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سیاست خارجی ترکیه در
قبال جمهوری اسالمی
ایران()19٧9-٢٠1٤؛ با
تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت

چکیده
سیهس خهر ی ترکیه ار بهل ش وری اسالمی ایهران بهه ونهوان یکهی از
هشسههیگهن تهثیراهرار منطقههای هشههوار از اهشیه زیههای بهرای مطهلتههه
برخوراار بوا اس ا ای سیهس که م هثر از ووامل ثهب و م غیر ااخلهی و
منطقهای بوا و ار اهه ههی اخیر عراز و نشیب ههیی را تجربه کرا اسه ،
از ایگاه ههی مخ لف نظریه ههی روابط بی الشلل تحلیهل و تبیهی تهگ
اس ا امه ای مقهله به بکهر ایری او مف و امنی هی تهگن و امنیه زاایهی
تالش میکنگ سیهس خهر ی ترکیه ار بهل ایران و تغییهرات هن خصواهه
ی ،از به گرت رسیگن حزب وگال و توسته را تحلیل کنگا ار ای راس ه،
عرنیه االی مقهله ای اس که تغییرات سیهس خههر ی ترکیهه ار بههل
ایران ار سهلههی اخیر ار ن یجه امنی زاایی از مسهیل ااخلهی و خههر ی
تکل ارع ه اس ا هرچنگ رونگ امنی زاایی ار ترکیه خهوا از ییهمهگ هههی
رونگ اس یهبی به وضوی
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ار اتحهایه ارویه و به گرت رسیگن حزب وهگال

و توسته ار سهل  2002میبهتگا رونگی که ته ییش از و هو انقهالب هههی
وربی بر روابط او کشور حهکم بوا ،ولی ی ،از و و انقالبهههی وربهی بهه
ویژ بحران سوریه امکهن حرک از نقطه امنیه زاایهی بهه سهوی امنی هی
تگن ار روابط او کشور اوبهر ظههر تگا بر ایه اسهه  ،مقهلهه یهیش رو،
چگونگی حهکم تگن سیهس
بهزاش

امنی

زاایهی بهر روابهط او کشهور و امکههن

رونگ امنی ی تگن ار ن یجه تحوالت اخیهر

ههن وهرب خصواهه

بحران سوریه را بررسی میکنگا یهع ه ههی مقهله حهکی از هن اس که ولهی
رغم تشگیگ ر هب منطقهای ترکیه به ایهران ار یهی تحهوالت

ههن وهرب،

هنکهرا تشهیلی به امنی ی تگن اوبهر روابط خوا به ایران نگاراا روش تحقیق
ار ای مقهله تحلیلی -توایفی اس ا

واژههای کلیدی :ترکیه ،ایران ،امنی ی کران ،امنیه زاایهی ،ب ههر وهرب،
تحوالت سوریه ،ااوش

سیاست خایجی ترکیه دی قبال جمهریی اسالمی اهران دی سالهای اخیور خاریوا
پس از به قدیت یسیدن حزب ودالت و ترس ه دی سال  2002شاهد تغییرات جدی
برده که تااوتهای مهمی با سیاست خایجی سنهی اهن کشری دی دویة جنگ سرد و
دهه  1990داید .تغییورات بنیوادهن دی نظوام بوینالم ول از قبیول تحورالت گیوهردة
ژترپ یهیلی پس از تروپاشی شریوی ،تحرالت منطقهای خاویمیانه پس از حادثو 11
ساهامبر و وقرع انقالبهای وربی پس از سوال  2011و ظهوری جرهوان هوای اتوراط
گراهی از تحرالت ومده پیرامرنی برده انود کوه هموراه تغییورات داخ وی بوه قودیت
یسیدن حزب اسالم گرای ودالت و ترس ه و آغاز گاهارهای وضورهت دی اتحادهوه
ایوپووا ،محوویط داخ ووی و پیراموورنی ترکیووه و دینهیجووه سیاسووت خووایجی آن یا بووا
دگرگرنیهای جدی مراجه کرده اند .دی اهن یاسها ،دسوهااه دها ماسوی اهون کشوری
خاریا پس از سال  2002تالش کرده اسوت مهناسو

بوا دگرگورنی هوای محویط

بینالم ی و منطقهای دی بنیانها ،ایرل و یوهلردهوای سیاسوت خوایجی خورد دی
قبال کشریهای منطقه از جم ه جمهریی اسالمی اهران بازناری کند و به وبایتی بوا
سیاست خایجی سنهی و امنیهی خرد کوه الاوری حواکم دی دویة جنوگ سورد بورد،
خداحاتظی نماهد و واید یوند جدهد امنیت زداهی شرد.
دی میان بحث های مه دد مطرگ دی مرید تغییر پایاداهمی دی سیاسوت خوایجی
ترکیه ،تالش اهن مقاله آنیت که سیاست خایجی ترکیه دی قبال جمهوریی اسوالمی
اهران یا با ترجه به مااهیم دو گانه مله

کانهاگ ترضیح دهد .دی اهن یاسوها ،بورای
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مقدمه

پاسخ به سرال ای ی مقاله حاضر مبنی بر اهن که تغیرات سیاست خایجی ترکیوه دی
قبال جمهریی اسالمی اهران دی سالهوای اخیور یا ارنوه مویتوران تح یول کورد
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ترضیه مقاله اهن است که سیاست خایجی ترکیه دی قبال اهران دی سالهای اخیور دی
نهیجه امنیت زداهی از میاهل داخ ی و خایجی شلل گرتهه است .دی واقع با ناواهی
تایهخی به یوابط ترکیه و اهران میتران گات که مشلالت داخ وی ترکیوه دی دویان
جنگ سرد و همچنین دهه  1990تا اندازه زهادی سیاست خایجی ترکیه یا نیبت به
اهران تحت تاثیر قرای داده برد ،به گرنه ای که تامیم گیرندگان دسوهااه دها ماسوی
ترکیه دی اهن دویه های زمانی س ی می کردنود همورایه یهشوه تهدهودات ناشوی از
اسالم گراهی و کردها یا ورامل خایجی اووالم کننود

(Aras and Karakaya, 2008: 495-

 .)515اما اهن وض یت دی دهه  2000بهدیهج دی وای رب یونود امنیوت زداهوی دی
حرزه داخ ی و خایجی کنای گذاشهه شد .البهه یوند امنیت زداهی دی ترکیوه خورد از
پیامدهای یوند دسهیابی به وضرهت دی اتحادهه ایوپوا و بوه قودیت یسویدن حوزب
ودالت و ترس ه دی سال  2002برده است .دی ای رب یوند امنیت زداهوی توالش
شده است تا مرضرواتی از قبیل قرمیت و موذه

کوه دی سوالهوای اولیوه پوس از

تاسیس جمهریی ترکیه تا اواخر دهه  1990دی حورزه امنیوت قورای داشوهند از اهون
حرزه خایج و به ونران میاهل سیاسی وادی ت قی شرند .به گرنه ای کوه دی نهیجوه
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تغییرات داخ ی ساخهای قدیت ترکیه براسطه ایالحات انجام گرتهوه ترسوط حوزب
حاکم ودالت و ترس ه منطب بر م یایهای کانهاگ ،یوند تامیم گیری دی ترکیوه دی
دهه  2000تا اندازه ای از مرانع اهدترلرژه

و امنیهی یهوا شوده و ان طواج پوذهری

سیاست خایجی ترکیه دی سیاست های منطقهای نیز بیشهر شد .دی نهیجوه ،سیاسوت
خایجی ترکیه دی قبال اهران با وبری از تضای سنهی و امنیهی جنگ سرد بهدیهج واید
یوند امنیت زداهی شد ،یوندی که تا شروع انقالب های وربوی بور یوابوط آنلوایا و
تهران حاکم برد ،اما پس از وقرع انقوالب هوای وربوی بوه وهویه بحوران سوریهه و
تشدهد یقابت منطقهای بین دو بازهار شاهد نشانه هاهی از املان حرکوت از امنیوت
زداهی به سری امنیهی شدن دی یوابط دو کشری هیهیم .هر ند ،باهد ترجه داشت که
به ری ک ی تضای حاکم بر یوابط دو کشری ،تضای امنیت زداهی میباشد .زهورا بوه
لحاظ تایهخی ،و یرغم اخهالتات اهدترلرژهلی ترکیه سولرالی و جمهوریی اسوالمی
اهران ،واق یت های ژترپ یهیلی و الزامات اقهاادی دو کشری یا وادای کرده اسوت توا
همرایه یوابط خرد یا حاظ کنند و دی بییایی از مراید با هم هملایی داشهه باشند.

از رج دهار ،و یرغم تشدهد یقابت بوین دو بوازهار دی اواهول  ،2012آنهوا حاوظ
یوابط یا دی سطرگ دهار به ناع خرد دهده اند :حداقل به دلیل اهن آگواهی مشوهرک
که هر آنچه اتااق بیاهد ،اهران و ترکیه همیاهه باقی خراهند ماند (.)Jenkins, 2012: 70
یوی هم یتهه ،مقاله پیش یو ،ارنای حاکم شدن سیاست امنیوت زداهوی بور
یوابط دو کشری دی دهه  2000و املان بازگشت دوبایه یوند امنیهی شدن دی نهیجوه
میشرد :نخیت ،ای رب نظری مقاله با اسهااده از مله

کانهاگ و مااهیم امنیهوی

شدن و امنیهی کردن ایاته میشورد .دوم؛ سیاسوت خوایجی ترکیوه دیقبوال اهوران از
ابهدای انقالب اسالمی دی سوال  1979توا سوال  2011دی دو مقطوع زموانی بریسوی
میشرد .ساس؛ اهن سیاست دی دویه پس از  2011و تاثیر خروج نیروهای آمرهلاهی
از وراق و تحرالت جهان ورب خاریا سریهه و ظهری جرهان های اتوراط گراهوی
از جم ه داوش بر آن مطال ه میشرد .باهد خا ر نشان کورد ،بوا ترجوه بوه اهون کوه
سیاست های ترکیه دی قبال اهران و میاهل منطقه تاثیر زهادی بر مناتع م ی و جاهااه
منطقهای اهران خراهد گذاشت الزم است جاهااه اهن کشری دی سطح منطقه و نقوش
ت ال آن مخاریوا دی دو دهوه اخیور دی قبوال تحورالت پرهوا و سویال کشوریهای
خاویمیانه و پیامد سیاست امنیت زداهی آن بر امنیت جمهریی اسالمی اهوران مورید
مطال ه ای یوش مند و و می دی ای رب نظرهه هوای امنیوت محوری قورای گیورد.
ضرویتی که نهیجه آن تودوهن دهودگاه هوای کوایبردی پیوهشواران و دانشوااهیان
نیبت به مرضرع میباشد.
 .1چارچوب نظری
بایی برزان ،اوله وهری و دانشمندان دهار مله
کردن 1و امنیهی شدن 2کم

کانهاگ بوا م رتوی ماواهیم امنیهوی

زهادی بوه تهوم موا از پرهواهی امنیوت و اهمیوت آن دی

تح یل یتهای بازهاران سیاسی کردهاند .دی واقع ،بایی برزان ( )1983دی کهاب موردم،
دولت و ترف که دی سال  1991بازناری شد ،پاهه ای ی مله

کانهاگ یا بنا نهواد.
1. Securitization
2. Desecuritization
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تحرالت اخیر وربی یا بریسی میکند .دی اهن یاسها ،اهن مقاله به سه بخوش تقیویم
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ملهبی که از سال  1985دییدد برده است تا مطال وات امنیهوی یا از یوابوط نظوامی
کشریها تراتر ببرد .از دهدگاه مله

کانهاگ 1ه

مرضرع ومرمی میترانود دی هو

یف گیهرده از -1غیرسیاسی (زمانی که دولت دی ه
 -2سیاسی (زمانی که ه

مرضرع دخالهی نمیکند) تا

مرضورع قیومهی از سیاسوت ومورمی اسوت و میوه زم

تامیم گیری حلرمت میباشد) -3،امنیهی شده (زمانی که ه

مرضورع بوه ونوران

تهدهد وجردی م رتی میشرد و تراتر از سیاست وادی ترجیه میشرد) و  -4امنیت
زداهی (زمانی که ه

مرضرع به ونران تهدهد ت رهف نمیشرد و دوبوایه بوه حورزه

ومرمی منهقل میشرد) قرای بایرد .از اهن منظر ،سیاسی شدن به اهن م نی اسوت کوه
مرضروی به ری آشلای مرید بحث و انهخاب دی حورزه یسومی قورای بایورد و دی
مرید آن تامیم گیری شرد ،به گرنه ای که برای کایگزایان خرد ،میلرلیت نیوز بوه
همراه داشهه باشد .امنیهی شدن نیز حرکت از سیاسی شدن بوه حورزه امنیوت دولوت
است .مرح های که دی آن ،مرضرع امنیهی شده تراتر از قرانین یسمی دنبال میشورد
(.)Balamir, 2011:1-5
یاح

نظران اهن مله

والوه بر ترس ه مااهیم امنیهی کردن ،امنیهوی شودن و
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نظرهه مجمروه امنیهی منطقهای  ،کایآمودی یوهلورد خورد یا بوا ترجوه بوه اقودامات
هایگانه گیهرش داده اند

(2008

 )1 :)Buzan,اضواته کوردن مرضوروات اقهاوادی،

سیاسی ،اجهماوی و محیط زهیهی به حرزه امنیت و  )2ماهرم سازی امنیت به ونران
ماهرمی ند سطحی  )3ایاهه نظرهه امنیت منطقهای بوه هوم پیرسوهه  )4بلوایگیری
نظرهه امنیت سازی وهری دی تح یل امنیت .همانطری کوه وهوری ( )Waver, 1995اظهوای
میکند ،هدج نظرهه امنیهی کردن ،تح یل امنیوت بوه شویره ای جدهود اسوت ،ه نوی
و یرغم اهن که به ایکان ای ی نظرهه های سنهی امنیوت (تهدهودهای وجوردی ،بقوا)
وتادای است ،مانند آنها ان طاج ناپذهر و دگماتی

نییت ب له بخش هوای مه وددی

والوه بر حرزه نظامی یا دی برمی گیرد و همچنین دولوت هوا تنهوا بوازهاران مورید
مطال ه نییهند.
دی یوند امنیهی کردن نین ادوا میشرد که ه

مرضرع خا

امنیهی ضورویتا
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بر مراید دهار اولرهت داده میشرد ،بنابراهن بازهاران امنیهی ادوای حقورق خایوی
برای برخرید با آن مرضرع با اسهااده از اقودامات خا

(اسوهااده از زوی) یا مطورگ

میکنند .دی اهن یاسها ،امنیت به ونران هدتی مادی مد نظر نییوت ،ب لوه امنیوت بوه
ونران نروی کنش زبانی 1است به اهن م نی که مرضوروی میواله امنیهوی اسوت کوه
نخباان آن یا نین ترییف کنند .به ری آشلای امنیت از اهن منظر به ونوران هو
م رتی کردن آن میاله به ونران تهدهد است که مقاب وه بوا آن نیوز میوه زم اقودامات
ترق ال اده است .از رج دهار امنیهی خراندن هو

مرضورع ،ضورویت اسوهااده از

ابزای های ترق ال اده و اقدامات خایج از یوهه های سیاسی یا نیز به دنبوال خراهود
داشت.
دی واقع ماهرم امنیهی کردن ترسوط ت ودادی از دانشومندان مرسیوه پیوهشوی
ی ح کانهاگ 2به ونران ای ربی تلریه

جهت پاسخ به اهن سؤال که وه یوزی

واق ا پدهده ای یا تبدهل به مشلل امنیهی میکند ،شلل گرتت .اهن ماهورم دی یونود
مناظره های امنیهی دی رل دهه  1990ظاهر شد و دی کمهور از دو دهوه بوه هلوی از
یوهلردهای ومده مطال ات امنیهی م ایر تبدهل شد .باهد اشایه شرد که یوند امنیهی
کردن ،یوندی خنثی نییت ب له اقدامی قدیت -محری اسوت کوه ترسوط بوازهاران
مهااوت برای مطرگ کردن ادواهاهی که بوه لحواظ اجهمواوی دی مورید تهدهود مورثر
هیهند ،اهجاد میشرد .بنابراهن یوند امنیهی کردن میتراند بوه ونوران زمینوه منازووه
قدیت نارهیهه شرد که دی آن بازهاران بوه میواهل امنیهوی مهرسول موی شورند توا
حماهت جام ه یا برای ه

سیاست ها اقدام خا

به دست بیاویند .از رج دهار،

امنیت زداهی همان یوند برگشت یوهه پیشین ه نی تراهند امنیهوی کوردن اسوت .بوه
وبایتی دهار امنیت زداهی ه نی وادی سازی سیاست و خوایج کوردن آن از حالوت
اضطرای.
البهه باهد اشایه شرد که گر ه ای رب نظری امنیهی کوردن ترسو ه و تحورل
زهادی هاتهه است ،اما تالش کمی برای کایبیت آن بوه جوزء دی حورزه ایوپوا شوده
1. Speech Act
)2. Copenhagen Peace Research Institute (COPRI
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است .همچنین دی نرشهه های پیشین کمهر به ماهورم امنیوت زداهوی پرداخهوه شوده
است .از جم ه دانشمندان م دودی که اهن ای رب تلریهو

یا بلوای گرتهوه انود،

میتران به پاترل یوهه ( )2004اشایه کرد کوه وای رب امنیوت زداهوی یا دیمورید
حقرق اق یت ها دی ایوپا اسهااده کرده است .ب الوه ،ینس وان مانیهر ( )2004برای
بریسی مهاجرت غیور قوانرنی دی ایوپوا ،آنودیها اولیوهر ( )2005دی مطال وه یو ح
منطقهای دی آمرهلای جنوربی و بوزن بواالمیر ( )2011دی تح یول تضوای حواکم بور
یتهایهای اسوراتیل و ت یوطین از وای رب نظوری امنیوت زداهوی بهوره بورده انود
(.)Balamir, 2011: 1-5
دیواقع یوشن است که کایبیت اهون ماواهیم دی خوایج از ایوپوا و دی موراید
مهااوت به غنای ای رب تلریه

آن منجر خراهد شود ،لوذا دی اهون مقالوه بورای

تبیین سیاست خایجی ترکیه دی قبوال جمهوریی اسوالمی اهوران از ماواهیم دوگانوه
امنیهی شدن و امنیت زداهی به ونران ماهرم ،یوهلرد ،یوهه و ابهلای اسهااده خوراهیم
کرد .امنیت زداهی دی اهن مقاله شامل دو حرزه میشورد؛ نخیوت ،امنیوت زداهوی از
میوواتل خووا
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داخ ووی ترکیووه و دوم ،امنیووت زداهووی از یوابووط خووایجی ترکیووه بووا

همیاهاان است به یریتی که اهن دو حرزه با هم ت امل نزدهلی داینود .البهوه باهود
پذهرتت که یوند امنیت زداهی ،محدودهت های قط ی داید کوه از ترهنوگ سیاسوی،
ورامل خایجی و شراهط داخ ی مهغیر یهشه می گیرند .لذا امنیوت زداهوی هرگوز بوه
ری واق ی و کامل یریت نخراهد گرتت (.)Behnke, 2006: 62-69
 .2سیاست خارجی ترکیه از منظر مفاهیم دوگانه امنیت
ترکیه هلی از همیاهاان اهران و بازهاران منطقهای است کوه سیاسوت خوایجی اش
دی قبال اهران یا به خربی میتران دی های رب مله

کانهاگ و ماواهیم وموده آن

تبیین کرد .کشریی که از زمان تاسیس دی سوال  1923شواهد هوای کردتوا (،1960
 1980 ،1971و  )1997برده است .دی دویه کمالییم ،قدیت دولت دی ترکیه تنها بوه
لحاظ نظامی ت رهف می شد و نخباان اسهدالل می کردند تنها دولت های قدیتمنود
دی ترکیه با ترجه به شوراهط ژترپ یهیو

آن دوام مویآوینود (.)Bilgin, 2011: 399-412

پس از کردتای ساید  ،1997نخباان ترک که دنبال پیشرتت دملراتیو

و لیبورال دی

ترکیه بردند به اتحادهه ایوپا به ونران ابزایی بورای تغییور سواخهای سیاسوت داخ وی
مهرسل شدند .دی دهه  2000دسهیابی ترکیه به وضرهت دی اتحادهه ایوپا به مهمهرهن
مرضرع ترکیه تبدهل شد به گرنه ای که میاهل داخ ی و خایجی پیرامورن آن شولل
گرتهند .دی اهن میان ،دی حالی که مخالاان الحاق به اتحادهه ایوپا بور واق یوت هوای
ژترپ یهیلی و امنیهی ایرای داشهند ،رتدایان الحاق بر مااهیم دملراسی و پیشورتت
گذایی ،انجام تغییرات از ره پایلمان ترکیه یا بییای سخت مویدانیوهند .دی اهون
ای رب ،مخالاان وضرهت دی اتحادهه ایوپا همان بوازهاران ایو ی یونود امنیهوی
کردن سیاست ترکیه دی دویان جنگ سرد و دهوه  1990از قبیول نخباوان نظوامی و
بریوکراتی

ترک بردند .کیانی که با امنیهی کردن سیاست داخ ی و خایجی توالش

می کردند تا جاهااه خرد یا دی سیاست گذایی ترکیه حاظ کنند و از تنوزل اهمیوت
نقش خرد دی دو حرزه داخ ی و خایجی ج رگیری کنند .دی حالی که یونود امنیوت
زداهی یا کایگزایان حزب ودالت و ترس ه ،نهادهای مدنی و شرکت های اقهاوادی
ترک پیش برده اند ،بازهارانی که دی نهیجه یوند دسوهیابی بوه وضورهت دی اتحادهوه
ایوپا و بلایگیری م یایهای کانهاگ مبنی بر کاهش نقش نظامیان دی وریه سیاسوی
ترانیهند سیاست نرم یا جاهازهن سیاست سخت و قدیت-محری نماهند.
تامیم اتحادهه ایوپوا دی سوال  1999مبنوی بور پوذهرش نوامزدی ترکیوه بورای
وضرهت دی اهن اتحادهه باوث اهجاد انایزه جدی بورای رتودیان ایوالگ سواخهای
سیاسی شد .دی اهن یاسها ،حزب ودالت و ترس ه که دی سال  2002به قدیت یسید،
با اسهااده از کایت اتحادهه ایوپا بور اجورای ایوالحات از جم وه امنیوت زداهوی از
سیاست داخ ی و خایجی تاکید کرد .برای تهم امنیت زداهی دی ترکیه ،دو نلهه مهوم
باهد مد نظر باشد :نخیت؛ دی دویه حزب ودالت و ترس ه ،امنیت زداهی بور امنیهوی
شدن ترجیح داده شد ،دوم؛ دیخراسوت وضورهت دی اتحادهوه ایوپوا ،یونود امنیوت
زداهی یا آسانهر کرد (.)Bilgin, 2011: 399-412
نلهه اول ،اهن که امنیت زداهی بر امنیهی شودن اولرهوت داید ،بوه خوربی تغییور
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اتوزاهش ان طواج پووذهری یوهلردهوای سیاسوت خووایجی و ترانواهی سیاسووهاذایان
خایجی برای اوموال ناورذ دی سیاسوت منطقوهای خراهود شود .از دهودگاه آیاف و
کایاکای امنیت زداهی شامل دو حرزه بهم پیرسهه اسوت؛ نخیوت آزاد سوازی یوهوه
های سیاسی ،دوم بهبردی یوابط با همیواهاان از جم وه اهوران

(and Karakaya, Aras

 .)2008: 496دی نهیجه ،م رتی سیاست های امنیهی و یوند امنیهوی کوردن مرضوروات
داخ ی همچرن میاله کردها و اسالم گراهی ،به ونران منبع مشلالت ترکیه و امنیوت
زداهی از میاهل هاد شده به ونران یاه ح ی برای مشلالت داخ ی و خوایجی ترکیوه
از رج حزب حاکم ،شراهطی یا تراهم میکند که دی نهیجه آن شلاج بین نظامیان-
غیرنظامیان دی مرید مرضروات مخه وف کواهش هابود .حوزب وودالت و ترسو ه و
یهبران آن با محاکمه راحان کردتای  1997و نظامیان ایشد مههم به تر له گری بور
کمرنگ شدن نقش نخباان نظامی دی حرزه تامیم گیری تاکید دایند و آن یا بورای
تراهم کردن تضای مناس

جهت اهاای نقوش جام وه مودنی و غیور نظامیوان اموری

حیاتی ت قی میکنند .هر ند ،یوند امنیتزداهی خرد میتراند به ونران ترانمندسازی
سیاسهمدایان حزب ودالت و ترس ه دی مقابل ایتش ومول کنود و ترانواهی نخباوان
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نظامی برای انجام کردتا به بهانه بوه خطور اتهوادن ایورل وموده کمالییوم همچورن
سلرالیهیم و تمامیت ایضی یا از بین می برد.
نلهه دوم دی مرید امنیت زداهی اهن است که شم انداز دسهیابی بوه وضورهت
دی اتحادهه ایوپا ،امنیت زداهی یا دی حرزه داخ وی و خوایجی ترکیوه تیوهیل کورده
است .از آنجا که اوضای اتحادهه ایوپوا هوا کشوریهای خراسوهای وضورهت باهود بور
میاه ی از قبیل هماراهی با قرانین سیاسی و اقهاادی ایوپا تمرکز کنند ،اهن اتحادهه
تاثیر ومده ای بر امنیوت زداهوی از مرضوروات مخه وف دی حورزه هوای داخ وی و
خایجی داشهه است

(2008: 129

 .)Karakaya,اقدامات اخیر ترکیه دی حرزه داخ وی از

جم ه حرکت به سری گشاهش دمرکراتی

و دی حرزه خایجی ازجم ه بهبرد یوابط

با همیاهاان بطری آشلای نشانه های مثبت امنیت زداهی ناشی از یوند دسهیابی اهون
کشری به وضرهت دی اتحادهه ایوپا هیهند .نین پیرند بین امنیت زداهی بوا ایوپواهی
شدن باوث میشرد ترکیه یا به ونران کشریی دی حال ایوپاهی شدن ترییف کورد،
بازهاری که جام ه مدنی و سیاسهمدایان یهشه مشلالت سونهی آن یا دی وای رب

امنیهی کردن مرضروات جیهجر میکننود و دییوددند توا از رهو امنیوت زداهوی
مشلالت یا دی دو حرزه داخ ی و خایجی به یار برسانند .دی واقع ،سیاسوهاذایان
حزب ودالت و ترس ه بر اساف م یایهای کانهاگ اتحادهه ایوپا تالش مویکننود بوا
انجام ایالحات داخ ی و امنیوت زداهوی از میواهل موذهبی و قورمیهی یاه یا بورای
دسهیابی به وضرهت خرد دی اهن اتحادهه همرای کنند.

دی ترکیه نرهن پس از تروپاشی امارا ریی وثمانی دی اواهول قورن بییوهم ،نخباوان
نظامی و بریوکراتی

به گرنه ای ومل کرده انود کوه نوین پنداشوهه شورد آنهوا بوه

تنهاهی میلرل حاظ نظم و ایرل سلرالی 1و مدینیزاسویرن 2ترکیوه هیوهند (

Olson,

 .)2006: 13-45منازوه قدیت بین ایتش و نخباان سیاسی باوث شد تا یوابط بین آنها
بر اساف بی اوهمادی شلل گیرد .به ریی که میتران گات بی اوهموادی دی میوان
نخباان حلرمهی ترکیه همرایه قیمهی از ترهنگ سیاسی حاکم دی ترکیه برده اسوت
و اهن بی اوهمادی اغ

سب

شده نخباان نظامی و بریوکراتی

برای حاظ قدیت

خرد میاهل خایی یا دی ترکیه امنیهی کننود .دی دویان جنوگ سورد ،امنیهوی کوردن
میاهل خا

سیاسی و م رتی کردن آنها به ونران تهدهدات وجوردی بورای ترکیوه

مانع از ظهری هر نرع مناظره ومرمی دی تضای داخ وی اهون کشوری شوده اسوت .دی
بییایی از مراید به مردم نین القاء می شد کوه ماهیوت سولرالی دولوت ترکیوه بوا
تهدهدا ت جدی یوبرو است و اهن باوث بییج شدن ترده های مردم بورای حماهوت
از ایرل سلرالی و حامیان آن می شد .دی نمرنه های دهار ،زنودگی نخباوان تورک
اکثرا تحت تاثیر گاهمان های م ی گراهی برد که از هر گرنه بحوث آزادانوه دی مورید
حقرق بشر و اق یت ها ج ورگیری موی کورد ( .)Oran, 2007: 4البهوه دی اهون منازووه
قدیت ،نه تنها نخباان نظامی ب له نخباان سیاسوی نیوز برخوی از میواهل یا بورای
کی

حماهت بیشهر یای دهندگان ،امنیهی می کردند ،یوهلردی که هنورز برخوی از

احزاب سیاسی ترکیه آن یا دنبال میکنند .باوجرد اهن ،آنلایا و ی یغم سو طه تالور
1. Secular
2. Modernizasion
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امنیهی بر بییایی از میاهل سیاسی دی حرزه داخ ی و خایجی ،دی دهوه  2000واید
یوند امنیت زداهی شد .یوندی که ی آن میاهل از حرزه امنیهی خایج مویشورند و
واید مییر گاهمان سیاسی و منازوه سیاسی می شرند.
دی سوال  ،2001ترکیوه

بر اساف نظرات داود اغ ر دی کهاب وم اسوهراتیه

میراث امارا ریی وثمانی با پنج قرن تراناهی حاظ نقشوه ژترکوالچر منطقوه یا داید؛
نظم سیاسی با ثباتی که یهی

آشاهای یا به حداقل مییساند و اگر ترکیه امروز بوه

تباهی ژترکالچر مرجرد دی بقیه منطقه م ح شرد ،نخراهد ترانیت که اهون میوراث
یا حاوظ کنود ( .)Davutoglu, 2001, 331ناواهی کوه تاکیود بور پیرنودهای توایهخی و
ترهنای ترکیه با کشریهای همیاهه دی منا

پیرامرنی اش -منا

ساب امار ریی

وثمانی -داید ،سیاسهی که میتران گات الزموه آن وبوری از سیاسوت امنیوت زداهوی
میباشد.
دی واقع از زمانی که مذاکرات وضرهت ترکیه دی اتحادهوه ایوپوا از سوال 1999
یسما آغاز شد ،بحث های جدی دی مرید حقرق اتراد و گروه های قرمی دی ترکیوه
انجام گرتت .هلی از دیخراست های سیاسی که از رج اتحادهه ایوپا مطورگ شود
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اتخاذ اقداماتی جهت پاهان دادن به تب یض اق یت ها و ایاته ت رهای مرسع از ماهورم
اق یت برد به ریی که حقرق کامل اق یت های قرمی و مذهبی کوه باتوت ترهناوی
ترکیه یا شلل می دهند ،برقرای شرد ( .)Somer, 2011: 28اقدامی که گوذای بوه تضوای
مبنی بر ایالحات و امنیت زداهی یا مییر میکند .میاله کردها برای مودت ورالنی
ترسط نخباان حاکم دولت ترکیه نادهده گرتهه شده بورد و سیاسوت گوذایان تورک
خاریا نخباان نظامی آن یا به ونران تهدهدی ترامرزی م رتی می کردنود .اموا دی
اواهل دهه  1990دی زمان یهیس جمهریی تریگرت اوزال ،ترکیه برای اولین بوای بوه
وجرد کردها دی داخل ترکیه اوهراج کرد .اوزال برخالج هرهوت کمالییوهی کوه دی
یدد همارنی زبانی -قرمی برد از احقاق حقورق کردهوا دی داشوهن ترهنوگ خورد
اسهقبال کرد (کرزه باالبان .)257 :1392 ،سرانجام یج

ی

ایدوغان نخیت وزهر

وقت ترکیه دی یاسهای ایالحات اتحادهه ایوپا دی سال  2005اوهوراج کورد دولوت
ترکیه دی مرید کردها اشهباهاتی مرتل

شده است (یادهلال )2005 ،و دی ادامه نیوز

بر ح کردها برای برخریدایی از ترهنگ و هرهت شان تاکید کرده است .دی واقوع،

اهن تغییر دهدگاه دی مرید کردها ،نقطه وطای دی تایهخ م ایر ترکیه است خاریوا
با ترجه به اهن واق یت که دی گذشهه یحبت کردن دی مرید حقرق کردها به ونوران
تهدهدی و یه دولت ت قی می شد.
از رج دهار ،اهون تغییورات دی سیاسوت داخ وی ترکیوه میوهقیما دی یوابوط
خایجی ترکیه با همیاهاان خاریا اهران نیز من لس شده است .میتران گاوت دی
نمیتران ت رهف کالسی

امنیت م ی یا پذهرتت و میاهل امنیهوی کوه دی گذشوهه از

مناظره های ومرمی کنای گذاشهه شده بردند ،امروزه دی حرزه سیاسی مییر خورد یا
ی میکند .دی یوند امنیت زداهی دی ترکیه ما همچنین شاهد تای ه گرتهن نخباوان
نظامی و بریوکراتی

از سیاست خایجی هیهیم و ایتش کمهر دی گاهموان ومورمی

سیاست خایجی نیبت به گذشوهه ظواهر مویشورد (.)Aydinli and Nibat, 2006: 77-90
بنابراهن حزب ودالت و ترس ه بههر ترانیهه است از امنیهی کوردن میواه ی از قبیول
میاله قبرف 1و حقرق اق یتها 2خرددایی کند و دی ورض دییدد هواتهن یاه حول
سیاسی برای آنها باشد .جام ه مدنی و اتلای ومرمی نیز دی اهن یوند ترانیوهه اسوت
دی سیاست خایجی حزب حاکم تب ری هابد .برای مثال ،دی سوال  2003هوزایان ناور
و یه تامیم گیری دولت برای اجازه دادن به نیروهای آمرهلاهی مبنی بور اسوهااده از
خاک ترکیه برای حم ه به وراق تظاهرات کردند و بر تامیم پایلمان ترکیوه دی اهون
یاسها تاثیر گذاشهند .نهادهای جام ه مدنی همچنین دی آشهی بین ترکیه و هرنان تاثیر
قابل ترجهی داشههاند ( .)Rumili, 2005: 45لذا ،امروزه دی ترکیوه کوه مودایا کوردن بوا
جام ه مدنی و نهادهای آن شلل گرتهه است مویتوران دی مورید میواهل امنیهوی دی
حرزه داخ ی و خایجی مناظره های ومرمی یاه انداخت.
هلی دهار از پیامدهای آغاز یوند پیرسهن ترکیوه بوه اتحادهوه ایوپوا دی حورزه
سیاست داخ ی ،تغییر مرازنه قدیت دی داخل شریای امنیوت م وی 3بوه ناوع اوضواء
مدنی آن برده است به نحری که نماهندگان نظامی از شریای آمرزش والی و شریای
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تضاهی که دی نهیجه یوند وضرهت ترکیه دی اتحادهه ایوپا اهجواد شوده اسوت دهاور

1. Cyprus
2. Minorities Rights
)3. National Security Council (MGK
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والی ت رهزهرن و یادهر برداشهه شدند .ب اهن ایوالحات قودیت اجراهوی از اهون
نهاد س

شد و تا حدود زهادی بوه نهوادی یورتا مشوریتی تبودهل شود (اوهضواد

الی طنه .)193 :1391 ،همچنین پیروزی مجدد حزب ودالت و ترس ه دی 22جرالی
 2007با کی

 47دیید آیا نشان داد که مردم از دخالت ایتش دی سیاست داخ وی

و خایجی ترکیه نایاضی هیهند ،نهیجه ای که از پیامودهای امنیوتزداهوی دی حورزه
داخ ی ترکیه برد

(2003: 113

 .)Cizre,واق یهی که دی انهخابات ب دی ترکیه با پیروزی

حزب ودالت ترس ه دوبایه تاهید شد.
از آنجا که سیاست داخ ی و سیاست خایجی به ری دهنامی

با هم دی ت امول

هیهند و دی بییایی از مراید ،سیاست خایجی ادامه سیاسوت هوای داخ وی اسوت،
امنیهی کردن میاهل خا
اهدترلرژه

داخ ی ترکیه دی گذشهه باووث اهجواد سیاسوت خوایجی

غیر قابل ان طاج و دشمن محری شوده بورد .بوه گرنوه ای کوه میواهل

هرههی از قبیل اسالم سیاسی و ناسیرنالییم کردی قبل از  2002تا انودازه ای امنیهوی
شده بردند که سیاست خایجی ترکیه دی قبال همیاهاان یا نیز امنیهی کرده بورد .اموا
دی سال های اخیر یوند امنیت زداهی و دمرکراسی دی ترکیه اهن باتت یا دی داخل و
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خایج به شیرهای تغییر داده است که یوهه تامیم گیوری یا از مرانوع اهودترلرژهلی
یها کرده و ان طاج پذهری سیاست خایجی یا اتزاهش داده است.
 .4سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسالمی ایران
سیاست خایجی ترکیه دی قبال اهران نمرنه ای است که نشان میدهد ارنه امنیوت
زداهی از ت دادی میاهل داخ ی که قبال به ونران میاهل امنیهی شوناخهه شوده بردنود
میتراند مراضع و اولرهتهای سیاست خایجی ه

کشری یا تغییر دهد .دی گذشوهه

یوابط ترکیه با اهران بیشهر دی ای رب دغدغههای امنیهی شلل مویگرتوت اموا دی
دهه  2000سیاست ترکها نیبت به اهران شاهد گذای از اهون ناواه امنیهوی و تغییوری
ومده برده است که تا زمان شروع تحرالت جهان ورب و بحران سریهه ادامه داشهه
است .کایهای آکادمی

انجام گرتهه دی اهن خار

به ورام ی از جم ه به قودیت

یسیدن حزب ودالت و ترس ه 1دی ترکیه ،تشدهد بحوران ووراق ،نارانوی از تجزهوه
)1. Justice And Development Party (AKP

وراق و تشلیل دولت میهقل کردسهان دی شمال وراق و همچنوین اتوزاهش آمرهلوا
سهیزی دی داخل جام ه ترکیه اشایه کردهاند ( .)Altunisk and Ozlem, 2006: 229-248بوا
اهن وجرد ،دی اهن مقاله تغییرات دی سیاست خایجی ترکیه نیبت به اهوران دی دهوه
 2000با بریسی تغییرات دی سطح داخ ی ترکیه خاریا یوند امنیت زداهی ترضویح
داده میشرد .البهه اهن به م نی نادهده گرتهن ورامل اشایه شده دی بواال نییوت ب لوه
منجر به امنیت زداهی سیاست خایجی ترکیه دی قبال اهران شده است .برای تهم بههر
اهن یوند ،سیاست خایجی ترکیه دی دو دویه زمانی الف -از انقالب اسالمی تا دهوه
 2000ب -از سال  2000تا  2011و نهاهها تاثیر تحرالت ورب بر اهن یوند بریسوی
خراهد شد.
اعف -از انقالب اسالمی تا دهه  .2000دی سوالهوای اولیوه پوس از انقوالب
اسالمی اهران ،تورکهوا ابهودا اهون انقوالب یا بوه ونوران تهدهودی و یوه حلرموت
سلرالیخرد ت قی میکردند که دییدد تض یف مشروویت حلرمت آنلایا برد .اهن
بدبینی ترکها دی گذشهه نیبت به اهران یا حهی دی یتهایها و ش ایهای آنها میتران
دهد .پس از انقالب اسالمی اهران دی سال  ،1979ترکیه تا سال  1991دی قبوال اهوران
همرایه دو نارانی داشهه است ،نخیت؛ نارذ حرکتهوای اسوالمی دی ترکیوه ،دوم؛
کردها و سیاستهای اهران دی قبوال آنهوا خاریوا پ.ک.ک (.)Olson, 2006: 13-45
نارانیهاهی که باوث شده برد نااه ترکها به اهران تا اندازه زهوادی تحوت گاهموان
امنیهی ت رهف شرد .هر ند تنش ناشی از اهن ورامل ،براسطه اتزاهش حجم مبادالت
تجایی بین دو کشری دی نهیجه جنگ اهران و وراق تا اندازه زهادی کاهش هاتت ،اموا
اهن مرضرع از سال  1991تا سال  1997همچنوان بور یوابوط بوین دو کشوری سواهه
انداخهه برد .مثالهاهی که به خربی گاهمان امنیهی حاکم بر سیاسوت خوایجی ترکیوه
دی قبال اهران یا نشان مویدهود ،وبایتنود از )1 :حادثوه سوینجان؛ دی پوی برگوزایی
نماهشی دی منطقه سینجان آنلایا ترسط گروهی از اسالماراهان و دوسوهدایان موردم
ت یطین ،با پرتاب نماهشی سنگ به سری نظامیان یژهم یهیرنییهی شروع شود کوه
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میتران گات که همین ورامل داخ ی و خوایجی شوراهطی یا برجورد آویدهانود کوه

نظامیان ترکیه یوابط تنااتنای با آنان برقرای کورده بردنود .توردای آن یوز تانلهوای
ایتش دی منطقه سینجان به حرکت دیآمدند و شمایی از برگزایکنندگان اهن مراسوم
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یا بازداشت کردند .مه اق

آن ،شریای امنیت م وی ترکیوه کوه آن مرقوع دی کنهورل

نظامیان برد دی  28تریهه  1997تشلیل ج یه داد که نهیجوه آن ،وادای کوردن دولوت
قانرنی نجم الدهن ایبلان ،نخیت وزهر تقید و اسالم گرای ترکیه به اسه اا بورد)2 .
حادثه مروه کاواکچی؛ خانم محجبه ای که دی سال  1999به ونوران نماهنوده حوزب
اسالمارای تضی ت از شهر اسهانبرل به پایلمان ترکیه یاه هاتت اما پس از حضری دی
ج یه اتههاحیه پایلمان با حجاب اسالمی مرید مخالات جموع کثیوری از نماهنودگان
احزاب الهی

قرای گرتت و پیش از حضری دی مراسم سرگند مجبری به ترک سوالن

مج س شد و دی نهاهت از سمت نماهندگی اسه اا دهد (.)Olson, 2004: 47-74
یوهدادهاهی که ترکیه تاری میکرد ماهیت داخ ی نداینود ب لوه بوا حماهوت و
دخالتهای اهران دی امری داخ ی ترکیه ظهری و بروز هاتههاند ،تاوریی کوه بویش از
پیش به نظامیان اهن املان یا میداد تا گاهمان امنیهی یا بازترلید کنند .بنابراهن ،ترکیه
دی ای رب اجرای سیاستهای امنیهیاش مبنی بر مبایزه و یه دشومن دوق ورهش؛
اسالم سیاسی و کردها همرایه با اهران مشلالتی داشهه است (اسوهیرن-230 :1991 ،
 .)256دیواقع ،نخباان امنیهی ترکیه دی گذشهه تهدهد های ناشی از اسوالم گراهوی و
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میاله کردها یا میهقل و بدون مداخ ه کشریهای همیاهه از جم ه اهوران و سوریهه
تاری نمی کردند و اهران یا میلرل حماهت خایجی از گروه های اسالم گرا م رتی
می کردند.
دی مرید کردها ،ادوای نخباان نظامی و بریوکراتی

ترکیه دی گذشهه اهن بورد

که اهران برای حزب کایگران کردسهان ترکیه حماهت های لجییهیلی تراهم می کند
و به آن اجازه میدهد تا از خاک اهران اسهااده کنند .هر ند اهن ادواهوا همورایه از
رج جمهریی اسالمی اهران ید شودهانود ،اموا اهون وضو یت هلوی از نمرنوههوای
آشلایی است که دی آن ترکیه دی مرید مشلالت داخ ی تراتلنی میکرد .هموانطری
که بایی برزان اسهدالل میکند حلرمتهای ض یف همورایه نواآیامیهوای داخ وی
خرد یا به خایجیان نیبت میدهند ( )Buzan, 1998توا از تضو یف مشوروویت خورد
ج رگیری کنند .یاهبردی که از پیامدهای ای ی آن حواکم شودن تضوای امنیهوی بور
یوابط کشریهاست .دی واقع ،سیاست خایجی ترکیه دی گذشهه نیبت بوه اهوران ،دی
مرح ه نخیت نهیجه منازوات داخ ی و مشلالت امنیهی دی داخل ترکیوه اسوت کوه

آنلایا با تراتلنی ،آنها یا به اهران بوه ونوران دهاوران 1خوایجی نیوبت مویدهود و
می خراهد تا همه اسالم گراهان و کردها یا بوه ونوران دهاوران دی سیاسوت داخ وی
م رتی کند .دی اهن یاسها ،نخباان نظامی و بریوکراتی
دی یدد ج

ترکیه با تراتلنوی همچنوین

حماهت و بهره بردایی از احیاسات م ی نیز بردند.

بطری ک ی میتران گات دی گذشهه امنیهوی کوردن منازووات سیاسوی داخ وی و
اهران شلل می داد .نخباوان نظوامی و بریوکراتیو

ترکیوه م هقود بردنود کوه اهوران

دییدد است با اسهااده از هموه ابزایهوا از جم وه حماهوت از گوروههوای اسوالمی،
انقالب اسالمی خرد یا به ترکیه یادی کند .بنوابراهن دی اهون دویه دهودگاه نخباوان
نظامی و بریوکراتی

ترک ،ماهیوت دهنوی و اهودترلرژه

حلرموت اهوران احهموال

دسهیابی به تااهم بین ترکیه سلرالی و اهران یا از بین برده برد.
ب -از سال  2000تا  .2011هلی از مشلالت ومده ترکیه برای سوالهوا اهون
برده است که ارنه دی حرزه سیاست منطقهای به بازهاری تاثیر گذای تبدهل شورد
دی حالی که سیاست داخ ی خرد یا نیز از والش هوای مرجورد یهوا کنود .دی اهون
یاسها ،پذهرتهن دیخراست ترکیه برای وضرهت دی اتحادهه ایوپوا دی سوال  1999بوه
ترکیه کم

کرد تا تحرل ومدهای دی سیاسوت داخ وی خورد انجوام دهود .بنوابراهن

دملراتیزاسیرن سیاست داخ ی دی یاسهای تراهم کردن شراهط وضورهت دی اتحادهوه
ایوپا نقش بازهاران مخه ف سیاسی دی حورزه داخ وی یا تغییور داد .دی اهون میوان،
مهمهرهن بازهار ،ایتش برد که نارذ خرد یا دی میاهل داخ ی از دسوت داد (

Renda,

 .)2011: 89-108از دهدگاه بییایی از ناظران ،نیروهوای میو ح ترکیوه 2تاثیرگوذایترهن
نهاد دی سیاست گذایی ترکیوه دی حورزه داخ وی و خوایجی از زموان جنوگ سورد
محیرب میشد .دی سراسر دهه  ،1990یوهلرد اترا وی نظامیوان بور یوی سیاسوت
خایجی ترکیه ساهه انداخهه بورد ،واق یهوی کوه دی اتوزاهش بردجوه ایتوش و نقوش
اتزاهنده شریای امنیت م ی 3نماهان برد .اما مهم ترهن وامول کواهش قودیت و ناورذ
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ان لاف تارهر پردازیهای اجهماوی از دشمن ،سیاست خایجی ترکیه یا نیبت بوه

1. Others
)2. Turkish Armed Forces (TAF
)3. National Security Council (NSC
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نظامیان ،بدون ش

ایالحات ناشی از یوند وضرهت دی اتحادهه ایوپا بورده اسوت.

اهن ایالحات به ری اجهناب ناپذهری قدیت نظامیان یا دی یوند سیاسوت گوذایی
خایجی نیز محدود کرد و مییر یا برای اتزاهش نارذ غیر نظامیان دی حرزه سیاسوت
خایجی تراهم کرد.
هلی از پیامدهای کاهش نقش نظامیان ،تغییر دی تالر یاهبردی و دیک نخباان
سیاسی از سیاست منطقهای برده است به گرنهای کوه اسوهااده از قودیت نظوامی دی
حرزه سیاسی یا امری نامناس

ج ره کرده است .دی اهن یاسها داود اغ ر وزهر اموری

خایجه ترکیه دی کهاب وم اسهراتیه

یاهبرد جدهودی یا ترسویم کورده اسوت توا

ترکیه بهراند نقش ومدهای یا دی دویان پس از جنگ سرد اهاا کنود .از اهون دهودگاه
ترکیه قدیت بزیگی است که پیرندهای تایهخی و ترهنای همچنین یوابط سیاسوی،
اقهاادی و دها ماتی

خرد با کشریهای همیاهه دی سه منطقه خاویمیانوه ،قاقواز و

باللان به دلیل تاکید زهاد بر غرباراهی ترامرش کرده اسوت .ترکیوه باهود از یوهلورد
امنیهی که اغ

منجر به مراجه و سهیز بوا همیواهاان از جم وه اهوران مویشورد بوه

یوهلرد به یوار یسواندن مشولالت بوا همیواهاان 1یوی آوید کوه باووث ت امول
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دها ماتی

و اوهماد بخشی باال میشرد (.)Davutoglu, 2001

دیواقع ،زمانی که حزب وودالت و ترسو ه دی سوال  2002بوه قودیت یسوید،
یوهلرد امنیهی و محاتظه کایانه نخباان سنهی سیاست خایجی و نظوامی یا بهودیهج
کنای گذاشت و تالش کرد تا یشد اقهاادی ترکیه یا بهبرد ببخشد و یوابوط تجوایی
خرد یا با همیاهاان تقرهت کنود .دی اهون دویه ماواهیمی همچورن امنیوت ،یتواه و
دملراسی به هم گره خریده اند به گرنوه ای کوه الاوری س یو ه مراتبوی حواکم دی
مرضروات امنیهی ،اقهاادی و سیاسی دی حرزه سیاست خایجی از بین یتهه اسوت.
دی اهن یاسها ،تحرالت داخ ی دی وای رب امنیوت زداهوی و دمرکراسوی ،مراضوع
سیاسی ترکیه یا تغییر داده و مییر یا برای باز ت رهوف دوسوت و دشومن دی منطقوه
تراهم کرده است .بر اهن اساف ،نیروهای لیبرال دی یقابت با سنتهای اقهدایگراهانه
بریوکراتی  ،نارذشوان یا دی حورزه سیاسوت خوایجی اتوزاهش دادهانود و تاومیم
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1. Zero Problem Neighboring Policy

نخباووان سیاسووی ترکیووه بوورای کوواهش دشوومنان دی سیاسووت خووایجی و گیووهرش
مشروویت سییهم سیاسی باوث کاهش اب اد امنیهی میاهل منطقهای شوده اسوت .دی
اهن سیاست خایجی جدهد که تاساینای از آن به ونران نلور وثمانییوم هواد مویکنود
ترکیه دی یودد اسوهااده از قودیت نورم و ناورذ سیاسوی ،اقهاوادی و ترهناوی دی
سرزمینهای ساب امارا ری وثمانی و همچنین منا قی کوه منواتع اسوهراتیه

داید،

یوی هم یتهه ،اولرهتهای سیاست خایجی ترکیه و محویط امنیهوی منطقوه دی
دهه  2000باتت وسیع تری یا توراهم کورد کوه دی وای رب آن امنیوت زداهوی از
سیاست خایجی ترکیه انجام گیرد .البهوه وورام ی از قبیول نارانویهوای مشوهرک دو
کشری ترکیه و اهران دی مرید میاله کردها ،جیوهجری اهوران بورای هواتهن مهحودان
جدهد دی مقابل تشایهای آمرهلا دی دهه  2000و تماهل ترکیه برای ناورذ بیشوهر دی
منطقه نیز دی گیهرش یوابط منطقه ای دو کشوری مورثر بوردهانود .از ورج دهاور،
اتزاهش اوهماد به ناس ترکیه دی داخل ،دیک آن یا از تهدهدات خوایجی تغییور داده
است و ه

مرضع مثبت تری برای اهجاد ی ح و ثبات اهجاد کرده اسوت .بوه وری

واضح تحرالت اخیر ترکیه دی جهت پاهان دادن به تضای امنیهی -محری جنگ سورد
برده است که به مدت نیم قرن بر آن کشوری حواکم بورده اسوت و اهون وای رب
سیاست گذایی داخ ی و خایجی ترکیه یا تغییر داده است.
نمرنه بایز تغییر سیاست خایجی ترکیه دی قبال اهران دی سال های اخیر ،نقشی
است که ترکیه دی میاله هیهه ای اهران و گروه ( 5+1پنج وضر داهم شریای امنیوت
و آلمان) به ونران میانجی اهاا کرده اسوت ( .)Caravelli, 2011:180-185بیانیوه مشوهرک

جمهریی اسالمی اهران ،ترکیه و برزهل دی بییت و هاهمایدهبهشت سال  1389کوه
دی حاشیه هایدهمین نشیت سران گروه  15بین یوسای سه کشری به امضا یسید،
نشانه دهاری از تماهل ترکیه به اهاای نقش مثبهی دی برنامه هیهه ای اهران است کوه
قبال با یای منای اهن کشری به قط نامه شریای امنیت برای تحمیل تحرهم های بیشهر
و یه اهران دی سال  2010نشان داده شده برد (حاجی مینه .)1391 ،دی واقوع ،امنیوت

سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسالمی ایران()19٧9-٢٠1٤؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت  رحمت حاجی مینه

است (.)Taspinar, 2012: 127-140

زداهی از میاهل هرههی ترکیه و از بین یتهن سیاست خایجی دشمن محری که هلوی
از ورامل مهم دی اهاای نقش ترکیه دی میاله هیهه ای اهران برد ،نماهوانار دو نلهوه
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است :نخیت ،ترکیه دهار اهران یا به ونران ه

تهدهد خوایجی و هلوی از ورامول

اهجاد کننده مشلالت داخ ی خرد نمیبیند ،زهرا وودم وجورد تهدهود اهوران ،باووث
تراهم کردن مییر برای ت الیوت ترکیوه دی خاویمیانوه مویشورد .دوم ،وودم وجورد
دهاران دی حرزه منطقه ای به ونران تهدهد باوث اتزاهش اوهماد بوه ناوس ترکیوه دی
سیاست خایجی شده است؛ به یریتی که آنلوایا دی حول و تاول میواهل امنیهوی
منطقهای نقش ت الی یا اهاا میکند .شاهد مهمهر اهن که هر دو کشوری ناوع دوجانبوه
ای دی تقرهت یوابط خاریا پیرندهای تجایی بورهیه دی حورزه انورژی داینود .دی
واقع ،میان اهران و ترکیه دی اغ

اوقوات ،یوابوط تجوایی و اقهاوادی گیوهردهای

برقرای برده است .از زمان یدوی گاز اهران به ترکیه دی سوال  ،2001یوابوط تجوایی
دو رج گیهرش هاتت و دی سال  2008به  10/2می یاید دالی یسوید .هور نود بوه
و ت تأثیرات بحران اقهاادی ،یادیات اهوران بوه ترکیوه دی سوال  2009حودود 60
دیید کاهش هاتت اما یادیات ترکیه بوه اهوران ثابوت مانود .دی سوال  ،2010نورخ
مبادالت تجایی میان دو کشری به جوای اول بازگشوت و بوه یقموی بوال بور 10/6
می یاید دالی یسید که  97دیید اتزاهش نیبت به سال  2009نشان مویداد .دی سوال
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 ،2011مبادالت تجایی میان اهران و ترکیه به  15می یاید دالی اتوزاهش هاتوت .حجوم
تجایت دو کشری اهران و ترکیه دی سال  21/8 ،2012می یاید دالی برد اما اهون میوزان

دی سال  2013به  13/5می یاید دالی کاهش هاتت (تدبیر 9 ،بهمن
یوندی که دی جرهان سار دو یوزه یج

ی

.)1392

ایدوغوان نخیوتوزهور وقوت

ترکیه به اهران دی زمیهان سوال  ،2013قورای شود تغییور هابود دی نهیجوه بوا امضوای
ترات نامه ای تجایی مقدماتی بین دو کشری اوالم شد که حجوم مبوادالت بازیگوانی

اهران و ترکیه توا سوال  2015بوه  30می یواید دالی خراهود یسوید (اهرنوا 8 ،بهمون
 .)1392همچنین دی آن سار ،سند تشلیل شریای والی هملاییهای سیاسوی میوان
اهران و ترکیه به امضای یتیسجمهری اهران و نخیتوزهر ترکیه یسید .واق یهوی کوه
نشان می دهد که دو کشری آمادگی زهادی جهت ایتقای یوابط اقهاادی خرد دایند.
به خار

که هر دو رج از گیهرش یوابط اقهاادی و تجایی منهاع

مویشورند.

یوی هم یتهه دی اهن دویه میتران گات که یوند ایوپواهی شودن دی واور پوس از
ه یینلی ،یوابط نظامیان -غیر نظامیان دی جام ه ترکیه یا دی انطباق با پرهواهی هوای

سیاسی-اجهماوی پس از جنگ سرد مهحرل کرد .دی اهن یاسها بقه سورم و جام وه
مدنی ترانیهند دی حرزه سیاست خایجی نارذ پیدا کنند ،تغییری که باوث شد بقوه
جدهد به تهدهد های برجیهه شده ترسط اترا یورن نظوامی بهواهی ندهنود و بیشوهر
دییدد برقرایی یوابط اقهاادی ،تجایی و سیاسی نزده

بوا همیواهاان از جم وه

اهران باشند.

پس از  2011یوابط ترکیه با اهران به دنبال دو تحورل وموده دی منطقوه واید وریوه
جدهدی شده است :نخیت؛ خروج نیروهای آمرهلاهی از وراق دی پاهان سال 2011
و دوم؛ بهای ورب

(2012, 15

 .)Ayman,اهن دو تحرل باوث شلل گیری منا

جدهد

و همچنین جابجاهی قدیت دی منطقه شدهاند به گرنهای که تاوری مویشورد تورازن
قدیت بین دو کشری دی منطقه یا تغییر دهد .محیط و تضای خاویمیانه که هملوایی
ند جانبه و هماراهی اقهاادی بین آنلایا و تهوران یا نشوان موی داد ،کوم کوم بوا
خروج آمرهلاهیها از وراق دی سال  2011با یقابت شودهدی بوین ترکیوه و اهوران دی
مرید آهنده وراق جاهازهن شد.
آنلایا دی وراق تالش کرد تا حزب ال راقیه -ه

حزب با گوروههوای مخه وف

تحت یهبری اهاد والوی -به قدیت برسد ،اما اهن تالش ترکیه با به قدیت یسویدن
حزب قانرن به یهبری نریی مواللی کوه بوه اهوران نزدهو

بورد ،شلیوت خورید.

وض یهی که باوث شد آنلایا دی ووراق ،حلرموت منطقوهای کردسوهان ووراق 1یا دی
اولرهت سیاست خایجی خرد قرای دهد .ترکیه ،حلرمت منطقهای کردسهان وراق یا
به ونران مهحد خرد دی مقابل دولت ماللی میبینود ،بنوابراهن هملوایی خورد یا بوا
کردها اتزاهش داده است ،اقدامی که قبال دوی از انهظای بورد ( .)Svet, 2006: 76دی اهون
شراهط ،کامال آشلای است که هدج آنلایا تاسیس دولهی نزده

بوه سیاسوت هوای

خرد دی بغداد است تا نارذ اهران یا دی وراق کاهش دهد .البهه باهد اشوایه کورد کوه
وراق پس از تهاجم آمرهلا دی سال  ،2003به مهحد ایو ی اهوران دی منطقوه تبودهل

سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسالمی ایران()19٧9-٢٠1٤؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت  رحمت حاجی مینه

 .5تحوالت جهان عرب و تاثیر آن بر سیاست خارجی ترکیه در قبال ایران

شده است .بنابراهن کامال واقع گراهانه خراهد برد که انهظای داشت هرگرنه حلرموت
)1. Kurdistan Regional Government (KRG
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با اکثرهت شی ه دی وراق ،سیاسهی نزده

به تهران یا دنبال خراهد کرد.

از رج دهار دی سال  ،2011جهان ورب شواهد تغییورات وموده ای بورد .نوا
آیامیها و تحرالت اخیر دی کشریهای وربی خاریا سریهه نشان داد کوه توا وه
اندازه اتحاد و اتهالجهای منطقهای دی خاویمیانه شلننده و ناپاهدای هیهند (

Ertugral,

 .)2012: 1-7دی حالی که اهران اوالم کرد تحورالت جهوان وورب قیومهی از بیودایی
اسالمی هیهند و انقالب های ترنس ،مار و لیبی یا ادامه انقالب اسوالمی دی اهوران
خراند ،ترکیه دی یدد برد تا با ورضه نظام سیاسی خرد دی منطقه به الارهی دی میان
کشریهای انقالبی تبدهل شرد .بطری ک ی تحرالت جهان ورب یقابت بوین ترکیوه و
اهران یا تشدهد کرد ،اما آنچه یوابط آنها یا توا انودازه زهوادی تحوت تواثیر قورای داد
منازوه مرجرد دی سریهه برد .ها به وبایتی دهار مهم تورهن پیامود منطقوهای بحوران
سریهه بر یوابط ترکیه با اهران برده است .اخهالج ومی دی مراضوع ترکیوه و اهوران
باوث آشلای شدن یقابت منطقهای بین دو کشری شوده اسوت .دلیول اهون کوه ورا
اخهالتات دی اهن حرزه تشدهد شد اهن برد که آهنده سریهه به نماهش قودیت بورای
هر دو کشری تبدهل شوده بورد ( .)Ertugral, 2012: 1-7تحورالت جهوان وورب و بواال
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گرتهن اوهراضات دی سریهه از ه

رج ،یوابط ترکیه و سریهه کوه از سوال 2005

بهبرد هاتهه برد یا سره ا تیره کورد ( )Tanir, 2011: 8و از ورج دهاور باووث تایو ه
گرتهن آنلایا از تهران شد .ترکیه که ورالنی تورهن مورز یا بوا سوریهه داید ،هودج
ای یاش تغییر یژهم حاکم بر آن است .اموا آنچوه بورای اهوران از اهمیوت وهویه ای
برخریدای است حاظ نظام ت ی دی سوریهه اسوت زهورا حلرموت اسود از مهحودان
اسهراتیه

اهران دی منطقه و جهان ورب است و ایتباط اهران یا دی ای رب محری

مقاومت با حزب اهلل برقرای میکند.
بر اهن اساف ،دو کشری مراضع مهااوتی یا نیبت بوه تحورالت سوریهه اتخواذ
کردهاند و نهرانیهه اند به اتخواذ یوهلورد مشوهرکی دی اهون خاور

دسوت هابنود.

وض یهی که نشان میدهد را ترکیه خراسهای اسهقرای مرش های آنهی بالیهی

ناتر

دی مرزهای جنربی و شرقی خرد است هر ند ترکیه س ی داید اهران یا مهقاود کند
که سامانه دتاع مرشلی ناتر جنبه دتاوی داید و تهدهدی و یه مناتع اهران نییت ،اموا
نه تنها مقامات اهران ب له بییایی از مقامات غربوی سوامانه موذکری یا ووام ی بورای

اتزاهش تشای بر اهران میداننود (شوای ی و یوبری .)95-67 ،1391 :البهوه توا بحوال
مقامات ترکیه و اهران بطری آشلای و یه هلدهار یحبت نلردهاند .اما هر دو کشوری
نارانیهای ومیقی نیبت به نیات هلدهار دی منطقوه داینود .اهوران ترکیوه یا موههم
میکند که با هملایی کشریهای غربی دییدد است حلرمت اسد یا سواقط کنود و
از تحرالت منطقه برای اتزاهش مناتع خرد دی منطقه بهره بردایی کند و هدج آنلایا
یقابت ،تحرالت یا دی جهت مناتع خرد و برخالج مناتع ترکیه و غرب پویش ببورد
تمام سیاستهای خرد یا بر اساف کنای یتهن بشای اسود یتویس جمهوری سوریهه از
قدیت بنا کرده است به گرنه ای که گروههای مخالف یا دی خواک خورد جوای داده
است و کم های لجیهیلی و نظامی دی اخهیای آنها قرای میدهد .از دهدگاه ترکهوا،
هرگرنه تغییر دی حاکمیت سریهه ،جاهااه اسهراتیه

ترکیه دی منطقه یا بییای ایتقاء

خراهد هاتت .لذا یقابت ترکیه با اهران که با خروج آمرهلاهیها از وراق شروع شوده
برد دی بحران سریهه شدت بیشهری هاتت به گرنه ای که اهران حامی حلرمت بشای
اسد و ترکیه حامی مخالاان بشای اسد میباشد ( .)Inbar, 2012: 39-45شوراهطی کوه دی
دیاز مدت میتراند نااه امنیهی یا دی سیاست خایجی آنلایا دی قبال تهوران دوبوایه
تقرهت کند .سینان اوغان نماهنده پایلمان ترکیه و یهیس مرکز تحقیقوات اسوهراتیه
بین الم ی ترکیوه دی تح یول یتهوای اهوران دی سوریهه م هقود اسوت« :اهوران همیشوه
میخراهد جبهه جنگ با دشمنان خرد یا دی تراسری مرزهای خرد ناه داید .سریهه
هلی از اهن جبهههاست که با یسیدن بهای وربی به آنجا دولت اهران سوخت ناوران
شده است .با تروپاشی دولت اسد ،اهران هلی از جبهههای خایجی یا خراهد باخت
و اهن به منزله وق

کشیده شدن میدان جنگ دولت اهران بوا کشوریهای غربوی بوه

مرزهای خاکی خرد است که دولت اهوران یا سوخت ناوران کورده اسوت» (اوغوان،
.)1390
اهران نیز به دت ات ملری سیاست ترکیه دی قبال سریهه یا خامانه و مغواهر بوا
ایرل سیاسوت منطقوهای و منواتع ب ندمودت اهون کشوری و دی یاسوهای اهوداج و
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احیای امارا ریی وثمانی است .ب الوه آنلایا که ناران است اهوران دی اهون وریوه

اسهراتیی قدیتهای غربی ت رهف کرده و ترکیه یا ابزایی برای اجرای اهون اهوداج
دانیهه است .البهه و ی یغم گاهارهای زهادی نیز که دی ماههای اخیور بوین اهوران و
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ترکیه یریت گرتهه است ،دو رج مرت نشدهاند که مراضوعشوان یا بوه هلودهار
کنند (مرسری ،)1391 ،ب له تداوم اخهالتات دی بحران سریهه باوث شود توا

نزده

میاتل جدهد اخهالج زا دی یوابط دو کشری شلل گیرد؛ اسهقرای سار دتاع مرشولی
دی خاک ترکیه و سیاست های آنلایا دی قبال وراق و داووش از جم وه اهون موراید
هیهند.
دی مرضرع اسهقرای سار دتاع مرشلی ناتر دی خاک ترکیه و دی نزده

مرزهای

اهران ،آنلایا دی ند سال گذشهه به خا ر مالحظات و نارانویهوای امنیهوی تهوران،
اسهقبال ندانی از ورگ آمرهلوا و نواتر بورای اهجواد سییوهم سوار دتواع مرشولی
نمیکرد .گر ه به خا ر نیازهای امنیهی مهماهل به اسهقرای اهن سییهم برد ،ولی برای
ج رگیری از ینجش اهران و پرهیز از آسی

به اوهماد مهقابل از پوذهرش سوار دتواع

اجهناب می کرد .اما بحوران سوریهه تریوهی بورای آنلوایا برجورد آوید توا توای از
نارانیهای امنیهی و بیترجه به هشدایهای ملری مقامات نظامی اهران رگ اسوهقرای
اهن سییهم یا دی مرزهای نزده

به اهران باذهرد .اهون مرضورع بوه هلوی از ورامول

تنش دی یوابط دوجانبه دی پاهیز  1390تبدهل گردهد .همچنین تغییر تدیهجی مراضع
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ترکیه دی میاله هیههای و اظهایات بیسابقه ایدوغان دی خار

یداقت اهران دی

میاله هیههای پس از بازگشت از اهران دی تورویدهن (1391تورایو 18 ،تورویدهن
 )1391و همراهی ترکیه دی اومال تحرهمهای هلجانبه غورب یا مویتوران از دهاور
پیامدهای تاثیر بحران سریهه بر یوابط دو کشری دانیوت (سو یمی .)1390 ،بور اهون
اساف ،وزهر انرژی ترکیه دی اواهل سال  1391اوالم کرد که دی ند مرح وه وایدات
نات خرد یا از اهران تا آخر  2012تا  20دیید کاهش میدهد.
از رج دهار ،دی ادامه ناآیامی های منطقه و ت الیت گروه های مخالف ،گوروه
دولت اسالمی وراق و شام (داوش) با یتهایی خشون و ترویهیوهی بوری سوبقت از
دهاران یا یبرد به گرنه ای که خی ی زود ترانیت قیمت هواهی از خواک سوریهه و
وراق یا دی کنهرل خرد دیآوید .البهه دی جرهان سقرط مریول دی توایهخ  11ژوتون
 ،2014هل و نه نار از دها مات های ترک نیز دی کنیرلاری اهن کشری دی مریول
ترسط داوش به گروگان گرتهه شودند .اموا ترکیوه سو ی کورد بوا ترجیوه احیواف
میلرلیت برای حاظ جان گروگانها از هرگرنه اقدامی دی قبال داوش خرددایی کند.

هر ند دی یوزهای ب د ،تحت تشای های داخ ی و تشوای آمرهلوا خاریوا پوس از
آزادی  46گروگان ترک دی ماه ساهامبر ،مقامات ترکیه لاواظی خورد یا و یوه داووش
آغاز کردند و پایلمان ترکیه الهحه ای یا با  298یای دی مقابل  98یای تاره

کورد

و به دولت اجازه داد دی خاک وراق و سریهه برای مبایزه و یه گروههای ترویهیت
مداخ ه نظامی کند .اما و یرغم پیرسهن ترکیه به اتهالج ضد داوش و تاره

مجورز

میان ،یج

ی

ایدوغان نیوز بوا اشوایه بوه وضو یت کربوانی و مرضوع ترکیوه دی

برخرید با داوش گات ما سه تقاضا دایهم(حاجی مینه -1 :)53 :1393 ،اهجاد منطقه
پرواز ممنروه  -2اهجاد منطقه امن دی امهداد مرزهای ترکیوه بوا سوریهه  -3آمورزش
نیروهای میانه یو مخالف سریهه .دیخراست هاهی که نشان می دهد ترکیه دی یودد
است از وض یت کربانی و تهدهد داوش به ونران کایتی برای یسیدن به منواتع دیاز
مدت خرد اسهااده کند تا بدهن ره اهداج منطقهای خرد از جم وه تغییور الاوری
قدیت حاکم دی وراق ،سرنارنی یژهم اسد دی سوریهه ،از بوین بوردن دسوهاویدهای
کردهای سریهه و نهاهها تا یف جاهااه یقبای منطقهای خرد از جم ه اهران یا دنبال
کند .ه نی ترکیه حزب ودالت و ترس ه تالش میکند به ری غیر میوهقیم و هوا بوه
وبایتی از ره جنگ نماهندگی اهداج خرد مبهنی بور هیمورنی منطقوهای یا دنبوال
کند ،تا اهن که به ری میهقیم با یقی

منطقهای خرد واید بازی شرد.

به نظر مییسد ترکها امروزه با دی پیش گرتهن سیاست وقالنی هزهنه – تاهوده

دی قبال اهران همرایه ند الهه بردن یوابط خرد با اهن همیاهه تایهخی یا مود نظور
دایند ،به گرنه ای که هلی از تاکهریهای مهم سیاست گذایی ترکیوه دی قبوال اهوران
همرایه تاکهری مرز مشهرک و وض یت جغراتیاهی و ژترپ یه

دو کشری برده اسوت.

مهمهر از همه ،وابیهای ترکیه به وایدات انرژی از اهران است .اهوران دوموین توامین
کننده بزیگ انرژی ترکیه دی زمینه گاز پس از یوسیه برده اسوت .گر وه بوه لحواظ
نظری پیدا کردن ترلید کننده های جاهازهن بورای انورژی وایداتوی از اهوران مملون
است ،ولی نهیجه آن بطری قط ی اتزاهش جدی دی هزهنه هوای ترکیوه خراهود بورد.
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آن ترسط پایلمان همچنان شاهد ودم همراهی کامل ترکیه با اتهالج هیهیم .دی اهون

یوههمرتهه با ترجه به ورامل ندگانه میتران گات که سیاسوت خوایجی ترکیوه دی
قبال جمهریی اسالمی اهران و وی یغوم تشودهد یقابوت بوین دو بوازهار دی نهیجوه
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تحرالت وربی با ترجه به ند الهه ای بردن یوابط آنلایا-تهران تماه ی به بازگشت
یوند امنیهی شدن نداید .زهرا نین امری به م نی قدیت گرتهن دوبوایه نظامیوان دی
سیاست ترکیه ،شلیوت سیاسوت هوای حوزب حواکم همچورن بوه یوار یسواندن
مشلالت با همیاهاان و باال یتهن هزهنه های حضری ترکیه دی منطقه خراهد برد.
نتیجهگیری
سیاست خایجی ترکیه دی قبال جمهریی اسالمی اهران بوه وری مهنواوب بوا توراز و
نشی هاهی یوبرو شده است که بیشهر یهشههای اهدترلرژهلی داشهه است و پوس از
مدتی دوبایه یوابط بر اساف مناتع وینی برقرای شده است .یوهودادهای ومودهای دی
سالهای  1988 ،1985توا  1993 ، 1990توا  1994و  1997دی یوابوط بوین اهوران و
ترکیه اتااق اتهاده است که از اهن الار پیروی کردهاند .دی اهون مقالوه بوا بلوایگیری
مااهیم امنیهی کردن و امنیوت زداهوی بورای تهوم یوابوط گذشوهه و جدهود سیاسوت
خایجی ترکیه دی قبال اهران ،پیرند بین سیاست داخ ی و خوایجی نشوان داده شوده
است .برای ندهن سال مشلالت داخ ی ترکیه ،سیاست خوایجی آن یا نیوبت بوه
همیاهاان از جم ه اهران تحت تاثیر قرای میداد ،نخباوان سیاسوت خوایجی سو ی
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میکردند مشلالت داخ ی یا تراتلنی کنند و یهشه گروه های اسالم گرا و کردها یا
به کشریهای خایجی نیبت میدادند .اما دی دهه  2000دی ای رب یونود امنیوت
زداهی دی داخل ترکیه شاهد تغییر ومده ای دی سیاسوت خوایجی ترکیوه نیوبت بوه
اهران بردهاهم .شروع یوند امنیت زداهی بیشهر به دلیل یونود دسوهیابی بوه وضورهت
ترکیه دی اتحادهه ایوپا و به قدیت یسیدن حزب ودالت و ترس ه ،تغییر شم انوداز
سیاسی و به کای گرتهن ایرل و هنجایهای اتحادهه ایوپا دی سیاست منطقهای بورده
است.
به وبایتی دهار ،گاهمان م ی گراهی نخباان سیاست خایجی ترکیه دی گذشوهه
همرایه ماهیها انحاای

برده است و نخباان همرایه دییدد بردهانود بوا بوزیگ

نماهی تهدهدات خایجی و امنیهی کردن مرضروات خا

 ،مرق یوت خورد یا حاوظ

کنند .نخباان حاکم ترکیه همورایه آگاهانوه سیاسوت خوایجی یا دی گورو سیاسوت
داخ ی قرای دادهاند .اما ترکیه با واید شدن به یوند امنیت زداهی ،سیاسوت منطقوهای

جدهدی بر مبنوای مشوایکت ت االنوه یا دی پویش گرتهوه اسوت و سیاسوت گوذایان
خایجی ترکیه سیاسهی تراتر از واکنش یرج به اقدامات خایجی اتخاذ کردهاند کوه
مقهضی تغییرات ومده دی حرزه های داخ ی ،منطقهای و بینالم وی اسوت .بنوابراهن
الاری گذشهه یوابط خایجی دو کشری اهران و ترکیه دی ای رب تنواوبی کمرنوگ
شده است .موی توران گاوت تاومیم گیوری دی سیاسوت خوایجی ترکیوه از مرانوع
آن برای مانری دادن دی سیاست منطقهای به وری اساسوی اتوزاهش هاتهوه اسوت .دی
واقع ،هر اندازه که ترکیه سیاستهای داخ ی خورد یا دی وای رب امنبوت زداهوی
ایتقاء دهد به همان انودازه دی سیاسوت خوایجیاش از اوهمواد بوه ناوس بیشوهری
برخریدای خراهد برد.
ترکیه دی ای رب سیاستهای جدهد خرد دی یدد برد تا نقوش خورد یا بوه
ونران قدیت برتر دی منطقه ایتقاء دهد و دی حرزه بینالم ل اقداماتش یا بور اسواف
نقش میانجی گری انجام دهد و سیاست جدهد خرد دی منطقه یا بور اسواف کواهش
تنش ها و مشلالت با همیاهاان پیش ببرد .اما با شروع انقوالب هوای وربوی ،اهون
سیاست تا اندازه زهادی به دلیل تغییر ساخهایهای سیاسوی و شولل گیوری اتحواد و
اتهالج های جدهد منطقه ،ناکام ماند .ترکیه اهون بوای ،سیاسوت جدهودی نیوبت بوه
خاویمیانه وربی نه دی جهت ثبات و یار کردن مشلالت بوا همیواهه ب لوه جهوت
شهاب بخشیدن به تحرالت منطقه و شلل دادن به محیط پیرامرنی بور اسواف منواتع
خرد دی پیش گرتهه است ،سیاسهی که دوی جدهدی از یقابت بین آنلایا و تهران بوه
لحاظ سیاسی و اقهاادی یا باوث شد و با بدتر شدن محویط امنیهوی منطقوه ،املوان
اتخاذ سیاست های گذشهه دو کشری نیبت به هلدهار دوبایه ظاهر شد .البهوه و وی
یغم تشدهد یقابت منطقهای ترکیه با اهران دی پی تحرالت جهان ورب ،به نظر نموی
یسد ترکیه تماه ی به امنیهی شدن یوابط خرد با اهران داشهه باشد زهرا اهران یا نه به
ونران تهدهدی تریی امنیهی برای خرد ،ب له ه

یقی

منطقهای ت قی میکند.

سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسالمی ایران()19٧9-٢٠1٤؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت  رحمت حاجی مینه

اهدهرلرژهلی یها شده است به یریتی که ان طاجپذهری سیاست خایجی و تراناهی
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