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است .اگرچه داود اوغلو نظريه «عمق راهبردي ،موقعيت تركيه در صحنه بينالمللي» را ارائه
كرد؛ اما چنين رويكردي ،نتوانست در سياست امنيتي تركيه زمينههاي مربوط به موازنهگرايي
منطقهاي را ايجاد كند .پيوندهاي راهبردي تركيه و عربستان روند موازنهگرايي را تحت تأثير
قرار داده است .در اين مقاله نشان داده ميشود كه «راهبرد موازنهگرايي» براي به حداقلرساندن
تضادهاي تركيه با محيط پيراموني بهويژه خاورميانه عربي و شرق مديترانه كاركرد خود را از
دست داده است.
سؤال اصلي مقاله اين است كه« :چرا موازنهگرايي راهبردي در سياست خارجي حزب
عدالت و توسعه دگرگون شده است؟» فرضيه مقاله بر اين موضوع تأكيد دارد كه« :بحرانهاي
منطقهاي و شكلگيري تضادهاي امنيتي جديد در خاورميانه زمينه حمايت از خالفتگرايي
منطقهاي در سياست خارجي تركيه را اجتنابناپذير ساخته است؛ درحاليكه موازنهگرايي
راهبردي تركيه معطوف به گسترش الگوي تعامل همكاري ـ رقابت براساس ضرورتهاي
سياست بينالملل و نيازهاي راهبردي تركيه در پيمانهاي منطقهاي و جهاني» است.
واژگان کلیدی :تركيه ،توازن هوشمند خاورميانه ،سياست امنيتي ،منطقهاي ،موازنهگرايي.
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مقدمه

موازنه گرايي را بايد الگوي كنش بازيگراني دانست كه جايگاه سياسي ،موقعيت
ژئوپليتيكي و ضرورتهاي راهبردي دارند .كنش راهبردي تركيه در خاورميانه براساس
ذهنيت راهبردي ،هويت فرهنگي و اراده سياسي رهبران اين كشور شكل گرفته است.
حزب عدالت و توسعه تالش ميكند تا موقعيت سياسي تركيه در منطقه را از راه
سازوكارهاي كنش همكاريجويانه ارتقا دهد .شايان توجه اينكه چنين رويكردي به
مفهوم ناديدهگرفتن آنارشي در سياست بينالملل نيست .كشوري همانند تركيه در قالب
امپراتوري عثماني ،از قرن شانزدهم نقش مؤثري در گسترش حوزه نفوذ راهبردي در
اروپا و خاورميانه ايفا كرده است.
با روي كارآمدن حزب اسالمگراي عدالت و توسعه از سال  ،2002بهنظر ميرسد كه
عصرجديدي در حيات سياسي تركيه آغاز شده است .رقابت ،تعارض و چالشهاي
ژئوپليتيكي بهعنوان واقعيت راهبردي خاورميانه محسوب شده و الگوي به حداقلرساندن
تضادها بدون توجه به مؤلفههايي همانند مشاركت در رقابت ژئوپليتيكي -همانگونهاي كه
در سوريه شكل گرفته است -بهدست نميآيد .تركيه براي ايفاي نقش منطقهاي نيازمند
استفاده از الگوي مبتني بر موازنهگرايي راهبردي است(.)Ayoob,2004: 11
نشانههاي گذار از موازنهگرايي را مي توان در ادبيات و رويكرد رجب طيب اردوغان
و در روند دخالت راهبردي در سوريه مشاهده كرد .مؤلفههاي هويتي محور اصلي
شكل گيري چنين فرايندي هستند .از آنجايي كه حزب عدالت و توسعه با
اخوانالمسلمين خالفت گرا پيوندهاي ايدئولوژيك پيدا كرده ،بر سازوكارهاي مربوط به
نقش يابي سياسي و امنيتي تركيه در خاورميانه تأثير شايان توجهي بهجا گذاشته است.
ارزيابي جديد از عناصر قدرت و نقش سياسي تركيه مربوط به دوراني است كه
كارگزاران حزب عدالت و توسعه تالش داشتند تا الگوي جديدي از نوعثمانگرايي را
در ساختار و اهداف راهبردي سياست منطقهاي تركيه پيگيري كنند.
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موازنهگرايي مربوط به شرايطي است كه زمينههاي الزم براي ايجاد تعادل در منافع
و حوزه نفوذ بين بازيگران اصلي سياست بينالملل بهوجود آيد .روندهاي تاريخي
جنگ اول و دوم جهاني به تغيير بنيادين در سياست امنيتي و راهبردي تركيه منجر شد.
كاركرد خالفت در امپراتوري عثماني در سال  1922پايان يافت .ترکهاي جوان
موقعيت سياسي كشور خود را براساس «تركيه» سازماندهي كردند.
تركيه از سال  1947پيوندهاي راهبردي خود با آمريكا و جهان غرب را گسترش
داد .اين كشور در سال  1949به عضويت پيمان آتالنتيك شمالي درآمد .از اين زمان به
بعد راهبرد امنيتي تركيه تحت تأثير ضرورتهاي راهبردي اياالت متحده قرار گرفت.
ساختار دفاعي و مؤلفههاي قدرت تركيه را بايد در قالب شكلبنديهاي ژئوپليتيكي و
ائتالف راهبردي با آمريكا تبيين كرد .براين اساس ،دولت اسالمگراي تركيه با تعديل
غربگرايي افراطي ،سياستهاي منطقهاي جديدي را آغاز كرد و در عرصه سياست
داخلي نيز به موفقيتهاي بسياري دست يافت؛ بهگونهاي كه ارتش نيز درپي افزايش
مقبوليت مردمي ،حفظ عدالت و توسعه از سياستهاي جديد دولت بيتأثير نمانده
است( .) Smith, 2005: 307
نظريه «عمق استراتژيك» داود اوغلو معطوف به گسترش همكاريها و به
حداقلرساندن تضادها در بالكان و خاورميانه است .اگرچه بالكان در سياست بينالملل
اهميت ويژهاي دارد؛ اما نقطه تمركز در اين مقاله معطوف به سياست راهبردي تركيه در
خاورميانه است .از سوي ديگر ،برخي از تحليلگران بر اين باورند كه تركيه موقعيت
خود را در سياست منطقهاي خاورميانه از فضاي همكاريجويانه به الگوي رقابتي تبديل
كرده است.
درباره موازنه گرايي سياست خارجي تركيه رويكردهاي متفاوتي ارائه شده است.
«گراهام فولر» را ميتوان اولين نظريهپرداز عصر جديد دانست كه جايگاه تركيه در نظام
امنيت منطقهاي را تبيين ميكند .نظريهپردازان ديگري همانند «دانيل لرنر» نيز تالش
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كردند تا نقش ژئوپليتيكي و راهبردي تركيه را در ساختار امنيتي جديد نشان دهند .داود
اوغلو در كتاب «عمق راهبردي» چگونگي تعامل تركيه با بازيگران منطقهاي را تبيين
كرده است .وي معتقد است كه تركيه بايد با تبديلشدن به يك كشور مركزي ،با حفظ
ميراث تاريخي و ژئوپليتيك براي نقشآفريني بيشتر در منطقه و نظام بينالملل تالش
كند كه در اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت(.)Alessandri, 2010 : 89
ضرورتها و نشانههای موازنهگرايي منطقهای در سیاست بینالملل
توازن منطقهاي فقط براساس معادله سختافزاري قدرت مورد سنجش قرار
نميگيرد .اگر به قدرت ابزاري به موازات شاخصهاي قدرت نرم در طرحريزي دفاع و
امنيت ملي كشورها توجه شود ،در آن شرايط زمينه بهكارگيري جلوههايي از قدرت
هوشمند فراهم خواهد شد .بنابراين كشورهايي كه از قدرت هوشمند در رفتار سياسي،
الگوهاي راهبردي و برنامهريزي دفاعي خود استفاده كنند ،ميتوانند زمينههاي مربوط
به امنيت هوشمند و توازن هوشمند را فراهم كنند .كشورهايي همانند ايران ،عربستان و
تركيه همواره تالش ميكنند تا نشانههايي از موازنهگرايي منطقهاي را ايجاد كنند .گذار
از موازنهگرايي را ميتوان انعكاس سازوكارهاي بحرانساز در فضاي امنيتي خاورميانه
دانست.
نشانههای توازن هوشمند 1و گذار از ثبات امنیتي خاورمیانه
توازن هوشمند منطقهاي را ميتوان واكنشي نسبت به «احساس تهديد» 2در فضاي
ژئوپليتيكي خاورميانه و آسياي جنوب غربي دانست .منطقهاي كه در آن رقابت براي
كسب قدرت و گسترش قدرت توسط بازيگران منطقهاي و بينالمللي اجتنابناپذير
خواهد بود .كشورهاي منطقه نيازمند توازن قدرت منطقهاي هستند؛ زيرا نسبت به
تحوالت موجود احساس خطر ميكنند .احساس خطر در بين كشورهاي خاورميانه
1 . Smart Balance
2 . Feel threatened
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بيشتر از هر حوزه جغرافيايي ديگر است .توازن هوشمند فقط در شرايطي براي مقابله با
تهديدات منطقهاي و بينالمللي سودمند خواهد بود كه افزون بر شاخصهاي ابزاري،
نشانه هاي معنايي و هويتي كنش بازيگران نيز مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد.
نقش بازيگران منطقهای در فرايند موازنهگرايي منطقهای خاورمیانه
اگرچه در خاورميانه نشانههاي تضاد و درگيري قابل توجهي بين بازيگران مختلف
وجود دارد؛ اما باوجود چنين وضعيتي ،كشورهاي خاورميانه ويژگيهاي مشتركي نيز
دارند .بيثباتي و نداشتن تعادل در موازنه قدرت بازيگران را ميتوان اولين ويژگي
عمومي و تكرار شونده در خاورميانه و آسياي جنوب غربي دانست .بيثباتي و
توازننداشتن منجر به شكلگيري رويدادهاي ديگري از جمله كودتا ،بحرانهاي
منطقه اي ،ظهور بازيگران گريز از مركز ،كنش كشورهاي دستنشانده ،بحرانهاي
اجتماعي ،اختالفات سرزميني كشورها و جنگ خواهد شد .اين مؤلفهها را ميتوان
اصليترين نشانههاي كنش سياسي كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب غربي دانست.
بيشتر واحدهاي سياسي خاورميانه براي گريز از اين نشانهها ،نيازمند «توازن قدرت» 1در
حوزه ساختار داخلي و همچنين موازنه قدرت در عرصه منطقهاي و بينالمللي هستند.
هرگونه تالش بازيگران براي گريز از فرايند معطوف به موازنه منطقهاي و يا تغيير در معادله
توازن قدرت منطقهاي ،زمينه الزم براي شكلگيري بحرانهاي منطقهاي جديد را
اجتنابناپذير ميسازد .به اين ترتيب ،توازن منطقهاي واكنشي در برابر بيثباتي ،بحران و
تعادل قدرت نداشتن در روابط بازيگران منطقهاي دانست.
«معماي امنيت» 2بيانگر شرايطي است كه كشورهاي مناطق بحراني با آن روبهرو
مي شوند .در چنين شرايطي ،اگر يكي از بازيگران به مازاد قدرت دست يابد ،در آن
شرايط ساير بازيگران احساس ناامني ميكنند« .رابرت جرويس» معتقد است كه
1. Balance of power
2 . Security dilemma
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اقدامات كشورها در كسب امنيت ،بيشتر براي خود ،ناخواسته مارپيچ صعودي ناامني را
نيز بهدنبال خواهد داشت .به اين ترتيب ،احساس خطر و ناامني دائمي در بين رهبران
سياسي و كارگزاران اجرايي كشورهاي مختلف خاورميانه و آسياي جنوب غربي ،عامل
اصلي بازتوليد معماي امنيت است .فرايندي كه همواره بازتوليد شده و جلوههايي از
بحران ،بيثباتي ،جنگ و تغيير در شكلبنديهاي امنيتي را اجتنابناپذير ميسازد كه
كشورهاي ديگر منطقه و تركيه نيز در مواجه با قدرتهاي ديگر از اين امر مستثني
نيستند( ليتل و اسميت.)99 :1389 ،
از ويژگيهاي كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب غربي ،ميتوان نقشآفريني
قدرتهاي بزرگ را دانست .همواره رهبران سياسي خاورميانه نسبت به نقش سياسي
و منطقهاي قدرتهاي بزرگ نگران هستند .بازيگران مداخلهگر بينالمللي بهدنبال آن
هستند تا اهداف سياسي و امنيتي خود را در شرايط نبود موازنه پيگيري كنند .هرگونه
موازنه منطقهاي نيازمند مشاركت و همكاري بازيگران مداخلهگر بينالمللي نيز هست .از
آنجايي كه بخش شايان توجهي از رقابت قدرتهاي بزرگ در حوزههاي منطقهاي انجام
ميگيرد؛ بنابراين طبيعي است كه موازنه منطقهاي در حوزههاي «ژئوپليتيك حاشيه» زودتر
از فضاي «ژئوپليتيك مركز» دچار تغيير و دگرگوني شود(متقي و نكولعل آزاد.)7 :1393 ،
در چنين شرايطي ،بازيگران منطقهاي دچار آشوب و بيثباتي سياسي ميشوند.
شاخصه ديگر كشورهايي كه در حوزه جغرافيايي خاورميانه و آسياي جنوب غربي
قرار دارند آن است كه همواره بهدنبال دستيابي به سيستمهاي تسليحاتي جديد هستند.
آنان تالش مي كنند تا ابزارهاي نظامي جديدي را توليد كرده و يا مورد استفاده قرار
دهند .علت آن را ميتوان نگراني دائمي نسبت به فرايندي دانست كه ثبات و امنيت
منطقهاي را دگرگون ميكند .بر همين اساس هرگاه نگراني امنيتي ايجاد شود ،در آن
شرايط جلوههايي از معماي امنيت در روابط بازيگران منطقهاي و قدرتهاي بزرگ
بهوجود ميآيد.
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موازنهگرايي و رقابت ناپايدار در محیط امنیتي خاورمیانه
رقابت براساس معادله قدرت انجام ميگيرد .كشورها و بازيگراني ميتوانند در
محيط منطقهاي و بينالمللي رقابت كنند كه ابزارهاي قدرت داشته باشند ،در
ساختارهاي قدرت نقش بازي كنند و درنهايت به فرايندهاي كنش قدرت محور توجه
داشته باشند .به اين ترتيب ،بين رقابت و معادله قدرت رابطه ارگانيك وجود دارد .اگر
رقابت ماهيت هوشمند پيدا كند ،بيانگر آن است كه بازيگران رقيب در حوزه منطقهاي
و بينالمللي براي ايفاي نقش بايد از ابزار هوشمند بهرهمند شوند.
بنابراين توازن هوشمند منطقه اي انعكاس شرايطي است كه به موجب آن ،بازيگران
بتوانند از الگوهاي كنش هوشمند در رقابتهاي منطقهاي بهرهمند شوند .اين مسئله
زمينههاي الزم براي رقابت هوشمند منطقهاي را فراهم ميكند .هر يك از كشورهاي
خاورميانه كه تالش ميكنند تا در روند توازن منطقهاي نقش محوري بازي كنند از
چنين شاخصهايي بهره مي گيرند .كشورهايي همانند عربستان ،پاكستان ،تركيه ،ايران و
اسراييل را ميتوان اصليترين بازيگراني دانست كه درپي تأثيرگذاري بر محيط منطقهاي
هستند(متقي و نكولعل آزاد.)8 :1393 ،
براساس چنين نگرشي ،امنيت تابعي از قدرت ابزاري و ايستارهاي ايدئولوژيك،
انگيزشي است .به اين ترتيب ،توازن منطقهاي نه تنها تحت تأثير مؤلفههاي ابزاري قرار
دارد؛ بلكه بايد نقش مؤلفه هاي ايستاري و ايدئولوژيك را نيز برجسته و تبيين كرد .در
چنين شرايطي است كه رقابتها ماهيت معنايي پيدا ميكند .رقابت ژئوپليتيك در عصر
حاضر فقط در فضاي توازن ابزاري مورد سنجش قرار نخواهد گرفت .مؤلفههاي معنايي
و ايستاري به موازات ابزارهاي نظامي ،نقش مؤثر و محوري در سازماندهي قدرت و
توازن منطقهاي خواهند داشت.
گذار از موازنهگرايي در سازوکارهای امنیتساز خاورمیانه
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برخي از كشورها همانند اسراييل ،توجهي به توازن منطقهاي ندارند .اسراييل از
واحدهايي است كه امنيتسازي را از راه بهدستآوردن هژموني منطقهاي پيگيري
ميكند؛ بنابراين چنين كشورهايي با فرايند توازن منطقهاي مخالف بوده و تالش ميكنند
تا از راه غلبه بر توازن ،به هژموني منطقهاي دست يابند .چنين بازيگراني بيشتر با
واكنش كشورهاي رقيب روبهرو ميشوند .اگرچه اسراييل نسبت به هژموني منطقهاي
تأكيد دارد؛ اما تالش ميكند تا به ائتالفهاي تاكتيكي با ساير كشورهاي منطقهاي عليه
دشمن مشترک اقدام كند.
تاكنون برنامهريزان دفاعي و امنيتي تالش داشتند تا از راه توازن ابزاري به ارزيابي
تهديدات امنيت ملي اقدام كنند .چنين افرادي ،توازن منطقهاي را فقط براساس ابزارهاي
مادي مورد سنجش قرار ميدهند .در سالهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي ظهور
فرايند جديدي مبتني بر توليد انديشه و الهام بخشي سياسي را شاهد بودهايم .هر كشور
منطقهاي تالش ميكند تا منادي انديشه سياسي خاص خود در فضاي منطقهاي باشد.
تركيه نيز از اين قاعده مستثني نيست .داود اوغلو در سخنراني در شوراي عالي ملي
تركيه بر نقش و تالش اين كشور بهعنوان رهبري الهامبخش براي دموكراسيسازي در
جهان عرب و حرکهاي آزاديبخش تأكيد ميكند( .)Kohen, 2012: 2
برخي از شاخصهاي قدرت ابزاري كشورهاي منطقه خليجفارس در جدول 1
بررسي شده است .در اين مجموعه ميتوان تفاوت قدرت سختافزاري كشورهاي
منطقهاي را ديد .عربستان سعودي  6برابر ايران هزينه نظامي ميكند .ولي چنين
مسئلهاي تنها محور قدرتسازي و توازن قدرت منطقهاي محسوب نميشود .نيروي
انساني ،ساختار حكومتي ،ايدئولوژي سياسي و چگونگي مديريت بحرانهاي منطقهاي
را ميتوان از مؤلفههايي دانست كه تنها براساس قدرت سخت بهدست نميآيند .يكي از
داليل اصلي نبود توازن منطقهاي را ميتوان محدوديتهاي اقتصادي و تحريم
تسليحاتي ايران دانست .روندهايي كه حتي قطعنامه  2231نيز منجر به تغيير در آن
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نشده است.
جدول  :1هزينههای نظامي ـ تسلیحاتي کشورهای حوزه خلیجفارس (میلیون دالر)
سال

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

بحرين

364

199

582

518

573

575

711

کويت

3/873

1/327

4/725

3/789

3/986

7/089

6/783

عمان

2/766

2/877

3/342

3/550

3/433

4/861

4/141

قطر

2/103

2/324

2/422

2/530

1/159

1/822

-

عربستان

22/15

21/356

28/107

32/073

37/603

39/766

42/024

امارات

3/098

1/771

2/932

10/293

10/715

12/293

15/779

ايران

3/320

3/873

6/860

7/036

9/919

9/983

1/000

Anthony H. Cordesman, The Gulf Military Balance in 2010

كشورهاي ايران ،اسراييل ،تركيه ،عربستان و پاكستان واحدهايي هستند كه براي ايفاي
نقش منطقهاي به كنشگري و رقابت اقدام ميكنند .آنان نه تنها در فضاي قدرت ابزاري،
رقابت ژئوپليتيكي خود را ادامه ميدهند؛ بلكه ميتوان نشانههايي از رقابت معنايي و
ايدئولوژيك را نيز در رقابت سياسي و منطقهاي آنان ديد .مؤلفههاي ياد شده نشان ميدهد
كه ژئوپليتيك فقط براساس شاخصهاي ابزاري قدرت و شكلبندي جغرافيايي ارزيابي
نميشود .شاخصهاي هويتي و ايدئولوژيك در سازماندهي توازن منطقهاي ،رقابتهاي
راهبردي و كنش امنيتي بازيگران منطقهاي رقيب اهميت ويژهاي دارد.
به اين ترتيب ،توازن منطقهاي فقط براساس شاخصهاي مادي مورد سنجش قرار
نميگيرد؛ بلكه شاخصهاي قدرت نرم نيز اهميت زيادي دارد .جوزف ناي ميگويد كه
قدرت نرم يك كشور از ارزشها ،فرهنگ و سياست خارجي آن كشور ناشي ميشود.
شواهد نشان ميدهد كه تركيه به خوبي اهميت اين موضوع و نقش قدرت نرم در
معادالت سياسي آينده ،بهويژه در تحوالت اخير در خاورميانه و جهان عرب را درک كرده
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است و سياست خارجي خود را براساس اين رويكرد تنظيم ميكند(.) Nye, 2011: 3
نقش محیط ژئوپلیتیکي در توازن منطقهای
محيط ژئوپليتيكي آسياي جنوب غربي ،شرق مديترانه و شمال آفريقا در سالهاي
 2011-2016تحت تأثير موجهاي تحول آشوبساز قرار گرفته است .كشورهايي
همانند تركيه بازيگراني هستند كه تالش ميكنند تا روند اثرگذاري بر محيط منطقهاي را
از راه موازنهگرايي پيگيري كنند .نظريهپردازاني همانند «مرشايمر» اين موضوع را مطرح
ميكنند كه قدرتهاي بزرگ و بازيگران منطقهاي براي ايفاي نقش سياسي و امنيتي از
دو راهبرد بهره ميگيرند .راهبرد اول معطوف به هژموني منطقهاي است و راهبرد دوم
را بايد در قالب موازنهگرايي منطقهاي پيگيري كرد .رهبران سياسي تركيه در سالهاي
آغازين قرن بيست و يكم از راهبرد موازنه منطقهاي براي حداقلسازي تهديدات و
مخاطرات امنيتي بهره گرفتهاند.
يكي از شاخصهاي اصلي محيط ژئوپليتيكي خاورميانه و آسياي جنوب غربي را
ميتوان حضور قدرتهاي بزرگ و بازيگران فرامنطقهاي دانست .همكاري و رقابت،
بخشي از واقعيت هاي رفتار ساختاري بازيگران اصلي در سياست بينالملل و محيط
منطقهاي است .اين موضوع را مي توان در ارتباط با جنگ ايران و عراق در گذشته و
تحوالت منطقه و جهان عرب بهويژه مسئله سوريه به خوبي مشاهده كرد .در اين ارتباط
آمريكا و روسيه تالش ميكنند تا حوزه نفوذ منطقهاي خود را گسترش دهند .با نگاهي
كلي به شرايط ژئوپليتيكي منطقهاي ميتوان حضور نظامي و پايگاههاي تاكتيكي آمريكا
را در حوزههاي مختلف جغرافيايي ديد .در چنين فرايندي زمينه براي كنترل بازيگران
گريز از مركز براساس ابزارهاي نظامي امكانپذير شده است (.)Kelly, 2007:199
پايگاه هاي نظامي آمريكا در حوزه خليجفارس در كشورهاي عمان ،امارات عربي
متحده ،قطر ،بحرين ،كويت ،عربستان سعودي و عراق قرار دارد .پايگاههاي ديگري نيز
در كشورهاي آسياي مركزي وجود دارد .پايگاه نظامي آمريكا در تاجيكستان ،افغانستان،
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قرقيزستان ،قزاقستان ،ازبكستان و تركمنستان سبب سهولت در تحرک عملياتي و
تاكتيكي نيروهاي نظامي آمريكا ميشود .پايگاه هوايي آمريكا در تركيه و همچنين پايگاه
دريايي در جيبوتي و ديهگو گارسيا نشان ميدهد كه جلوههايي از كنترل منطقهاي توسط
پايگاههاي دريايي آمريكا در منطقه وجود دارد.
کنش نامتقارن ترکیه و توازن منطقهای
اگرچه تركيه شرايط ژئوپليتيكي منحصر به فردي دارد؛ اما با محدوديتهاي متنوع و
چندجانبه از سوي بازيگران منطقهاي و قدرتهاي بزرگ نيز روبهرو شده است .اين
مسئله نشان ميدهد كه برخي از كشورهاي منطقهاي تمايل چنداني به درک شرايط
ژئوپليتيكي ايران ندارند .تفاوتهاي هويتي به موازات تضادهاي تاريخي و رقابتهاي
ژئوپليتيكي منجر به كاهش وزن منطقهاي ايران براي موازنهگرايي شده است .چنين
شاخصهايي را ميتوان به مثابه فضاي رقابت در تعامل با ايران دانست.
كشورهاي آمريكا و اسراييل نيز هيچگونه تمايلي براي شكلگيري توازن پايدار
منطقهاي ندارند .به همين دليل است كه آمريكا و اسراييل تالش ميكنند تا از الگوي
تجزيه هويتي و ژئوپليتيكي كشورهاي خاورميانه استفاده كنند .اين امر همانند آن است
كه تهديد عليه ايران ماهيت چندجانبه و نامتقارن دارد .از يكسو ميتوان نشانههايي از
تهديد ژئوپليتيكي عليه ايران را در الگوي رفتار آمريكا و قدرتهاي بزرگ ديد .آنان
هيچگونه تمايلي به قدرت سازي ايران ندارند .از سوي ديگر ،كشورهايي همانند آمريكا
و اسراييل تالش مي كنند تا از سازماندهي پيوندهاي امنيتي ايران با كشورهاي منطقه
جلوگيري كنند(متقي.)7 :1388 ،
براي مقابله با چنين محدوديتهايي ،تركيه چارهاي جز بهرهگيري از الگوي كنش
نامتقارن در فضاي امنيت منطقهاي ندارد .بهعبارت ديگر ،ضرورتهاي كنش نامتقارن
ايجاب ميكند كه ايران در فضاي امنيت منطقهاي به قدرتسازي ادامه دهد.
قدرتسازي ماهيت سختافزاري و نرمافزاري دارد .ميتوان به شاخصهاي نرمافزاري
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قدرتسازي تركيه در ارتباط با سازگاري ساختاري و اجماع منطقهاي توجه كرد.
سازگاري و اجماع را ميتوان از عواملي دانست كه زمينههاي شكلگيري قدرت
نرمافزاري را فراهم ميكنند .تالش دولتمردان تركيه براي پيوند و همبستگي بيشتر با
كشورهاي مسلمان و ايجاد انسجام اجتماعي و همبستگي بين نخبگان در ساختار داخلي
اين كشور را ميتوان زيربناي تحرک منطقهاي در فضاي كنش نامتقارن دانست؛ زيرا
كنش نامتقارن ماهيت ايدئولوژيك محور ،جامعهمحور و انگيزشي دارد .نبود هر يك از
مؤلفههاي ياد شده را ميتوان از عواملي دانست كه امكان بازتوليد قدرت سياسي در
تركيه را با دشواري روبهرو ميسازد .قدرت اجتماعي ،فرهنگي و ايدئولوژيك زيربناي
كنش منطقهاي در روند توليد قدرت است(. )Kohen, 2012: 3
مؤلفه اثربخش در ارتباط با «قدرت نامتقارن» 1تركيه در جهت سازماندهي «توازن
منطقهاي» 2را مي توان در ارتباط با ديپلماسي دفاعي مورد توجه قرار داد .زيرساخت
اصلي ديپلماسي دفاعي را ميتوان اعتمادسازي در قالب قدرت دانست .از آنجايي كه
كشورهاي منطقه نيازمند ابهامزدايي هستند؛ بنابراين هرگونه تحرک ديپلماتيك در
حوزههاي دفاعي و امنيتي ميتواند براي تنشزدايي زمينههاي الزم را فراهم كند.
عنصر ديگر كه ميتواند در روند توازن منطقهاي هوشمند براساس الگوي نامتقارن
نقشآفرين و تأثيرگذار باشد را ميتوان براساس بهرهگيري از ادبيات سياسي تعاملگرا
در سطح بينالمللي دانست .شايان توجه اينكه ،كشورها از مواضع اعالمي و سياست
عملي متفاوتي بهره ميگيرند .ضرورتهاي كنش نامتقارن در سياست راهبردي تركيه
ايجاب ميكند كه ادبيات سياست خارجي تركيه در قالب سياست اعالمي بازسازي
شود .اين امر نيازمند تحرک ديپلماتيك و كنش گسترده مجامع علمي ،فرهنگي و
راهبردي تركيه است(متقي و نكولعل آزاد.)15 :1393 ،
1 . Asymmetric power
2 . Regional balance
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در چنين شرايطي ،مشاركت تركيه در بحران سوريه مخاطرات امنيتي قابل توجهي
براي اين كشور ايجاد كرده است .بهعبارت ديگر ،هرگونه تحرک بينالمللي براساس
ادبيات همكاريجويانه را ميتوان بخشي از روند قدرتسازي در قالب كنش نامتقارن
دانست .توازن منطقهاي بدون قدرت و انگيزه كنش همكاريجويانه بهدست نخواهد
آمد .تركيه براي تحقق اهداف خود در حوزه امنيت منطقهاي فقط در شرايطي به ثبات،
امنيت و تعادل منطقهاي ميرسد كه زمينههاي الزم براي توازن منطقهاي از راه قدرت و
كنش نامتقارن را فراهم سازد.
دگرگونيهای مرحلهای در سامانه امنیت منطقهای خاورمیانه
هر نظام منطقهاي از چندين زير سيستم تشكيل ميشود .توازن قدرت منطقهاي در
شرايطي ايجاد ميشود كه بتوان بين حوزههاي مختلف سيستم مركزي و سيستمهاي
فرعي موازنه قدرت بهوجود آورد .در سامانه چرخهاي ،شبكه منطقهاي از تعدادي
سيستمهاي هدف خواه در قالب حلقه هاي متعدد تشكيل شده است .در اين سامانه بين
آنها هيچگونه سلسله مراتبي برقرار نيست .هر كدام از عناصر تشكيلدهنده سيستم
تابع ،كاركردي در شبكه منطقه اي دارند كه از راه پيوند بين اجزاي فرعي در سيستم تابع
منطقهاي كاركرد كلي شبكه شكل گرفته و هركدام جايگاه خود را خواهند يافت.
شكلگيري توازن منطقهاي در شرايطي بهدست ميآيد كه بين اجزاي مختلف نظام
بينالملل و سيستم تابع منطقهاي جلوههايي از هماهنگي وجود داشته باشد .بنابراين
موازنه ،معطوف به شرايطي است كه شبكه در قالب پيوند كاركردي به يكديگر متصل
ميشوند .در اين سامانه نخست تأكيد بر وروديها و خروجيهاي هر كدام از
سيستمهاي درون شبكه منطقه اي است .خروجي هر كدام تبديل به ورودي و هدفهاي
سيستم بعدي و به همين ترتيب پيوند ادامه مييابد .اين امر انعكاس تداوم معماي امنيت
در سياست بين الملل است .در رويكرد مبتني بر معماي امنيت ،هر بخش به ساير اجزا
پيوند ميخورد .نتيجه در شرايطي بهوجود ميآيد كه چندين تعامل ايجاد شود .بر همين
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اساس هرگونه توازن منطقهاي از يكسو بر ضرورت همكاريهاي چندجانبه قرار دارد
و از سويي ديگر زيرساخت كنش بازيگران بايد بر مبناي جلوههايي از توازن و
جهتگيريهاي همكاري گرايانه براي رسيدن به هدف مشترک حاصل و تنظيم
شود(.)Nye, 2008: 41
زمانيكه رابطه سيستميك بين اجزاي مختلف منطقهاي و بينالمللي شكل گرفت،
امكان تعامل عناصر مختلف ايجاد شده و براساس نوع تعامل بازيگران با يكديگر ،نتايج
مختلفي در ارتباط با فضاي توازن منطقهاي بهوجود ميآيد .در حالت نخست در
صورت استيالي وضعيت تعارضي بين واحدهاي شبكه يا بلوكيبودن آن ،امكان
درگيرشدن آنها در بازي استراتژيك موازنه بخشي منطقهاي بهوجود ميآيد .اين مسئله
انعكاس وضعيت نبود توازن ناشي از رقابت بازيگران است .حالت دوم در صورت
برتري يافتن وضعيت منافع متقابل و وابستگي متقابل مثبت بين بازيگران ايجاد ميشود.
در اين شرايط ميتوان نشانههايي از كنش مبتني بر موازنه بخشي بازيگران در سامانه
منطقهاي را مورد مالحظه قرار داد.
دگرگونيهای ساختارمحور در سامانه امنیت منطقهای خاورمیانه
قدرتهاي بزرگ زمينههاي مبتني بر همراهي بازيگران منطقهاي با اهداف خود را
فراهم ميكنند .نشانه چنين فرايندي را ميتوان در ارتباط با روابط آمريكا ،ناتو با
بازيگراني همانند اتحاديه عرب ،اتحاديه آفريقا و شوراي همكاري خليج فارس عليه
ليبي و سوريه دانست .براي رسيدن به اين هدف و برقراري موازنه منطقهاي بايد از
طراحي سامانه سلسله مراتبي داخلي بهره ببرند .قدرتهاي بزرگ در روند توازن قطبي
شده منطقهاي ،حداقلي از موازنه هوشمند را بهوجود ميآورند.
تركيه ،يكي از بازيگران مؤثر در محيط امنيت منطقهاي خاورميانه و شرق مديترانه
در شكلبندي قدرت موازنهدهنده در محيط منطقهاي جايگاه مؤثري دارد .تحقق چنين
اهدافي نيازمند آن است كه تركيه بتواند خود را با سيستم انطباقگرا پيوند دهد .سيستم
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در شرايطي اهميت ،كاركرد و اثربخشي خواهد داشت كه بتواند زمينههاي الزم براي
چندجانبهگرايي را به وجود آورد .براساس قانون ريچارد اشبي ،تنوع شرط ضروري
كنترل است .اشبي بر اين موضوع تأكيد دارد كه به هر ميزان نقش بازيگران هماهنگ و
سازمانيافتهتر باشد ،در آن شرايط امكان ايجاد تعادل در ساختار موازنه قدرت به ميزان
بيشتري وجود خواهد داشت).(Ashby, 1978: 29
يكي از شاخصهاي نوظهور در ژئوپليتيك خاورميانه را ميتوان ظهور بازيگران
غيردولتي دانست .اين مسئله انعكاس هويت درحال ظهور شهرونداني است كه در
سالهايي كه جهان غرب در روند اجراي طرح مدرنيته قرار داشت ،سركوب شده و ماهيت
حاشيهاي پيدا كردهاند .هماكنون اسالمگرايي واقعيت درحال ظهور كشورهاي خاورميانه
است .گروههايي كه در روند هويتگرايي قرار گرفتهاند ،تالش ميكنند تا جلوههايي از
مقاومت را همراه سياست اجرايي خود كنند(هينبوش و احتشامي.)1382:45 ،
در اين چارچوب ،مجموعه تشكلهاي سلفي تندرو مانند فتحاالسالم در لبنان ،طالبان
در افغانستان ،جمعيت علماي اسالم ،لشگر جنگوي و جيش طيبه در پاكستان،
حزبالتحرير در ازبكستان ،انصارالسنه در عراق ،جهاد اسالمي در مصر و جماعت
اسالمي در مالزي ،تشكلهاي شبكهاي و يا همسو با سازمان القاعده هستند .اين گروهها
نيز توانستهاند تا نشانههايي از مقاومتگرايي را در حوزه رفتار سياسي خود در برخورد با
كشورهاي مداخلهگر جهان غرب و اسراييل سازماندهي كنند .نشانههاي مربوط به سامانه
توازنمحور براساس نقش بازيگران ساختاري را ميتوان در نمودار  1مشاهده كرد.

نمودار  : 1سامانه توازنمحور ساختاری در محیط امنیتي خاورمیانه
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در صدسال آخر حكومت عثماني در تركيه كه سرانجام به فروپاشي آن امپراتوري
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در پايان جنگ اول جهاني انجاميد ،تركيه اصالحات گستردهاي را در راه آزادشدن
فعاليتهاي اقتصادي و غربيشدن تجربه كرد كه نمونههاي مهم آن عبارت بود از ايجاد
نظام قضايي ،پذيرش جنبههايي از حكومت پارلماني ،تالش براي سازش ميان قوانين
اسالم و غرب و اجراي اصالحات در نظام آموزشي به سبك غرب .بدينترتيب ،اگرچه
اصالحات آتاتوركي جمهوري نوين تركيه پس از جنگ دوم جهاني بدون ترديد همانند
يك فصل انقالبي نوين در فرايند غربيشدن تركيه هست ،نميتوان گفت كه اين
اصالحات هيچ پيشزمينهاي نداشته است(فولر.)105 :1383 ،
نيروهاي همسو بهعنوان نيروي اجتماعي درحال ظهور گروههاي هويتگرا
محسوب ميشوند .آنان براساس جلوههايي از خويشاوندي هويتي و ايدئولوژيك نقش
ايفا ميكنند .از جمله اين گروهها ميتوان به تشكلهاي جنبش جيشالمهدي در عراق و
حزب وحدت اسالمي در افغانستان اشاره كرد .آنان از احزاب و سازمانهاي همسو با
حزباهلل هستند .درنهايت ،بيشتر سازمانها و جنبشهاي اخوانالمسلمين در كشورهاي
عربي منطقه از جمله :اخوانالمسلمين اردن ،جنبش النهضه تونس ،جنبش
اخوانالمسلمين مصر ،و جنش اخوانالمسلمين كويت نيز از تشكلهاي همسو با
سازمان حماس هستند .آنان نيروهاي اجتماعي جديدي هستند كه توانستهاند موج
انقالبيگرايي را در حوزههاي مختلف اجتماعي كشورهاي خاورميانه گسترش دهند .اين
نيروها اصليترين مرجع مقاومت در برابر تهديدات آمريكا و اسراييل در خاورميانه هستند.
جنگ سپتامبر -اكتبر  2006اسراييل عليه حزباهلل موسوم به جنگهاي  33روزه و جنگ
دسامبر اسراييل عليه حماس موسوم به جنگهاي  22روزه را ميتوان نمادي از رويارويي
كشورهاي خواستار هژموني منطقهاي عليه نيروهاي هويتي در خاورميانه دانست.
بهعبارتي ديگر ،ميتوان «اثربخشي» را يكي از اصليترين واقعيتهاي سياست
بازيگران غيردولتي در خاورميانه دانست .اقدامات نظامي تهاجمي در برابر كشورهاي
فرادست ،توانمندي سازمان هاي مقاومت ،نقش آنان در عمليات نظامي و مقاومت امنيتي

گذار از موازنهگرايي منطقهای به تنشزدايي در سیاست خارجي ترکیه

123

را ميتوان نمادي از بازيگر امنيتساز دانست .اين بازيگران در عراق ،افغانستان و از
همه مهمتر در لبنان ،توانايي عملياتهاي نظامي راهبردي را دارند( Kjellen, 1997:
 .)107افزون بر گروه هاي ياد شده كه ماهيت اجتماعي دارند ،بازيگراني ديگري همانند
القاعده وجود دارند كه قابليت كنش استراتژيك دارند .آنان توانستهاند تا اقداماتي
همانند عمليات  11سپتامبر را انجام دهند.
اهداف و فرايند موازنهگرايي ترکیه در خاورمیانه
طرحريزي دفاعي و استراتژيك بهوسيله قدرتهاي بزرگ براساس ضرورتهاي
محيط ژئوپليتيكي انجام ميگيرد .بهعبارت ديگر ،هرگونه شكلبندي قدرت و امنيت در
خاورميانه را ميتوان تابعي از ضرورتها و نيازهاي امنيتي قدرتهاي بزرگ ،بازيگران
متوسط و همچنين كشورهاي منطقهاي دانست .آمريكا پس از فروپاشي اتحاد شوروي و
درحالي كه خود را پيروز ميدان ميديد  ،نظم نوين جهاني را اعالم كرد و آن را به معناي
حاكمشدن ارزشها و فرهنگ آمريكايي دانست.
شكلگيري طرح خاورميانه بزرگ را ميتوان انعكاس چنين نيازي بهوسيله كشورها
در سياست بينالملل دانست .زماني كه معادله قدرت در حوزه ساختار بينالمللي تغيير
مييابد و يا اينكه جلوههايي از دگرگوني در فضاي سياست منطقهاي بهوجود ميآيد،
در آن شرايط ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه زمينههاي ژئوپليتيكي براي شكلگيري
فرايندهاي جديد امنيتي و استراتژيك فراهم شده است(كوهن.)45 :1387 ،
طرح خاورميانه جديد نيز در چنين روندي قابل تفسير است .مقامات آمريكايي
باهدف تحكيم هژموني و قدرت برتر خود در منطقه و براي دستيابي و تسلط بر مناطق
انرژيخيز جهان و همچنين با هدف تأمين امنيت اسراييل و كمك به گسترش نفوذ
اسراييل در منطقه اقدام به طراحي راهبردهاي جديدي كردند كه طرح خاورميانه جديد
را ميتوان يكي از آن برنامهها ارزيابي كرد .تبيين نظري چنين طرحي در راستاي ايجاد
تغيير در زيرساخت هاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي كشورهاي خاورميانه انجام
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پذيرفت .در طرح جديد آمريكا ،كشورهاي عربي هسته مركزي و كشورهاي ايران،
افغانستان ،پاكستان ،تركيه و اسراييل كشورهاي حاشيهاي در ژئوپليتيك امنيتي خاورميانه
مدنظر هستند.
دکترين احمد داود اوغلو در خاورمیانه
با توجه به نقش كليدي و تأثيرگذاري كه احمد داود اوغلو )وزير امور خارجه
تركيه) در شكل دهي و اجراي سياست خارجي تركيه بعد از روي كارآمدن حزب
عدالت و توسعه داشته است ،براي درک و شناخت سياست خارجي تركيه و اهداف آن
در منطقه خاورميانه ،ناگزير بايد تحليل را از انديشههاي وي شروع كرد .داود اوغلو
مهمترين ديدگاه هاي خود را در قالب دو گفتمان «عمق استراتژيك» و «به صفر رساندن
اختالفات با همسايگان» عرضه كرده است .دكترين «عمق استراتژيك» كه در كتابي به
همين نام منتشر شده است ،بيانكننده اين است كه ارزش يك كشور در روابط
بينالملل ،از موقعيت ژئواستراتژيك و عمق تاريخي آن نشأت ميگيرد.
براساس همين نظريه است كه داود اوغلو ميگويد :اصوالً منفعت تركيه ايجاب
مي كند كه صلح و ثبات در مناطق پيراموني تركيه برقرار باشد .از آنجا كه تركيه
ميخواهد تا سال  2023در رديف ده قدرت برتر اقتصادي جهان قرار گيرد ،تقويت
سطح همكاري در عرصه اقتصاد بينالملل براي آن اولويت دارد و بايد كه تعامل
بينالمللي تركيه در مناطق مختلف جهان فعالتر شود(.)Davutoglu, 2012
موقعيت جديد تركيه را ميتوان براساس شكلبنديهاي جديد قدرت در خاورميانه
ارزيابي كرد .قدرت و امنيت را بايد دو شاخص بنيادين در امنيتسازي منطقهاي تركيه
دانست .داود اوغلو در تبيين تحوالت منطقه بر اين موضوع تأكيد دارد كه:
« اين وضعيت پيامد طبيعي سياست جغرافيايي اياالت متحده آمريكا است .آمريكا كه
دولت مشخص دريايي است ،سياست كسب و استمرار رهبري خود در نظام جهاني را
مبتني بر عملياتهاي هوايي ماوراي قارهاي و لشكركشيهاي دريايي با حمايت هوايي،
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با راهبردهاي دخالتهاي متعارف و برتري هستهاي بازدارند مورد حمايت قرار داده
است .لشكركشي نورماندي سبب شد تا آمريكا با استفاده از چالشهاي داخلي اروپا،
رهبري خود را در نظام جهاني تثبيت كند .لشكركشي كره بازتابي نظامي از راهبرد
محاصره اوراسيا به وسيله كشورهاي پيراموني و شبه جزاير از سوي اياالت متحده
آمريكا است .دخالت كره كه اولين درگيري جدي نظام دوقطبي پس از جنگ جهاني
دوم است ،در عين حال اولين اقدام مشروعسازي حاكميت جهاني آمريكا از راه
نهادهاي بينالمللي است .سازمان ملل ،جامعترين تشكل بينالمللي پس از اين به عنوان
مهم ترين ابزار كسب مشروعيت براي راهبرد خود اياالت متحده آمريكا تبديل شده
است» (داود اوغلو.)231 :1391 ،
بر همين اساس ژئوپليتيك ،هسته اصلي اين دكترين را تشكيل ميدهد و مؤلفههاي
ديگري چون تأكيد بر قدرت نرم ،تالش براي ميانجيگري و حل بحرانهاي منطقهاي و
بينالمللي و بهكارگيري راهبرد برد  -برد در ارتباط با ديگر كشورها ،اين دكترين را
تكميل ميكند .در اين دكترين داود اوغلو استدالل ميكند كه «تركيه بهدليل موقعيت
جغرافيايي و تاريخي خاص خود داراي عمق استراتژيك است» و به همين دليل بايد در
رديف كشورهاي منحصر به فرد قرار گيرد و بهعنوان يك قدرت مركزي شناخته شود.
اين دكترين بر اين باور است كه تركيه بايد نقش رهبري مناطق پيراموني خود را بهعهده
بگيرد و براي خود اهميت استراتژيك جهاني بهدست آورد( Center for Strategic
.)and International Studies, 2012: 4
براساس چنين نگرشي ،دكترين دوم يعني «دكترين به صفر رساندن مشكالت با
همسايگان» مطرح ميشود .داود اوغلو معتقد است كه تركيه نبايد خود را مستقر در
جبهه شرقي اروپا و فقط با نگاه به غرب ببيند؛ بلكه بايد مشكالت با همسايگان خود را
كاهش و به صفر رساند و با آنها ارتباط نزديكي برقرار سازد .بنابر اين دكترين ،تركيه
براي اينكه بتواند به رهبر منطقهاي تبديل شود و اهميت استراتژيك بينالمللي پيدا كند،
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بايد با همسايگان خود روابط دوستانه برقرار كند و مشكالت و اختالفات فيمابين را از
بين ببرد .مهمترين و اصليترين هدف تركيه در اين چارچوب رسيدن به بيشترين ميزان
همگرايي و همكاري با همسايگان با اين رويكرد است(.)Jenkins, 2010
اگرچه منطقهگرايي تنها ماهيت اقتصادي ندارد؛ اما بسياري از نظريههاي ارايه شده از
سال  1945به بعد بر اين موضوع تأكيد داشتند كه بايد بين ضرورتهاي اقتصادي و
نشانههاي سياسي -هويتي كشورهاي يك منطقه در روند «همگرايي اقتصادي منطقهاي»
هماهنگيهاي اوليه ايجاد شود .نگاهي اجمالي به شكلهاي مختلف سازمانهاي منطقهاي
در خاورميانه نشان ميدهد كه هر چند اين منطقه طيف گستردهاي از طرحهاي اقتصادي
منطقهاي دارد؛ اما بيشتر اين طرحها را شركتهاي چندمليتي و بخش خصوصي
سازماندهي كردهاند كه بيشتر ماهيت بينعربي دارد (.)Leventhal, 2004: 22
شايان توجه اينكه در اين راه تركيه ايران را مهمترين رقيب خود ميداند .از اينرو
با توجه به نوع رابطه ايران و سوريه و نقش اين كشور در سياستهاي منطقهاي ايران،
تركيه حذف سوريه از شمار متحدان ايران و رويكارآمدن يك دولت با جهتگيري
غربي در اين كشور را يكي از راههاي تضعيف ايران ارزيابي ميكند .از سوي ديگر
موفقيت تركيه در مسلطساختن ديدگاهش در رابطه با سوريه ميتواند اين پيام را براي
جهانيان داشته باشد كه تركيه در منطقه ،نفوذ و قدرت بيشتري نسبت به ايران دارد و
اين يعني رسيدن تركيه به هدف رهبري در منطقه .از اين مسئله ميتوان نتيجه گرفت كه
بعد ديگر دكترين به صفر رساندن تنشها به صفررساندن تعهدات در صورت لزوم و
در راستاي منافع تعريف شده است .داليل مختلفي را ميتوان براي اين موضعگيري
تركيه برشمرد .يكي از آنها تغيير در جهتگيري سياست خارجي تركيه و قرارگرفتن
خاورميانه در كانون توجه اين سياست جديد است .هدف اصلي سياست خارجي تركيه
در منطقه تبديلشدن به قدرت مركزي و بهنوعي ايفاي نقش رهبري و موازنهدهنده در
تحوالت آن است.
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تأثیر موازنه تهديد عربستان و ترکیه در فرايند امنیتيشدن خاورمیانه
همكاريهاي راهبردي داود اوغلو و اردوغان را ميتوان تابعي از ضرورتهاي
موازنه تهديد در نظام امنيت منطقهاي دانست .براساس چنين رويكردي ،ائتالف تركيه با
كشورهايي همانند مصر ،عربستان و اسراييل در مقابله با ايران مفهوم پيدا ميكند .چنين
فرايندي از سال  2011موجهاي تضاد در روابط ايران و تركيه را افزايش داد .از سال 2014
بهبعد اختالفات ايران و تركيه بهدليل موجهاي گذار از موازنهگرايي سنتي داود اوغلو
افزايش يافت .اين تضادها در سالهاي  2015تا  2016به نقطه اوج خود رسيده است.
اساساً با شروع موج اعتراضات و جنبش مردم عرب ،تركيه تالش كرد تا خود را
برادر بزرگتر آنها جلوه دهد و ديد اعراب و افكار عمومي را در اين كشورها نسبت به
خود مثبت كند تا در پذيرش نقش رهبري اين كشور در منطقه مشكلي از سوي اعراب
پيش نيايد .اين مسئله زماني اهميت پيدا ميكند كه تأثير افكار عمومي روي سياست
خارجي در صورت روي كارآمدن حكومتهاي مردمي در اين كشورها مورد توجه قرار
گيرد .در واقع يكي از آشكارترين نمونههاي تحول در سياست خارجي تركيه كه از آن
به «نوعثمانيسم» نيز ياد ميشود ،در تحوالت كشورهاي عربي و بيداري اسالمي در سال
 2011نمود يافته است .آنچه كه به بيداري اسالمي معروف شده است ،فرصتي را براي
تركيه فراهم كرد كه پس از سالها نداشتن نقشآفريني جدي در خاورميانه ،به ايفاي
نقش جدي از راه ميانجيگري ،برگزاري و حمايت از همايشهاي مخالفان هيئتهاي
حاكمه كشورهاي عربي در تركيه مانند برگزاري نشست گروه تماس ليبي در جوالي
 2011و نشست مشترک آشتي حماس و فتح اقدام كند( حيدري و رهنورد.)137 :1390 ،
در اين راستا تركيه با همراهي آمريكا و غرب بهدنبال مطرحكردن ساختار حكومتي
تركيه بهعنوان الگويي در جهان عرب نيز هست كه ميتواند نقش الگوبودن جمهوري
اسالمي را كاهش دهد .طرح كار روي افكار عمومي جهان عرب با استفاده از قدرت
نرم ،از راه توليدات سينمايي و تلويزيوني از سالهاي نخستين دهه  2000شروع شده
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است و حمايتهاي اردوغان از فلسطين و مسائل پيش آمده با اسراييل به همراه
موضعگيري تركيه در قبال تحوالت كشورهاي عربي پردههايي از همين نمايش هستند.
تركيه در مورد عاديسازي روابط با اسراييل ،پيششرطهايي مانند عذرخواهي اسراييل
براي كشتار شهروندان ،پرداخت غرامت و دستكشيدن از محاصره غزه را مطرح كرده
است.
هرچند اسراييل در مورد كشتي مرمره اظهار تأسف كرد؛ اما كارشناسان اسراييل بر
لزوم عاديسازي روابط با تركيه و اهميت روابط تأكيد دارند و خواستار آن هستند كه
تلآويو زودتر بهسوي نزديكي به تركيه حركت كند؛ زيرا به باور آنها ايران درحال
پركردن جاي اسراييل در روابط با تركيه است .چالش ديگر در سياست خارجي تركيه
تنوع و گستردگي بازيگران و مسايل درگير در منطقه خاورميانه است كه از يمن تا
سوريه و از ليبي تا تونس را شامل ميشود و تركيه درگير اين موضوعات است .بنابراين
ارائه يك سياست و خطمشي يكسان و كلي براي كشورهاي منطقه براساس استراتژي
مشكل صفر با همسايگان به آساني امكان پذير نيست(.)Yilmaz, 2011: 5
شكلگرفتن چنين ديدگاهي سبب شد تا از سال  2010و به ويژه پس از رفراندوم
قانون اساسي« ،سياست به صفررسانيدن مشكالت با همسايگان» كنار گذاشته شود و با
«سياست نوعثمانيگرايي» كه محتواي كلي آن پيگيري نقش محوري تركيه در تأمين
منافع مسلمانان است ،جايگزين شود .نشانههاي چنين فرايندي را ميتوان در عرصه
بين الملل ،مسئله ترک نشست داووس از سوي اردوغان و سخن وي موسوم به «وان
مينت» از وي چهرهاي سرشناس در نزد كشورهاي اسالمي ترسيم كرد و اميد تازهاي در
مردم مسلمان و عرب و بهويژه اهل سنت پديد آورد ،كه رقابت با اسراييل وارد فاز
جديدي شده است.
نقش تركيه در مناقشه اعراب و اسراييل ،بسيار افزايش يافته است .گروهها و رهبران
فلسطيني از جمله خالد مشعل و محمود عباس در آنكارا مذاكراتي داشتند و سپس
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توافقها و آشتي آنها در قاهره روي داد .بنابراين با آنكه پايهگذار اين آشتي داود اغلو
بود ،براي جلوگيري از ايجاد حساسيت ،توافق بين حماس و فتح در مصر و بهنام آنها
انجام شد .در مورد حركت كاروان آزادي به غزه نيز تركيه از فرستادن دوباره كشتي
مرمره با مذاكرات آمريكا جلوگيري كرد و از اينرو بهنظر ميرسد كه مقامات تركيه
باوجود رويكرد خاص خود در قبال اسراييل ،از تنش بيشتر در روابط نيز دوري
ميكنند(مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه.)7 :1390 ،
تركيه در طول يك دهه اخير شاهد تحوالت مهم داخلي در عرصههاي مختلف
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي بوده و نقش منطقهاي اين كشور نيز توسعه يافته است.
بعد از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در تركيه و تداوم پيروزيهاي سياسي و
موفقيتهاي اقتصادي ،آن كشور اكنون در حال تبديلشدن به بازيگر مهم منطقهاي و
الگويي مورد توجه براي كشورهاي منطقه است .در جريان خيزشها و تحوالت جهان
عرب و اعتراضات مردم به الگوهاي حكومتي موجود ،تركيه بهعنوان الگوي مناسبي از
كشورداري مطرح شد و پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني اين
كشور براي سومين بار نيز رضايت عمومي داخلي از عملكرد اين حزب را به خوبي
نشان داد(مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه.)2 :1390 ،
تركيه در طول يك دهه گذشته تالش كرده است تا رويكرد منطقهاي متوازن و
سياست خارجي فعالي را دنبال كند تا به افزايش نقش و تأثيرگذاري منطقهاي اين
كشور منجر شود .تركيه برخالف گذشته كه توجه خود را بيشتر به غرب معطوف كرده
بود ،تالش ميكند تا با استفاده از موقعيت ژئوپليتيك خود و ارتباط با غرب و
كشورهاي خاورميانهاي ،نقش ويژهاي را در سياست منطقه داشته باشد .تركيه سياست
به صفر رساندن مشكل با همسايگان يا همسايگي خوب را در چند سال گذشته در
روابط خود با كشورهاي منطقه دنبال كرده است كه اين مسئله ،سبب بهبود شرايط
منطقهاي اين كشور در خاورميانه شده است.
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با اين حال با توجه به تحوالت جديد جهان عرب و باوجود سياست فعال تركيه در
اين مورد ،اين تحوالت چالشهايي را براي سياست منطقهاي اين كشور ايجاد كرده
است .يكي از مهمترين تحوالت سياست منطقهاي تركيه در چند سال گذشته ،دگرگوني
در رويكرد نسبت به رژيم اسراييل بوده است .تركيه و اسراييل در دهههاي گذشته
روابط استراتژيك داشتند؛ اما حزب عدالت و توسعه منافع خود را در روابط با جهان
عرب و ايران بر روابط استراتژيك با اسراييل ترجيح داد كه ميتوان شاهد نوعي
فاصلهگرفتن تركيه از اسراييل بود.
گسترش بحران خاورميانه ،بار ديگر سياست منطقهاي تركيه به عربستان ،مصر و
اسراييل را بازتوليد كرد .تركيه تالش ميكند تا در بحران منطقهاي خاورميانه نقش
موازنه گر را ايفا كند .چنين رويكردي با واكنش برخي از رهبران حزب عدالت و توسعه
روبهرو شد .استعفاي داود اوغلو از رياست حزب و نخستوزيري تركيه را ميتوان
انعكاس گذار از رويكرد حداقلسازي چالشها به نگرش معطوف به «نقش موازنهگر
منطقهاي» دانست .بازيگري كه نقش موازنهگر را ايفا ميكند ،معموالً با چالشهاي
راهبردي و تاكتيكي روبهرو ميشود.
نتیجه گیری
گذار از موازنهگرايي منطقهاي در سياست خارجي تركيه را ميتوان تضادهاي
راهبردي تركيه در محيط منطقهاي دانست .چنين فرايندي ،بهگونهاي تدريجي تضادهاي
درونساختاري تركيه با همسايگان و كشورهاي منطقهاي را افزايش خواهد داد .تحول
در سرنوشت سياسي سوريه به هرگونهاي كه انجام پذيرد ،زيرساختهاي تضاد بيشتر
عربستان ،مصر و اسراييل با تركيه را فراهم ميسازد .تالشهاي اردوغان در سالهاي
 2014تا  2016نتوانست اهداف راهبردي تركيه در سوريه را شكل دهد .در چنين
شرايطي امكان گسترش بحرانهاي داخلي در تركيه اجتنابناپذير است.
موازنهگرايي در سياست منطقهاي و راهبردي تركيه ،يكي از اهداف بنيادين اين
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كشور بوده است .كشوري كه از يك سو موقعيت ژئوپليتيك دوگانه دارد و از سوي
ديگر زيرساخت هاي فرهنگي مسيحي و اسالمي را با يكديگر پيوند داده است را
ميتوان از بازيگراني دانست كه براي نقش آفريني در محيط راهبردي قابليت الزم را
دارند .پايان جنگ سرد ،موقعيت تركيه در خاورميانه را ارتقا داد و تركيه از نقش
سياسي جديدي در خاورميانه برخوردار شد.
در چنين شرايطي بود كه حزب عدالت و توسعه توانست موقعيت خود را در
ساختار سياسي تركيه تثبيت كند .جايگاهيابي گروههاي اسالمگرا در ساختار سياسي
تركيه را بايد يكي از ضرورت هاي دوران گذار در سياست بين الملل دانست .گروههاي
اسالم گرا توانستند موقعيت خود را در ساختار سياسي تثبيت كرده و مشكالت هويتي
خود با كردها را ترميم كنند .معادله قدرت و امنيتبخشي از ضرورتهاي راهبردي هر
كشوري از جمله تركيه است.
گروههاي اسالم گرا در صدد برآمدند تا موقعيت خود را از راه كنترل محيط منطقهاي
خاورميانه ارتقا دهند .در چنين روندي خاورميانه محور اصلي سياستهاي امنيتي تركيه
قرار گرفت .تركيه توانست الگوهاي كنش خود با آمريكا و كشورهاي منطقهاي را
بهگونهاي تنظيم كند كه منجر به جلوههايي از تعادلگرايي راهبردي شود .بازتوليد
تعادلگرايي راهبردي تركيه آثار خود را در روابط منطقهاي تركيه با عربستان و ايران
نشان داده است .اين روند زمينه شكلگيري ائتالفهاي ناپايدار و الگوي كنش شكننده
را اجتنابناپذير كرده است .نگرش تعادلگرايي و موازنهگرايي آثار خود را در انتقادات
داود اوغلو نسبت به فرايندهاي بحران امنيتي خاورميانه منعكس ميكند .سياست
جابهجايي در الگوي كنش راهبردي تركيه منجر به شكلگيري تضادهاي جديد و
درحال گسترش با برخي از كشورهاي منطقهاي را فراهم آورده است .در اين فرايند
ميتوان اين نشانهها را بهعنوان نماد تحول در سياست جابهجايي اولويتهاي راهبردي
تركيه مشاهده كرد:
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 كشورهاي خاورميانه مجموعههاي درهم تنيده با الگوهاي هويت متفاوت ومتعارض هستند .تركيه در مركزيت سياسي ،مذهبي ،فرهنگي و ايدئولوژيك كشورهاي
خاورميانه قرار ندارد .به همين دليل است كه ميتوان اين موضوع را مورد توجه قرار
داد كه ايران همواره بخشي از نيروي موازنهدهنده اهداف سياست خارجي تركيه بوده و
در آينده نيز چنين نقشي را ايفا مي كند .نگرش ايران را بايد نمادي از پيوند مؤلفههاي
ژئوپليتيكي ،مذهبي و راهبردي دانست .ناديدهگرفتن ايران در سياست خارجي تركيه،
موازنه گرايي راهبردي اين كشور را در شرايط ناكارامد قرار ميدهد.
 تركيه در دومين دهه قرن بيستويكم شاهد پيشرفتهاي مهم سياسي ،اقتصادي واجتماعي بوده است و بهويژه حزب عدالت و توسعه با عملكرد مطلوب خود توانسته
است ،افزون بر بهبود شرايط داخلي تركيه ،خود نيز در كانون ساختار قدرت قرار بگيرد.
با اين حال ،اين حزب با چالشهاي مختلف داخلي مانند كنترل قدرت و نقش ارتش،
اصالح قانون اساسي و مشكل كردها روبهرو است كه ميتواند روند حركت آن و
شرايط مناسب تركيه را با مخاطراتي مواجه كند؛
 داود اوغلو در تبيين روندهاي سياست خارجي جديد تركيه از جمله پيوندمذهب ،سياست ،ژئوپليتيك ،امنيت و قدرت نقش مؤثري داشته است .او بر اين باور
است كه تركيه بايد نشانههايي از تغيير پارادايمي را در حوزه سياست خارجي خود
ايجاد كرده و آن را جابجايي در محور سياست خارجي تركيه موسوم به "تغييري
محوري" ميداند .چنين رويكردي را بايد بخشي از راهبردي دانست كه سياست
خارجي تركيه را با ضرورتهاي امنيت ملي آن كشور پيوند ميدهد؛
 سياست خارجي دولت عدالت و توسعه در تركيه مرزهاي مشتركي با عثمانگراييجديد دارد .اين مسئله نشان ميدهد كه مؤلفههاي فرهنگي و ژئوپليتيكي تركيه كه
مولفههاي مذهبي دارد و در قالب شاخصهاي هويت خاورميانهاي معنا پيدا ميكند ،در
دوران جديد از اهميت بيشتري پيدا كرده است .عثمانگرايي جديد را بايد نمادي از
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گسترش حوزه نفوذ تركيه در خاورميانه براساس مؤلفههاي ژئوپليتيكي ،فرهنگي و
راهبردي دانست؛
 تركيه در ارتباط با تحوالت سوريه نتوانست زمينههاي الزم براي ايجاد چنينتوازني را فراهم آورد .موازنهگرايي سياست خارجي تركيه در شرايطي امكان پذير
خواهد بود كه جلوههايي از تعادل هويت ديني ايجاد شود .اگر نشانههايي از
افراطگرايي ديني به وجود آيد در آن شرايط زمينه براي گسترش بحران بهدست خواهد
آمد .موازنهگرايي تركيه در شرايط بحران شكل نميگيرد؛
 يكي ديگر از نشانههاي موازنهگرايي تركيه را بايد ايفاي نقش در حوزه جدال وآشوبهاي منطقهاي دانست .بهعبارت ديگر ،ميتوان نشانههايي را مورد مالحظه قرار
داد كه سياست تركيه از روند حمايتي گروههاي سلفي و تكفيري جدا شده و بهشكل
تدريجي در جهت ايجاد ثبات و تعادل منطقهاي قرار گرفته است .حمله نيروهاي نظامي
و جنگندههاي تركيه به نيروهاي شبهنظامي داعش در سوريه را بايد يكي ديگر از
شاخصهاي موازنه گرايي راهبردي و عملياتي تركيه دانست .حمله نظامي در  30ژانويه
 2014انجام شد .انجام چنين اقداماتي را بايد تالشي براي بازسازي فرايند موازنهگرايي
در سياست راهبردي تركيه در خاورميانه دانست؛
 ظهور داعش را ميتوان نماد پيچيدهشدن سياست امنيتي كشوري دانست كهبيشترين ارتباط راهبردي را با آن بنا كرده است .در سالهاي  2014تا  2016ميتوان
نشانههايي از تعامل دوجانبه تركيه با اياالتمتحده در قالب ناتو و داعش را مشاهده
كرد .اگرچه تركيه روابط خود با گروههاي سلفي را گسترش ميدهد؛ اما در اين فرايند
ناچار است تا الگوي تعامل با آمريكا را نيز تداوم بخشد .به همين دليل است كه نظريه
عمق راهبردي داود اوغلو منجر به شكلگيري تضادهاي جديد منطقهاي و بهرهگيري از
سازوكارهايي شده است كه در سياست خارجي آمريكا قدمت محدودي داشته است؛
 -سفر رجب طيب اردوغان در  29ژانويه  2015به ايران را ميتوان بهعنوان يكي

134

فصلنامه مطالعات روابط بين الملل ،سال نهم ،شماره  ،33بهار 1395

ديگر از نشانههاي موازنهگرايي تركيه در محيط منطقهاي دانست .در شرايطي كه رهبران
سياسي تركيه به اين جمع بندي رسيدند كه همكاري راهبردي با عربستان مخاطرات
امنيتي و ايدئولوژيك براي آنان ايجاد ميكند ،زمينه تغيير در فرايندهاي سياست خارجي
آنان در ارتباط با ايران و سوريه بهوجود آمد .الگوي رفتاري تركيه با چرخشي در
راستاي موازنهگرايي منطقهاي در روابط تركيه ،عربستان ،ايران و اياالت متحده قرار
گرفت؛
 تغيير در ساختار سياسي تركيه معطوف به افزايش قدرت نخستوزير است.بهعبارت ديگر ،مجلس ملي و نخست وزير ،بيشترين قدرت اجرايي در تركيه جديد را
به دست آوردند .تغيير در قانون اساسي را بايد انعكاس ادراكي دانست كه در نگرش
كارگزاران حزب عدالت و توسعه ايجاد شده است .آنان بر اين باورند كه انديشه
خالفت در ذهنيت اجتماعي تركيه نهادينه شده است و بهرهگيري از شكلهاي برسازي
شده آن ميتواند زمينههاي الزم براي تغيير در سازوكارهاي سياست خارجي تركيه در
آينده را ايجاد كند .روندي كه معطوف به موازنهگرايي هنجاري در سياست منطقهاي
تركيه شده و حزب عدالت و توسعه تالش ميكند تا چنين فرايندي را در آينده سياست
اجتماعي كشور نهادينه كند.
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