترکیه نمی

دلیل، هم در همینرو بوده و بههایی روبهدیتها و محدوجدید باشدر ترکیه در این شرایط، با فرصت
المللی خود تغییراتی داده استتتر هدف ترکیه در ای و هم در ستتیاستتت بینستتیاستتت خاورمیانه

ای با اتکا به روابط ارتصادی و توسعۀ نفوذ از  ری  خاورمیانه، دستیابی به جایگاه ردرت برتر منطقه
های خود با همستتایگانش را صتتفر رستتاندن اختیفبهرو، همچنان راهبرد ردرت نرم استتت؛ ازاین
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براین، برای تثبیت ای خویش استتتتر افزونهای خاورمیانهرو دارد و درحال حل کردن پروندهپیش
اسیمی، در پی تتتهای ترکیجایگاه جهانی خود و تبدیل شدن به یق ردرت مستقل جهانی با ارزش

ست، ب سیه ا ستفاده از هردو ردرت غرب و رو ستگی راهبردی پیدا یق از ،ندون اینکه به هیچا ها واب
کند با پیگیری ارتباط با غرب، همچنان در مستتیر اروپایی شتتدن و دموکراتیق کندر ترکیه ستتعی می

بودن باری بماند و از  ری  روابط سیاسی، ارتصادی، و ن امی با روسیه، نمن فشار ،وردن به غرب، 
که ،مریکا از دادن ای خود دستتت پیدا کندر زمانیهای منطقهکمق روستتیه، به ب شتتی از خواستتتهبه

را از روستتیه دریافت کرد و در  400های پاتریوت به ترکیه خودداری کرد، ترکیه ستتامانۀ اسموشتتق
 ،فرینی هستندرهمراه ایران در رالب روند ،ستانه، درحال نقشمسئلۀ سوریه نیز این دو کشور به

با درن ر گر یه  ردرتدروارع، ترک مۀ  با ه کاری  حال هم نافع ملی خود، در های موجود فتن م
ها یق از ،نکند به هیچای و جهانی استتت، اما این همکاری، ثابت و دالمی نبوده و تیش میمنطقه

ای خود، درحال ارزیابی های منطقهوابسته نشودر ترکیه در دوران پساداعش، با درس گرفتن از اشتباه
های ستتیاستتی و ای و شتترکت در پویشود برای بازیابی نقش و جایگاه منطقهدوبارۀ ردرت و توان خ

صادی بین ستلزم متعادلارت ست که این امر، م شور در المللی ا ست خارجی این ک سیا سازی راهبرد 
سیر ررار داردر بهای و بینمحیط منطقه ست و ترکیه اکنون در این م ست ن ر میالمللی ا سد، بهتر ا ر

ای و تغییرات وی ه ایران، نیز با درن ر داشتتتن شتترایط جدید منطقهای، بهگر منطقههای دیکه ردرت
تری داشتتته باشتتند و راهبرد ایجادشتتده پس از داعش، در مورد تحرکات راهبردی ترکیه، دید گستتترده

حاکمۀ ،مریکای پستتاترامپ، در مورد ایجاد تغییرات در مناستتب را با توجه به رویکرد جدید هیئت
و ،غاز مراکرات بازگشتتت به برجام از ستتوی ایران و ،مریکا ات اذ کنند، زیرا ترکیه نشتتان داده منطقه 

ای خود ندارد و هنگام های گوناگون، هیچ تعهدی به دوستتتان و شتترکای منطقهاستتت که در مورعیت
یدی الورتی، چنانچه منافع ملی این کشور ایجاب کند، راهبرد جدلزوم، با درپیش گرفتن سیاست ابن

 کندررا ات اذ می
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