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چکیده
جهبدهنذ اخن در مهطقه خنورمنننه و شمن اف یقن که ام تونس آغنم شرد
تنکهو بندث تغنن ر ی سننسی در چهد کشور د بری شرده اسر  .در ایرن
راسررتن و بررن آغررنم تحرروالت ه یررم ام بررنمیگ ا ت ثن ررراار مهطقررهاذ و
ف امهطقهاذ ننز ب اسنس مهنفع و راهب دهنذ خود جه رن ذهنذ مختلفری
را در تعنم بن این رخدادهن اتخنذ کر دهانرد .مقنوره پرندرو ایرن پ سرد را
مط ح میکهد که دو دوو مه مهطقه یعهری جمهرورذ اسرالمی ایر ا و
ت کنه ب اسنس چه شنخصهن و اهدافی به اقدامنتشن در رابطه برن تحروالت
در سه کشور تونس مص و ونبی (که وقوع انقال در آنهن بندث تغنن ر یر
شد) سنممن دادهاند؟ در یم ب رسی مقنیسهاذ ف ضنه مقنوه این اسر کره
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دوو

جمهورذ اسالمی ای ا ب پنیه شنخصهن و اهدافی مننهد مخنوفر برن

سلطه اینالت متحده ب مهطقه ضدی بن اس ائن

حمنی ام آرمن فلسطنن

و تالش ب اذ روذ کنرآمد دوو هنذ اسالمر اذ متمنی به خود در مهطقه
در جه همگ ایی بنشت بن دوو ای ا در اتخنذ سننس هرنذ مهطقرهاذ و
بنناومللی و سنخ مهطقهاذ نوین به تعنم بن تحوالت مورد ن

پ داختره

اس  .دوو ت کنه ننز ب اسنس شنخصهن و اهدافی همچو حفظ و افرزاید
مهنفع اقتصندذ مد سنمذ ام سنست سننسیاش در مهطقه و همنههر

برن

این دو تدبن شل داد به همگ ایی و اتحند سننسی رست ده مهطقرهاذ برن
محوری خود و بن هدف نهنییِ تبردی شرد بره هژمرو مهطقره مراکور و
سنخ

مهطقهاذ نوین به اتخنذ سننس هنذ دملی در رابطه بن ایرن مسرئله

مبندرت نموده اس .

واژههای کلیدی تحوالت د بی جمهورذ اسالمی ای ا ت کنه تونس مص ونبی هژمو

تیییااهییای مردمییی در من قییه خاپرمیانییه پ شی ا ،افریقییا کییه از کشییور کوشییک پ
ک ج ویت تونس رغاز شد ،تاکنوق باعث تغییر رمی سیاسی در شنید کشیور عربیی
شدا است .این جنب ها از ابتدا در تاموس نظری دپلتهای مختلف دنییا نیااهیا پ
توابیر گوناگونی ه چوق بهار عربی ،بیداری اسالمی ،میوج دموکراسییخیواهی پ...
بهخود گرفته است ،این مسهله بهنوعی حکایت از اخیتالف برداشیتهیا پ تصیاپیر
ذهنی ایجادشدا از این جنب ها پ ه چنین تفاپت منافع پ اهداف دنبا،شدا توسیط
هریک از دپلتها در تبا ،این تحوالت داشته پ این امر باعث شدا که این دپلتهیا
جهتگیریهای مختلف پ گاا متفاپتی را نیز در توامل با این رخدادها اتخیاذ کننید.
از میاق دپلتهای تر یرگذار در این عرصیه ،بررسیی رپیکیرد دپ کشیور ج هیوری
اسالمی ایراق پ ترکیه بهعنواق دپ بازیگر مه من قه با دپ سیست حکیومتی پ منیافع
پ ررماقهای متفاپت پ درنهایت دپ رتیب جدی پ دپ ستوق از ستوقهیای مختلیف
موازنه تدرت انهاق در من قه میتواند از اه یت پیژاای برخوردار باشد.
با توجه به مبحث م رحشدا ،ارسشی که م رح میشود این است که دپ دپلت
ج هوری اسالمی ایراق پ ترکیه براساس شه شاخهها پ اهدافی بیه اتداماتشیاق در
برابر تحوالت در سه کشور تونس ،مصر پ لیبی سازماق دادااند؟
در ااس به این ارس

میتواق بیاق داشت که دپلت ج هوری اسیالمی اییراق

اهداف اصولی سیاست خارجی خود را که بررمدا از اصو ،پ مبانی تانوق اساسیی پ
ه چنین دیدگااهای مسهوالق ارشد نظاا پ بهپیژا مقاا رهبری بهعنواق توییینکننیدا
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مقدمه

اصلی سیاستهای کالق حکومتی پ ازج له سیاستهای کیالق عرصیه بیینال للیی
میباشد ،در تحوالت اخیر من قه دنبا ،ن ودا پ بر اایه شاخههیا پ اهیدافی ماننید
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مخالفت با سل ه غرب پ بهپیژا ایاالت متحدا بر من قه ،ضدیت با اسرائیل ،ح ایت
از ررماق فلس ین پ تالش تدریجی در جهت گسیترش اسیالا سیاسیی پ رپی کیار
رمدق دپلتهای اسالاگرای مت ایل به خود در من قه بهمنظور ه گرایی بیشیتر رنهیا
با دپلت ایراق در اتخاذ سیاستهای من قهای پ بینال للیی ،بیه توامیل بیا تحیوالت
مورد نظر ارداخته است.
در راب ه با بازیگر مه دیگر یونی ترکیه نیز میتواق گفت که با بهدست گرفتن
تدرت توسط حزب عدالت پ توسوه پ رپی کار رمدق دپلت رجب طیب اردپغیاق
بهعنواق دپلت نوعث انیگرا 1در سا 9119 ،پ گذار از عصیر ک الیسی  ،ایین کشیور
بیشترین میزاق توجه پ ت رکزش را به مناطق نفوذ تاریخی خود مو وف داشته پ در
ارتباط با تحوالت اخیر درصدد رق بودا است تا با شیاخههیا پ اهیدافی ه چیوق
حفظ پ افزای

منافع اتتصادی ،مد،سازی از سیست سیاسییاش (بیهعنیواق دپلتیی

سکوالر پ دموکراتیک پ درعینحا ،اسالاگرا) در من قه ،پ ه اهنگ با این دپ تدبیر
ایجاد ه گرایی پ اتحیاد سیاسیی گسیتردا من قیهای بیا محورییت خیود بیه اتخیاذ
سیاستهای ع لی در راب ه با این مسهله مبادرت پرزد.
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در این میاق هدف ع دا پ مشابهی که هرکداا از دپ دپلیت در توامیل بیا ایین
تحوالت دنبا ،ن ودااند این است که درنهایت بتوانند خود را بهعنواق ییک هژمیوق
من قهای به دیگراق تبوالندا پ از این طریق نیهتنهیا بیه تج ییع تیدرت پ گسیترش
محیط امنیتی ایراموق خود شکل بخشییدا پ بیر تیدرت شانیهزنییشیاق در عرصیه
بینال للی بیفزایند ،بلکه به ساخت من قه جدیدی ه سو با جهتگییریهیای خیود
نائل ریند .نگارندا در این مقاله سوی دارد با استفادا از رهیافت نظری تیدرتمحیور
(ساختارگرایی) که از نظریههای مربوط به ساخت من قه است به بررسی اهیداف دپ
دپلت در این ارتباط بیردازد .رپش ج عرپری داداها برای ا بیات پ ترییید فرضییه،
رپش کتابخانهای پ شیوا انجاا رق بررسی مقایسهای توصیفی ی تحلیلی است.
 .٠چهارچوب نظری
بهطورکلی میتواق نگرشها ،شاخهها پ اهدافی را که دپ دپلت ج هوری اسالمی
1. Neo-ottomanism

ایراق پ ترکیه بر اایه رنها به توامل با تحوالت اخییر من قیه ارداختیهانید ،بیر مبنیای
محور «هژموق مبتنیبر ه کاری» بهعنیواق یکیی از زیرمج وعیههیای نظرییه نیوین
تدرتمحور (ساختارگرایی) در ارتبیاط بیا سیاخت من قیه تحلییل ن یود .در مییاق
ساختارگرایی پالتزی علل شکلگیری من قه را براساس مفهوا عل ی سیاختار میورد
تجزیهپتحلیل ترار میدهد .در این زمینه پ با نگرش ساختارگرایانه بیه شیکلگییری
من قه ،دپ گرای

نظری را مییتیواق تشیخیه داد الیف ی گیرای

هژمونییک بیا

محورهایی ه چوق  .7شکلگیری من قیه ناشیی از خواسیت هژمیوقب  .9سیاسیت
ه نوازی با هژمیوقب  .3سیاسیت مقابلیه پاحیدها بیا هژمیوقب  .6هژمیوق مبتنییبیر
ه کاری .ب ی گرایشهای نظری مبتنیبر کثرت تدرت (تاسی ی .)62-51 7321 ،از
بین گزینههای مذکور ،هژمونی مبتنیبر ه کاری کیه در تحقییق ایی

رپ ،درصیدد

بهراگیری از رق هستی  ،بخشی از علل شکلگیری من قه (من قه خیاص میورد نظیر
یک هژموق من قهای) را توضیح میدهد .بیر ایین اسیاس در گسیتراهیای مختلیف
جغرافیایی ،پاحدهای متوددی پجود دارند که بین رنها م کن است ساختار هرمی پ
سلسلهمراتبی تدرت شکل گرفته باشد پ بهعبارتی در هرکداا از گستراهیای میذکور
یکی از پاحدها بر سایرین برتری داشته باشند .در این ارتباط میتواق بیاق داشت که
هر دپ دپلت ایراق پ ترکیه خود را در شنین جایگاا برتری تصور ن ودا پ ج هوری
اسالمی ایراق از ابتدای شکلگیری پ دپلت ترکییه از زمیاق کنیار گذاشیتن سیاسیت
خارجی ک الیستی پ رپی رپردق به سیاسیت نوعث یانیگراییی در دپلیت اردپغیاق
(سا )9119 ،به شنین جایگاهی باپر داشته پ در تالش بودااند تیا ایین نقی

را بیه

دیگراق نیز بقبوالنند .لذا با نظرداشت این مسهله مییتیواق ردایای رتیابتی رشیکار پ
انهاق بین دپ کشور را برای بهدست گرفتن نق

هژموق من قیه خاپرمیانیه ی شی ا،

افریقا در من قه جدیدی که بود از تحوالت اخییر شیکل خواهید گرفیت ،مشیاهدا
ن ود .طبق دیدگاا هژموق مبتنیبر ه کاری ،پاحد برتر م کن اسیت بیه شنید دلییل
استراتژی ه کاری (پ توامل) با پاحدهای ضویفتر را در ای

بگیرد پ بدین طریق
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نگرشهای مختلف به علیل شیکلگییری من قیه ،میوج نیوین پاتیعگراییی ،یونیی

من قه خاصیی را بیهپجیود رپرد .نخسیتین دلییل انتخیاب اسیتراتژی ه کیاری بیا
پاحدهای کوشکتر پ شکل بخشیدق بیه من قیه ،بهیرامنیدی از امتییازات ناشیی از
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گسترا سرزمینی است .هژموق با اتخاذ این اسیتراتژی مییتوانید بیه تج ییع تیدرت
موجود در رق گسترا اتداا ن ودا پ از این طریق تواق شانهزنیی خیود را در رپابیط
بینال لل افزای

دهد .از سوی دیگر با ه کاری میتواند بات احت یالی را ایجیاد پ

تهدیدات مختلفی که م کن است در این گسترا ،علیه امنیت ملی رق ایجیاد شیود را
خنثی ن اید پ بدین طریق از هزینههای امنیتی خود بکاهد پ این هدف دپمین دلییل
شکلگیری پ شکل بخشیدق به من قه محسوب میشود .سرانجاا گسترش ایداهیا پ
ه چنین پارد ساختن سایرین به درپق حوزا فرهنگی پ اتتصادی بهعنواق سومین پ
شهارمین دلیل حرکت هژموق بهس ت من قهسازی است که از این طرییق مییتوانید
نوعی انسجاا سیاسی ،اتتصادی پ فرهنگی را در حیوزاهیای ه جیوار خیود ایجیاد
ن اید پ این اتداا ایامدهای مثبت امنیتی را درایی خواهید داشیت (تاسی ی7321 ،
.)57
این دالیل میتوانند برای توضیح شرایی پ شگونگی توامل دپ دپلیت اییراق پ
ترکیه در تبا ،تحوالت اخیر من قه بهکار رینید .دپلیت ج هیوری اسیالمی اییراق از
ابتدای شکلگیری خود پ با باتی که در این مسییر از خیود بیهن یای

گیذاردا ،در
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تالش بودا است تا ایداها پ نظریات خود ،بررمدا از انقالب اسالمی مبتنیبر استبداد
پ استکبارستیزی ،ظل سیتیزی پ رزادیخیواهی ،تیالش در جهیت گسیترش اسیالا
سیاسی پ ارائه یک الگوی مرداساالری دینی ،ح ایت از ررماق فلسی ین پ ضیدیت
با اسرائیل را در تحوالت مختلف من قه پ از رق ج له تحوالت اخیر به ای

بردا پ

رنها را ترپی دهد تا با بهدست رپردق ه کاری دپلیتهیای جدیید بررمیدا از ایین
تحوالت به افزای

تدرت مانور خود در من قه یاری رساند ،ه چنیین بیا تبوالنیدق

خود بهعنواق یک هژموق من قهای بتواند نهتنها تیدرت شانیهزنیی خیود در عرصیه
بینال للی را افزای

دادا پ دپ ،غربیی را بیه ایذیرش حقیوق سیاسیی ی نظیامی ی

اتتصادی خود برانگیزد ،بلکه تهدیدات این دپلیتهیا پ ه چنیین تهدییدات دپلیت
اسرائیل را خنثی کند .به عالپا دپلیت اییراق درایی رق بیودا اسیت تیا بیا تیرپی پ
گسترش ایداهای مذکور در مییاق نخبگیاق سیاسیی پ میردا در کشیورهایی کیه از
تحوالت اخیر متر ر شدااند پ بهپیژا در سه کشور تیونس ،لیبیی پ مصیر کیه پتیو
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انقالب در رنها باعث تغییر رمی سیاسی شد ،حلقهای از کشورهای انقالبی پ ه سو

با خود را در من قه ایجاد ن اید.
در مورد دپلت ترکیه نیز از سا 9119 ،پ با رپی کیار رمیدق حیزب عیدالت پ
توسوه پ با توجه به ایشنهاداتی که اح د داپپد اپغلو مشاپر تبلی اردپغاق پ پزییر
در کتاب «ع ق استراتژیک» در مورد سیاست خارجی ترکیه داشته است ،این دپلیت
درصدد رق است که بهعنواق یک تدرت مرکزی خود را محدپد به نق
بالکاق یا خاپرمیانه نن ودا بلکه یک نق

من قهای در

رهبری پ هژمونیک را در شنیدین من قیه

ایفا کند (نیاکویی ،به ن  .)796 7327 ،ازج لیه ایین منیاطق ،من قیه خاپرمیانیه پ
ش ا ،افریقا است .در این راستا براساس دیدگاا هژموق مبتنییبیر ه کیاری ،دپلیت
ترکیه درای رق بودا است تا ه کاری پ ه اهنگی دپلتهیای من قیه پ از رقج لیه
دپلتهای بررمدا از انقالب در سه کشور تیونس ،مصیر پ لیبیی را بیا دییدگااهیا پ
نظریات حکومتداری ،سیاستهیای من قیهای پ بیینال للیی پ ه چنیین رپیکیرد
اتتصادی خود ه اهنگ سازد تا از این طریق پ با افزای

تدرت سیاسی پ اتتصیادی

خود در این من قه پ تبوالندق خود بهعنواق یک هژمیوق تیواق شانیهزنییاش را در
مقابل اتحاد یه ارپاا پ اییاالت متحیدا در جهیت افیزای
بینال للی باال بردا پ اوش

تیدرت میانور در عرصیه

امنیتی ایراموق خود را نیز مستحک تر کند .دپلت ترکیه

ه چنین در راستای این سیاستهای نوین در تالش بودا است تیا سیسیت سیاسیی
خود را کیه ترکیبیی از اصیو ،دموکراسیی ،لیبرالیسی  ،سکوالریسی پ درعیینحیا،
گرایشات اسالاگرایانه میباشد ،بهعنواق الگیو پ میدلی مناسیب بیرای دپلیتهیای
بررمدا از انقالب در این تحوالت م رح ن یودا پ بیا بهیراگییری از مسیهله فیوق پ
ه گاا ن ودق این دسته کشورها با ایداها پ دیدگااهای من قهای پ بینال للیی خیود
نهتنها اهداف سیاست خارجی خود در ارتباط با ایدا نوعث انیگراییی را ایی

ببیرد

بلکه منافع پ رشد اتتصادی خود را تض ین ن ودا پ درنهایت یک انسیجاا سیاسیی،
اتتصادی پ فرهنگی را در من قه خاپرمیانه پ ش ا ،افریقا با محوریت خود بهپجیود
رپرد.
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 .٢نوعثمانیگرایی دولت ترکیه و تحوالت عربی
دپلت ترکیه از سا 9119 ،پ با رپی کار رمدق اردپغاق بهعنیواق نخسیتپزییر ایین
کشور ،سیاستهای ک الیستی خود را که اپلویت در عرصیه رپابیط خیارجی را بیه
گسترش اتحاد این کشور با ایاالت متحدا پ ارپاای غربی در مقابیل ایونیدهای

بیا

دپلتهای عربی میداد ،رها ن ودا پ با شهراای نوین بیه منیاطق ایرامیونی بیهپییژا
من قه خاپرمیانه پ ش ا ،افریقا بازگشته اسیت .ترکییه نوعث یانیگیرا نییز ه چیوق
امیراطوری عث انی بهدنبا ،شکوا پ عظ ت استب اما نیه بیا تیدرت سیخت نظیامی،
بلکه با تدرت نرا اتتصادی پ دییل اتیک .اح ید داپپد اپغلیو پزییر امیور خارجیه
فولی ترکیه پ ه چنین نظریهارداز اصلی سیاست خارجی این کشور بر مسهله «ع ق
استراتژیک ترکیه» در من قه ترکید کردا اسیت .پی اسیتدال ،مییکنید کیه «سیاسیت
خارجی ترکیه ای

از سا ،9119 ،بهدلیل ترکید بی

از اندازا بر ایوندها بیا اییاالت

متحدا پ ارپاای غربی در ازای غفلت پ اه ا ،نسبت به منیافع ترکییه در ارتبیاط بیا
دیگر کشورها ،بهپیژا کشورهای خاپرمیانه دشار عیدا تیوازق بیودا اسیت» .پی در
این مورد بیاق ن ود که برخالف تدرتهای استو اری ،ج هوری ترکیه برای حیدپد
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 91سا ،کیه از ترسییس رق در سیا 7293 ،مییگیذرد بیه مقیدار زییادی رپابیط بیا
دپلتهای من قه خاپرمیانه پ ش ا ،افریقا را که زمانی استاقهای امیراطوری عث انی
را تشکیل میدادند ،نادیدا گرفته است پ لذا امرپزا ترکیه نیازمند رق است که نقی
مه تری را در این من قه بازی کند ).)Taspinar, 2008
در راستای این دستورالو ل کاری جدید ،ترکیه به بیازیگری مهی پ بیانفوذ در
من قه تبدیل شدا است پ رپابط اتتصادی پ سیاسی خیود را بیا بیشیتر دپلیتهیای
عربی پ اسالمی بهصورت فراینداای تقویت ن ودا است بیهطیوریکیه در راب یه بیا
رپابط اتتصادی ایین کشیور مییتیواق بییاق داشیت حجی تجیارت مییاق ترکییه پ
کشورهای من قه خاپرمیانه از  9/5میلیارد دالر در سا 9119 ،به  37میلییارد دالر در
سا 9112 ،افزای

یافت .عالپابر این ،ارزش ارپماهای سیرمایهگیذاری کیه ترکییه

مجوزشاق را بهدست رپردا بود به  71میلیارد دالر بال میشد ).(Gulmez ،2009
دپلت ترکیه با توجه به رپیکرد جدید خود ،با شرپ جنب های عربیی من قیه
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فوالیتهای گسترداای را در جهت ایگیری اهداف پ منافع خود در ارتبیاط بیا ایین

تحوالت رغاز کرد .این تحوالت از شند جنبه برای دپلت ترکیه حیائز اه ییت بیودا
است اپ ،رنکه دپلت ترکیه در توامل با تحوالت مذکور بهدنبا ،رق بودا است تا بیا
تحلیل دتیق شرایط ،منافع اتتصادی خود را در کشورهای متیر ر از ایین تحیوالت پ
دهد .دپا رنکه دپلت ترکیه در تیالش بیودا

جدید بررمدا از انقالب در رنها افزای

است تا از فرصت پ شرای ی که دگرگونیهای بنیادین سیاسیی ی اجت یاعی در ایین
سه کشور پ دیگر کشورهای من قه میتوانسته بهه راا داشته باشد ،در جهت ارائه پ
تبلی سیست سیاسی خود بهعنواق سیست ی که میتواند در ایین کشیورها جیایگزین
سیست های سیاسی سابق شود ،به بهترین پجه استفادا ن اید .درنهایت دپلت ترکییه
در ای رق بودا تا با برتراری ه گرایی اتتصادی پ سیاسی پ ایجاد اتحیاد مییاق ایین
دپلتها پ دپلت ترکیه ،بتواند با تبوالندق نق

هژمونیک خیود در من قیه بیه ایین

دسته از دپلتها پ ه راا ن ودق رنها با سیاستهای من قهای خود به ساخت من قیه
نوین مورد نظر خود نائل رید.
 .9ترکیه و تون
شییرپ تحییوالت اخیییر در من قییه در ابتییدا میییتوانسییت بییرای دپلییت ترکیییه پ در
شهارشوب سیاست خارجی جدید این کشور فرصیتهیا پ تهدییداتی را بیهه یراا
داشته باشد .به ه ین دلیل در ابتدا پاکن

دپلت ترکیه به تحوالت جهاق عیرب کیه

از تونس رغاز شد« ،سیاست سکوت» بود .بخ

ع داای از این سکوت اپلیه ،ریشه

در منافع اتتصادی ترکیه داشت ،زیرا ترکیه بهعنواق یکی از تدرتهای مهی تجیاری
دنیا ای

از هر شیز در فکر افزای

حج صادرات پ سرمایهگیذاریهیای خیود در

من قه بود .توقیب این سیاستهای اتتصادی تا مییزاق زییادی باعیث شیدا بیود کیه
دپلت مذکور به یک دپلت حافظ پضع موجود 1تبدیل شود پ به تغییرات دراماتیک
در من قییه ت ییایلی نداشییته باشیید .امییا در مییورد تییونس حج ی اییایین تجییارت پ
سرمایهگذاریهای ترکیه در این کشور که در سا 9171 ،ک تیر از ییک میلییارد بیود
)2012

 )Ergun,سبب شد کیه ایس از میدتی ترکییه از لیزپا گیذار تیونس بیهسیوی
1. Status que State
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بهپیژا تونس ،مصر پ لیبی حفظ ن ودا پ نیز رپابط اتتصادی خود را با دپلیتهیای
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دموکراسی سخن بگوید پ در این راستا با ح ایت از جنب
ه چوق یک الگو پ مد ،بهن ای

مردا این کشیورخود را

دررپرد .تبلور مه این دییل اسی را مییتیواق در

سفر تبلیغی اردپغاق در سیتامبر  9177به کشورهای مصیر ،لیبیی پ تیونس مشیاهدا
ن ود .این تالشها برای ارائه یک تصویر زیبای اسالمی پ دموکراتییک از ترکییه تیا
رنجییا اییی

رفییت کییه راشوود الون شو ع ییداتییرین رهبییر مخالفییاق در ایکییار بیا

زینالعابدین بن عل  ،که حزب اپ در نخستین انتخابات رزاد تونس  67درصید ررا
را کسب ن ودا ،تو ،دادا است که ترکیه مد ،پ ن ونیه حیزب اپ( ،حیزب النهضیه)
باشد ) .)Jung, 2011در ایین راسیتا افیزای

مشیرپعیت پ الگیو تیرار گیرفتن ترکییه

می تواند منافع اتتصادی ایین کشیور را نییز ایس از بهیار عربیی پ رپی کیار رمیدق
دپلتهای دموکراتیک تض ین کند .بدین لحاظ در مورد تونس پ ایس از انتخابیات
اخیر این کشور ،سفیر تونس در ترکیه اظهار داشته بود که «ه یه بیازیگراق سیاسیی
در تونس عالته مندند بیه ترکییه ه چیوق شیریکی اسیتراتژیک بنگرنید پ ه چنیین
موتقدند ترکیه یک شریک دارای حق پیژا در نزد دپلیت جدیید تیونس اسیت .میا
میخواهی از تجربههای موفقیترمیز ترکیه در زمینههای اتتصادی ،رموزشی ،عل یی
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پ دیگر زمینهها بهرا بگیری  .در مقابل تونس میتواند بهصورت ییک درگیاا پرپدی
به تیارا افریقیا بیرای ترکییه پ در راسیتای بهیراگییری رق کشیور از فرصیتهیای
سرمایهگذاری در این تارا توسط سرمایهگذاراق ترک ع ل کند.
 .٤ترکیه و مصر
مصییر دپمییین پ مهیی تییرین کشییوری بییود کییه امییواج استبدادسییتیزی ،رزادی پ
دموکراسیخواهی پ اسالاگرایی ،رق کشور را درنوردید .در انقالب مصر نیز دپلیت
ترکیه ازج له مه ترین بازیگراق بینال للی صیحنه تحیوالت ایین کشیور بیود پ در
طو ،تیاا مردا مصر علیه حسینی مبیارک ،بیه شنید دلییل ع یدا از تظاهرکننیدگاق
مصری ح ایت کرد .ازج له این دالیل ،رتابت استراتژیکی میاق دپ کشور در من قه
در زمییاق حکومییت مبییارک ،اییایین بییودق سی ح رپابییط تجییاری دپ کشییور ،عییدا
سییرمایهگیذاریهییای ع ییدا ترکیییه در اییین کشییور پ درنهایییت ارتبییاط پ نزدیکییی
دیدگااهای نخبگاق سیاسی حزب عدالت پ توسوه پ گرپا اخواقال سل ین بیود .در
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ارتباط با دلیل رخری که ذکر شد ترکیه امیدپار بود تا با بهدسیت رپردق نقی هیای
سیاسی ع دا توسط گرپا اسالمی میانهرپ اخواقال سل ین در مصر اس از مبیارک پ
ه کاری پ اتحاد با دپلت جدید ،بتواند منافع سیاسی ی اتتصادی خود در این کشور
شدا بود که اردپغاق بهعنواق نخستین رهبر بلوک غرب در یک مصاحبه تلویزییونی
با شبکه الجزیرا از حسینی مبیارک بخواهید تیا اسیتوفا دهید پ در ادامیه پ ایس از
سرنگونی دپلت مبارک در مصر عبداهلل گل ،رئیس ج هور ترکیه اپلین مقاا بلنداایه
خارجی بود که از این کشور دیدار کرد پ اس از پی نیز اردپغاق در سفری تبلیغیی
در ماا سیتامبر  9177پارد مصر شد .اردپغاق در این سفر بهرپشنی اشتیبانی دپلت
را از رپند انتقا ،سیاسی در مصر پ برتراری یک نظ سیاسی تکثرگرا پ بیاز در ایین
کشور ابراز داشت پ ه چنین اه یت تجربه ترکیه در اایهگذاری یک سیست سیاسی
سکوالر را مورد اشارا ترار داد ).(Onis, 2012:25
مسهله اتحیاد من قیهای رتیی دپ کشیور پ سیاخت من قیهای نیوین در بیانیات
مسهولین این کشور نیز ن ود یافت .در این ارتباط داپپد اپغلو بیاق داشیته بیود کیه
«این ه کاری استراتژیک پ ت ب تدرت علیه هیچ کشور دیگری نخواهید بیود ،نیه
اسرائیل ،نه ایراق پ نه هیچ کشور دیگری ،امیا ایین ت یب ،ییک ت یب دموکراسیی
خواهد بود ،یک دموکراسی پاتوی از دپ دپلت بزرگ در من قه ،از ش ا ،تا جنوب،
از دریای سیاا تا درا رپد نیل در سوداق» .بهلحیاظ اتتصیادی نییز پی در دییدار بیا
هیهتی از بازرگاناق مصری که برای نخستینبار اس از سیرنگونی دپلیت مبیارک ،از
ترکیه دیدار داشتند ،ای بینی کرد که س ح تجارت مییاق دپ کشیور از  3/5میلییارد

دالر فولی به  5میلیارد دالر طی دپ سا ،ریندا برسد .در این دیدار ه چنیین زوهول
منسفیلد ،رئیس شورای تجاری مصر پ ترکیه نیز اظهار داشت «هدف ما رسییدق بیه
یک حج پاتوی تجارت میاق دپ کشور به میزاق  71میلیارد دالر طی ان سا ،ریندا
است».
انتخاب مح د مرسی بهعنواق رئیسج هور جدیید مصیر ایس از انقیالب کیه
اایگاا اصلی حامیان
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پ نیز دستیابی به اهداف هژمونیک خود در من قه را تض ین کند .دالیل فیوق باعیث

را اسالاگرایاق پ بیهپییژا گیرپا اخیواقال سیل ین پ حیزب

عدالت پ رزادی مصر تشکیل میدادند ،باعث شد که ایوندهای سیاسیی پ اتتصیادی

019

دپ کشور در من قه ع یقتر از ای

شود پ طی مدت ریاستج هوری پی ،مواضیع

من قهای پ بینال للی دپ کشور در بیشتر موارد مشابه بود .اعتقادات مشترک نخبگاق
حزب عدالت پ توسوه ترکیه پ اکثرییت نخبگیاق گیرپا اخیواقال سیل ین مصیر در
ارتباط با ارائه ییک اسیالا دموکراتییک پ میانیهرپ پ ه چنیین نفیی نظیامیگیری پ
رادیکالیس ازج له مواردی هستند که این دپ جریاق را به هی ایونید مییدهنید .در
ارتباط با گرپا اخواقال سل ین بایید اضیافه کیرد ایین جرییاق از دهیه  7221رپنید
دموکراتیزاسیوق خود را رغاز ن ود پ در این دپرا پارد عرصه رتابت سیاسی شید پ
تجربه مه ی را در حوزا دموکراسی پ حزب بهدست رپرد .در این ارتباط پ بهلحاظ
نظری اخواق دست به تلفیق بین نظرییههیای شیورا در مباحیث اسیالمی پ ادبییات
دموکراتیک زد .اخوانیها با این مبنا بیشتر بهس ت دموکراسی ت اییل اییدا کردنید پ
اصولی را ازج له پجوب شورا ،نفی انقالبهای رادیکا ،،نفی نظامیگری پ اندیشه
بسیار مه صبر پ تدری که در ادبیات رنها پجود داشت را درنظر گرفتنید پ لیذا در
حا ،حاضر بین مسل اناق سنیمذهب ،اخواق دموکراتیکترین پ سیازگارترین گیرپا
پ جریاق با ادبیات مدرنیته است (فیرحی.)7329 ،
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اما این رپابط خیوب شنیداق بیه درازا نکشیید پ کودتیای ارتی

رئیسج هور منتخب ایین کشیور پ برکنیاری پی از تیدرت پ ه چنیین بازداشیت
بسیاری از رهبراق اصلی این جریاق پ انتصاب رئیس دپلیت جدیید پ در ادامیه نییز
ح ایتهای برخی دپ ،من قه از این اتداا باعث شد که دپلیت ترکییه بیهشیدت پ
مکرر این کودتا را محکوا کند پ تاکنوق اردپغاق بیشترین انتقادات را نسیبت بیه رق
ابراز داشته است .حتی پی تا رنجا ای

رفت که بییاق داشیت کودتاشییاق مصیر بیا

ه کاری دپلت اسرائیل به طرحریزی پ انجاا این کودتا اتیداا ن یوداانید .از زمیاق
کودتا تا زماق نوشتن متن حاضر ،رپابط دپ کشور تیرا شدا است ،دپلت ترکیه ایس
از کودتا در مصر درحا ،از دست دادق توانایی

بیرای تر یرگیذاری بیر پتیایع ایین

کشور است پ زمانیکه موازنه تجاری بین دپ کشور  6میلییارد دالر بیه سیود ترکییه
است ،دپلت ترکیه از ت ع رپابط پ سست شیدق ایونیدهای
3
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مصیر علییه

بیا ایین کشیور زییاق

بیشتری متح ل خواهد شد .بهعالپا اس از کودتا پاکن هیای اییدئولومیک دپلیت
ترکیه در تبا ،حوادث مصر افزای

یافته پ ایگیری رپیکرد اتتصادی در پاکن های

اخیر این کشور ک تر مشاهدا میشود .ازج له دالیل اینگونیه پاکین هیای دپلیت
مذکور ازیکسو میتواند مرتبط با رسیبهای جدیای باشد کیه نظامییاق تیرک طیی
دهه ها دخالت پ سی را بر رپندهای سیاسی این کشور ایجاد کردند پ از سوی دیگر
میتواند تحقق رؤیای این کشور برای ساخت من قهای نوین را که در رق دپلتهای
اسالاگرای میانهرپ پ دموکراتیک پ متحد ه بر سر کارند با موانوی مواجه سازد.
 .٥ترکیه و لیبی
در جنب های اخیر در من قه بیشترین ضرر پ رسیب به سیاست خارجی پ سیاسیت
اتتصادی ترکیه از سوی لیبی بهپجود رمد .درپاتع میتواق گفیت جنیگ داخلیی در
این کشور ،بهپیژا در ابتدای شکلگیری رق یک بحیراق جیدی بیرای دپلیت ترکییه
تلقی میشد پ این امر باعث شدا بود دپلت ترکیه نسبت به حضور خیود بیهعنیواق
یک نیرپی فوا ،برای تغییر رمی در این کشور شنداق ت یایلی نداشیته باشید ،زییرا
منافع اتتصادی ترکیه ،پ تجیارت پ سیرمایهگیذاریهیا پ ه چنیین حضیور حیدپد
 95111کارگر ترک در لیبی شرایط این کشور را با مصر متفاپت سیاخته بیود پ لیذا
دپلت ترکیه در ابتدا رپیکردی محتاطانه را در تبا ،رپیدادهای این کشیور در ایی
گرفت .دپلت ترکیه در مراحل اپلیه ،ت یایلی بیه ع لییات نیاتو در لیبیی نداشیت پ
ه ین مسهله باعث شدا بود که دپلت مزبور تحت انتقادات بسییار جیدی نیرپهیای
مخالف پ ه چنین جاموه بیینال للیی بیهخیاطر انفویا ،پ میدارای

در ارتبیاط بیا

موجودیت رمی تذافی ترار گیرد .این مخالفتهای ابتدایی ترکیه حتی باعث رق شد
که در بنغازی بهعنواق دپمین شهر بزرگ لیبی پ شهری که اعتراضات ایین کشیور از
رنجا رغاز شد ،موترضاق ارش ترکیه را رت
کشور ح له برنید

)2011

زدا پ تالش کنند تا به کنسولگری ایین

 .(Barkey,در شنیین شیرای ی دپلیت ترکییه بیا ناامییدی از

ماندگاری رمی تذافی برای حفظ منافع پ موتویت خود در رینیدا ایین کشیور پ بیا
تغییر رپیکرد خود در این ارتباط به ح ایت از مخالفاق ارداخت.
ترکیه اپلین تداهای استوار خود را در جهت نزدیکی به مخالفاق با بهرسی یت
شناختن شورای انتقالی لیبی بهعنواق ن ایندا پاتوی پ مشرپ میردا ایین کشیور در
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درنظر دپلت ترکیه کودتا برضد دپلت منتخیب بررمیدا از جرییاق اخیواقال سیل ین

000

شهارا جوالی  9177برداشت ،در شهارشوب اتخیاذ سیاسیت جدیید ،داپپد اپغلیو
پزیر خارجه ترکیه طی سفری به بنغازی (مقر مخالفاق تذافی) بیا ترکیید بیر رااحیل
سیاسی بحراق لیبی ،بیاق داشت که «ترکیه از خواسیتهیای ملیت لیبیی پ ه چنیین
اتحاد پ یکیارشگی این کشور ح ایت میکند» .در این ارتبیاط دپلیت رنکیارا در دپ
نوبت مبل  311میلیوق دالر در اختیار شورای ملی انتقالی لیبیی تیرار داد .عیالپابیر
این ،استانبو ،میزباق انج ین نشست گیرپا ت یاس لیبیی کیه هیدف رق ح اییت از
خیزش رزادیخواهانه مردا لیبی بود شد .در این نشست داپپد اپغلو خواستار رق شد
که شورای امنیت سازماق ملل نسبت به ایجاد شهارشوبی تیانونی بیرای تیرمین ییک
رااحل جهت رزادسازی داراییهای مسدپدشدا لیبی اتداا کند .تالش دپلیت ترکییه
برای براایی این نشستها پ دیگر اتیدامات ایین کشیور ،فرصیت مناسیبی را بیرای
شورای انتقالی فراه رپرد تا بر مشرپعیت بینال للی خیود بیهعنیواق تنهیا ن اینیدا
مشرپ مردا لیبی بیافزاید .ه اقگونه که بیاق شد ترکیه با تغییر موفقیترمیز تاکتییک
خود تا حدپد زیادی توانسته است منافع اتتصادی خود را در این کشور حفظ کند پ
امیدپار است که بتواند حاک اق جدید پ منتخب این کشیور را کیه بیشیتر ت یایالت
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سکوالر پ لیبرالی داشته پ به اسالا میانیهرپ موتقدنید پ مشیابهتهیای دییدگاهی پ
سیست ی ی نظری با دپلت فولی ترکیه دارند ،به حوزا سیاسی ،فرهنگیی پ اتتصیادی
خود پ ساخت من قه نوین پارد سازد.
 .٦رویکرد خاورمیانهای جمهوری اسالمی ایران و تحوالت کشورهای عربی
ای

از انقالب ،دپلت ایراق اصو ،سیاست خارجی خود را در ارتو اتحاد پ ائتالف

با غرب توریف میکرد پ در من قه خاپرمیانه نیز با دپلتهای ایشرپ عرب ه چوق
مصر ،مراک  ،تونس پ اردق پ ه چنین دپلت اسرائیل رپابیط نزدیکیی داشیت .در
من قه خلی فارس نیز ه زماق با برعهدا گرفتن نق

مانیدارمی ،تیالش گسیترداای

داشت تا امنیت من قه را به نفع غرب حفظ کند (ازغندی )1(.)71 7397 ،اما ایس از
سقوط رمی اهلوی ،اصو ،پ ررماقهای جدید بررمدا از انقیالب اسیالمی مبتنییبیر
استبداد پ استکبارسیتیزی ،اسیتقال،طلبیی ،ظلی سیتیزی پ رزادیخیواهی ،سیاسیت
خارجی من قیهای پ فرامن قیهای اییراق را نییز تحیتالشیوا تیرار داد پ در حیوزا

001

من قهای شاخهها پ اهدافی ه چوق مخالفت با سل ه اییاالت متحیدا بیر من قیه،
ضییدیت بییا اسییرائیل ،ح ایییت از ررمییاق فلس ی ین پ تییالش بییرای رپی کاررمییدق
دپلتهای اسالاگرای ه سو با سیاستهای من قهای پ بینال للی تهیراق پ اییرپ رق
کشورهای من قه خاپرمیانه پ ش ا ،افریقا مسیل اق هسیتند ،بیهدسیت رپردق نقی
ااالقرای اسالمی محوریت پ اپلویت یافت.
برای ایگیری اهدافی که به رنها اشارا شد ،بات در سیاستهای ع دا میتوانید
از اه یت بسزایی برخوردار باشد ،لذا طی سا،هایی که از ایرپزی انقالب میگیذرد
شییاهد رق بییوداایی کییه علیییرغی رپی کاررمییدق دپلییتهییای مختلییف پ براییایی
گفت اقهای گوناگوق در عرصه سیاست خارجی (اسالاگرایی انقالبی ،7359-7351
ررماقگراییی امیتمحیور  ،7351-7353مصیلحتگراییی مرکزمحیور ،7353-7359
پاتعگرایی اسالمی  ،7359-7375صلحگرایی مرداساالر  7375-7396پ اصو،گرای
عدالتمحور  )7396-7329پ ایرپ رق ایجاد تغییرات مق وی در این عرصه ،ه یوارا
اصو ،،ارکاق پ ررماقهای سیاست خارجی ج هوری اسالمی اییراق ابیت پ ااییدار
بودا است پ در عرصه بینال للی راهن ای رفتار پ کن

سیاست خارجی کشور ترار

گرفته است (دهقانی فیرپزربادی .)792 7392 ،بخشی از بات مورد نظر به ماهییت
ایدئولومیک (اسالمی) نظاا ج هوری اسالمی ایراق پ اصو ،پ خطمشیهیای تیانوق
اساسی رق پ بخشی دیگر به اه یت جایگاا رهبری بهعنواق رفییعتیرین رکین نظیاا
ج هوری اسالمی پ باالترین مقاا رق پ تویینکنندا اصلی سیاستهای کیالق نظیاا پ
نیز پالیت م لقه ایشاق بازمیگردد .درپاتع نق

اصلی پ تاطع در تصی ی گییری پ

سیاستگذاری خارجی در نظاا ج هوری اسالمی ایراق را نهاد رهبری ایفا میکند پ
سایر نهادها تحت نظارت مستقی پ غیرمستقی رهبری ع ل ن یودا پ بیشیتر نقی
مشورتی دارند (دهقانی فیرپزربادی)959 7392 ،
با توجه به موارد ذکرشدا در میورد اصیو ،پ اهیداف من قیهای پ بیینال للیی
ج هوری اسالمی ایراق پ ه چنین با عنایت بیه بیات در اسیتراتژی کلیی سیاسیت
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شکل دادق به خاپرمیانه نوین یا به توبیری دیگر پ ازرنجاییکه اکثریت ج وییت در

خارجی رق ،هر دپی منافع پ ارزشها در پاکن های ایراق نسبت به تحوالت اخییر
من قه اه یت زیادی داشتهاند .در ایین ارتبیاط مییتیواق بییاق داشیت کیه سیاسیت

001

خارجی ایراق در برخی از کشورهایی که از ایامدهای ناشی از ایین تحیوالت متیر ر
شدااند بیشتر بر رپی منافع پ در برخی دیگر بیشتر بر رپی ارزشها پ ررمیاقهیای
خود ترکید ن ودا است

)2011

 .(Barzegar,پلی درنهایت پ در یک تالب کلی میتیواق

از منافع ارزشمحور ایراق در ارتباط با نحوا توامیل ایین کشیور بیا تحیوالت اخییر
من قه سخن گفت.
 .7ایران و تون
رپابط ایراق پ تونس اس از ایرپزی انقالب اسالمی پ بهپییژا در سیا،هیای جنیگ
ایراق پ عراق ،بهخاطر مواضع ایراق در راستای صدپر انقیالب اسیالمی پ ه چنیین
ح ایت رشکار دپلیت تیونس از موضیع عیراق در جنیگ پ رپیکیرد رق کشیور در
سازماقهای بینال للی علیه ایراق ،ارتن

پ غیردپستانه بودب تا جاییکه حتی رپابیط

میاق دپ کشور در سا 7355 ،بهطور کامل ت ع شد پ اگرشه رپابط دییل اتییک رنهیا
در سا 7352 ،دپبارا برترار شد ،پلی این رپابط هیچگاا مستحک پ نزدیک نبود.
تحت این شرایط پ با رغاز خیزشهای مردمی در کشور تیونس پ بیا امیید بیه
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تغییر اساسی در رپابط میاق دپ کشور ،مقامات ج هیوری اسیالمی پ بیهپییژا مقیاا
موظ رهبری پ ایرپ رق دستگاا سیاست خارجی اییراق ح اییت رشیکار خیود را از
تیاا مردا این کشور ابراز داشتند .در این راستا ،مقیاا رهبیری در خ بیههیای ن یاز
ج وه پ در اپلین پاکن

خودشاق نسبت بیه تحیوالت اخییر من قیه بییاق داشیتند

«انقالب اسالمی ایراق در سا 57 ،که باعث سرنگونی رمی شاا شد ،برای کسانیکیه
تحت حکومت های مشابه با رمی شاا هستند ،الگوی مناسبی اسیت» ،ایشیاق عامیل
خیزش مردا تونس پ مصر را احساس تحقیر پ ذلت بهخاطر طرفیداری رمیی هیای
حسنی مبارک پ بنعلی از اسرائیل پ امریکا عنواق کردند پ در ادامه از مردا مصیر پ
تونس خواستند تا حیو ،محیور دیین گیرد رمیدا پ بیه مقابلیه بیا غیرب بیردازنید.
ه اقگونه که در بیانات مقیاا موظی رهبیری پ ه سیو بیا رق اتیدامات دییل اتییک
ج هوری اسالمی ایراق در راب ه با تحوالت کشور تونس مشاهدا میشود ،میتیواق
گفت که دپلت ایراق در تالب رپیکرد هژموق مبتنیبر ه کاری پ بر ااییه برخیی از
دالیل اتخاذ شنین رپیکیردی ،ه چیوق پارد سیاختن دپ ،من قیه بیه درپق حیوزا

001

فرهنگی پ ارزشی خود پ ایجیاد نیوعی انسیجاا سیاسیی ،اتتصیادی پ فرهنگیی در
حوزاهای من قهای ،از ابتدا درصدد رق بودا است تا این کشور را به حوزا ه کاری
هژمونیک خود پارد سازد ،پ لذا ترکید دپلت ایراق بر برخی از جنبههای فرهنگیی پ
مخالفت با اسرائیل را میتواق در این راستا ارزیابی کرد.
در بررسییی میییزاق ان بییاق پضییویت پ توامییل میییاق اصییو ،پ مواضییع دپلییت
ج هوری اسالمی ایراق در ارتباط با الگوهای حکومتداری ،نهادهای دموکراتییک پ
مسهله اسرائیل پ فلس ین با مواضع سیاسی ع دا دپلت جدید تونس میبایسیت بیه
بررسی مواضع راشدالغنوشی ،بهعنواق یکی از مخالفاق برجسته رمی ایشیین تیونس
پ رهبر حزبالنهضه بهعنواق برجستهترین حزب عرصه سیاسیی حیا ،حاضیر ایین
کشور ارداخته شود .پی در ارتباط بیا الگیوی حکومیت اسیالمی ،ایین الگیو را در
مصاحبه های مختلف خود پ ازج له مصاحبه با ماهیاق عابیدین پ ه چنیین نیازنین
مشیری رد کردا پ ایوسته خاطرنشاق ن ودا است که الگیوی حکیومتی میدنظر پی،
مد ،دپلت ترکیه خواهد بود .پی در مصاحبه با ماهیاق عابیدین در ااسی بیه ایین
ارس

که «ریا ش ا یک دموکراسی لیبرا ،به سبک غربی را در ذهن دارید ییا بیشیتر

یک نسخه بومی از دموکراسی را؟» بیاق داشت «بهترین مدلی که من میتوان بیه رق
فکر کن  ،مدلی است که بهپسیله حزب عدالت پ توسوه در ترکیه اتخاذ شدا است».
الغنوشی ه چنین اس از ایرپزی حزب

در انتخابات مجلس مؤسسیاق ایین کشیور

ابراز داشت «حزب تحت رهبری پی به حقوق زنیاق احتیراا مییگیذارد پ الگیوی
اخالق اسالمی را به جاموه تونس تح ییل نخواهید کیرد .در تیونس جدیید( ،نظیاا
اتتصادی) بازار رزاد را در ای

می گیری  .کلید اصالحاتب رزادی ،کرامیت انسیاق پ

استقال ،جاموه مدنی از حکومت است .دموکراسی برای ه ه است از بیرادراق خیود
با هر دیدگاا سیاسی برای مشارکت پ ساخت کشوری دموکراتیک دعوت مییکنیی .
تونسیها این حق را دارند که حزب النهضه یا هر حزب دیگیری را انتخیاب کننید».
ه چنین در ارتباط با مسهله فلس ین بهعنواق یکی از محیوریتیرین موضیوعات در
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سیاسی ه چوق الگوبرداری از انقالب اسالمی ایراق پ گردرمدق حو ،محور دیین پ

سیاست خارجی ج هوری اسالمی ایراق ،الغنوشی در مصاحبه با الشرقاالپسط پ در
ااس به این ارس

که «ریا این امکاق پجود دارد که تونس به عیادیسیازی رپابیط
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خود با اسرائیل بیردازد یا نه؟» ابراز ن ود «ما بخشی از دنیای عرب هستی  ،اتحادییه
عرب اسرائیل را بهعنواق دپلتی صهیونیستی که در شناسایی حقیوق فلسی ینیهیا پ
بازاس دادق سرزمینهای اشغالی کوتاهی کردا ،بهرسی یت نشیناخته اسیت .اگرشیه
اتحادیه عرب راا حل دپ دپلت (فلس ین پ اسرائیل) را اذیرفته پ اگرشه فلس ینیها
ی از عرفات تیا عبیاس پ تیا ح یاس ی ایین موضیو را اذیرفتیهانید ،پلیی دپلیت
صهیونیستی ه چناق به تجاپز پ سیاست سرطانی شهرکسازیهای خیود در جهیت
نابودی سرزمینهای باتیماندا فلسی ینی هیا ادامیه مییدهید .ایین ارسی

نبایید از

عربها ،بلکه بایید از طیرف دیگیر (اسیرائیل) ارسییدا شیود .شیه کسیی بایید بیه
خواستههای فلس ینیها بهعنواق کسانیکه ایوسته در مورض پیرانگری پ اشغالگری
بیرح انه ترار گرفتهاند ،ااس گوید».
با توجه به اظهارات الغنوشی پ مواضع دپلت جدید تونس در ارتباط با مسائلی
ه چوق سیست سیاسی ،اسالاگرایی پ ه چنین نحوا برخورد با موضو اختالفیات
پ مناتشات فلس ین پ اسرائیل که ازج له مؤلفه های مه مدنظر ایراق در ارتبیاط بیا
نحوا توامل

با تحوالت اخیر در من قه پ از رق ج له در کشور تونس بودا اسیت،
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می تواق بیاق داشت که رهبراق جدید تونس درصدد براایی یک حکومت اسالمی در
این کشور نبودا پ بیشتر خواهاق الگیویی میانیه کیه هی بیه مبیانی سکوالریسی پ
دموکراسی اایبند بودا پ درعینحا ،به اسالا نیز در یک جاموه اسالمی توجه ن اید،
میباشند .بدین لحاظ الگو پ ن ونه سیست حکومتی در نظر رنها ،مد ،دپلیت ترکییه
است .از نظر موضو فلس ین ،میاق مواضع دپ کشور نزدیکی بیشتری مل وس است
پ هر دپ مخالفت های جدی خود را نسبت به سیاستهای تجاپزکارانه پ بیرح انه
دپلت اسرائیل پ نادیدا گرفتن حقوق فلس ینیها ابراز میدارند .پلیی تفیاپتهیایی
نیز میاق دپ دیدگاا بهشش میخورد .در نظر دپلت ج هیوری اسیالمی ،کشیورهای
اسالمی باید در جبهه پاحدی علیه تجیاپزگریهیای دپلیت اسیرائیل بایسیتند پ تیا
احقاق کامل حقوق فلس ینیها ،مقاپمت را ادامه دهند .پلی از طیرف دیگیر دپلیت
جدید تونس بیشتر مت ایل است احقاق حقوق ازدسترفته فلس ینیها را در تالب پ
شهارشوب سازماقهای بینال للی پ مواضع کلی جهاق عرب پ بهپییژا در اتحادییه
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عرب ایگیری کند.

 .2ایران و مصر
رپابط ایراق پ مصر که ای

از انقالب اسالمی پ بهپیژا در دپرا ریاسیتج هیوری

ان ر سادات دپستانه بود ،اس از ایرپزی انقالب پ بهدلیل اتخاذ سیاسیت صیلح بیا
میاق دپ کشور به دستور اماا خ ینی انجامید (جودکی .)7392 ،رپابط میاق دپ کشور
تا سا 7375 ،پ رپی کار رمدق م مد خاتم  ،کیه انیدکی بهبیود یافیت ،ایرتن
حتی خص انه بود .مقامات دپلت ایراق در سا،های گذشته پ ای

پ

از تحوالت اخییر

این کشور در جستجوی این هدف بودند که مصر را به داخیل ییک اتحیاد نزدییک
جذب کنند .در این راب ه دپلت ایراق موتقد بود کیه ااییهگیذاری ییک اتحیاد مییاق
تهراق ،دمشق ،بغداد پ تاهرا میتواند نفوذ من قهای ایاالت متحدا را تضیویف کنید،
پلی از سوی دیگر مصر (رمی مبارک) بیه مقاصید اییراق مشیکوک بیود بیهلحیاظ
داخلی ،تاهرا نگراق ایوندهای میاق ایراق پ سازماقهای سیاسی مصر بود پ از لحیاظ
من قهای نیز ،دپ تدرت استراتژی های متفاپت پ حتی متضادی را در موارد مختلیف
پ بهعنواق مثا ،در برابر دپلت عراق توقیب میکردند.(Bahgat, 2009) .
ازرنجاکه دپلت ج هوری اسالمی ایراق ،ه اقگونه که اشارا شید ت یاا تیالش
خود را برای ایجاد دپستی پ اتحاد من قهای با مصر برای ایجاد یک جبهه جدیید در
مقابل اسرائیل پ درنهایت برداشتن گامی مهی در جهیت تحقیق بخشییدق بیه نظی
من قهای مورد نظر خود در دپراق ریاستج هوری مبارک در مصیر بیهع یل رپردا
پلی نتیجهای حاصل نکردا بود ،ه زماق با رغاز اعتراضات در این کشور به ح اییت
گستردا رسانهای پ سیاسیی از رق ارداخیت .در ایین ارتبیاط پزارت امیور خارجیه
ج هوری اسالمی ایراق طی بیانیهای اعالا کرد «ج هیوری اسیالمی اییراق خییزش
مردا مصر را نوییدبخ

دسیتیابی بیه اسیتقال ،حقیقیی پ ایفیای نقی

حییاتی در

خاپرمیانه اسالمی میداند پ از مردا پ دپلتهای جهاق میخواهد تا بیه ح اییت از
رق بیردازند پ مالحظات محور امریکایی ی اسرائیلی پ تیالش رنهیا بیهمنظیور ایجیاد
انحراف در حرکت عدالتخواهانه مردا مصر را محکوا کنند» .ه چنین مقاا موظی
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اسرائیل توسط دپلت مصر پ امضای ای اق ک پدیوید توسط سادات ،به ت ع رپابط

رهبری در سخناق خود در ن از ج وه تهراق تیاا مردا مصر را یک حرکت اسیالمی
پ رزادیخواهانه دانسته پ در ادامه پ با توجه به نقی

مصیر در راب یه بیا موضیو
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فلس ین ابراز داشتند « ...ملت مصر بهتدری دید که حاک اق شناق در سرسیردگی پ
اطاعت از امریکا افراط کردااند که مصر به ه ای یاق پفیادار دشی ن صهیونیسیتی پ
غاصب تبدیل شدا است .سی را امریکا بر حاک اق مصر ه ه زح ات گذشیته رنیاق
در ح ایت از فلسی ین را بیر بیاد داد پ مصیر بیه بیزرگتیرین دشی ن فلسی ین پ
بزرگترین حامی صهیونیستها تبدیل شد .رنچه امرپز در تاهرا پ دیگیر شیهرهای
مصر مشاهدا میشود ،انفجار خش مقدس پ فوراق عقداهیایی اسیت کیه در طیو،
سالیاق مت ادی رمی نامسل اق ،خائن پ دستنشاندا با رفتیار خیود در د ،میرداق پ
زناق رزادا مصری متراک ساخته است» .با توجه به این اظهارات مشیخه مییشیود
که دپلت ج هوری اسالمی رشکارا امیدپار بودا است تا دپلتی اسالاگیرا ،انقالبیی،
ضدغرب پ اسرائیل پ در جبهه مقاپمت در مصر مستقر شود پ در این راستا پ بیرای
ایگیری مناسب این هدف تالشهای بسیاری بهع ل رپرد تا رپابط دییل اتیک خیود
را با مصر دپبارا برترار کند .ازج له اتدامات دپلت ایراق در این راستا مییتیواق بیه
ترسیس گرپا دپستی ایراق پ مصر متشکل از ن ایندگاق مجیالس دپ کشیور ،ترتییب
دادق بازدیدهای هیهت های مردمی مصر از ایراق پ سفرهای متودد مقامات رسی ی پ
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غیررس ی ایرانی به مصر اس از سقوط رمی مبارک اشارا کرد.
با برگزاری انتخابات ریاستج هوری اس از سیقوط رمیی مبیارک پ انتخیاب
مح د مرسی کاندیدای مورد ح ایت اخواقال سل ین ،ج هیوری اسیالمی اییراق بیا
این ای فرض که رپی کار رمدق یک دپلت اسالاگرا که بهلحاظ دیدگااهیای خیود
در عرصههای سیاسیی داخلیی پ بیینال للیی از اییداهیای مکتبیی پ نظیری گیرپا
اخواقال سل ین تغذیه میشود پ به تبع رق نزدیکی ایداهای گرپا مذکور بیا اهیداف
پ ررماق های نظاا ج هوری اسالمی پ مواضع مشترک احت الی رنها در تبیا ،مسیائل
مه جهاق اسالا نظیر مسهله فلس ین پ سیاستهای اسرائیل پ نیز احت ا ،برتیراری
اتحاد ایراق پ مصر اس از برتراری رپابط دییل اتیک ،این مسهله باعث خواهید شید
تا شرایط من قه در شهارشوب سیاستهای من قهای ایراق ترار گییرد .شیکلگییری
شنین ای فرضی در اذهاق مقامات ایرانی ریشههای تیاریخی پ سیاسیی داشیت ،در
این راب ه پ در اپایل ترسیس جنب
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اخواقال سل ین در سا ،7299 ،افرادی ه چوق

آیتاهلل کاشان  ،آیتاهلل قم پ ن اب صف ی از طرف ایراق پ شیی حسین البنیا ،

ع ر تل سانی پ مح دالغزالی از طرف اخواقال سل ین ،تحرکات پحیدتگرایانیه را
میاق مسل اناق دنبا ،می ن ودند پ هر دپ طرف مبنای کیار خیود را ترکیید بیر نقیاط
اشتراک مذهب پ دپری از توصبات خشک مذهبی ترار دادا بودند .اس از اییرپزی
مناسبت های مختلف ه وارا انقالب ایراق را مورد تریید ترار می داد پ حتی در سیا،
ایرپزی انقالب اسالمی بیانیهای صادر کرد پ در رق ،انقالب اییراق را الگیویی بیرای
مبارزات اسالمی خود علیه دپلت پابسته پ ضداسیالمی مصیر دانسیت پ از ت یامی
مسل اناق جهیاق نییز خواسیت از میردا اییراق سرمشیق بگیرنید .در ه یین مق یع،
اخواقال سل ین با انتشار بیانیهای ،اماا خ ینی را فخر اسالا پ مسل ین مورفی ن ود.
ه چنین این گرپا بهرغ اتدامات پ تحرکات غیردپستانه پ بوضاً خصی انه سیادات
پ مبارک علیه ایراق ،شه در زماق جنگ صداا علیه ایراق پ شیه ایس از رق ،ه یوارا
با اتخاذ مواضع موتد ،،ایراق اسالمی را مورد تریید ترار مییداد (مح ودییاق7327 ،
 .)791-797بهعالپا مخالفت های ایوسته اخواق ال سل ین با رمی اسرائیل ،ح اییت
رق از ررماق فلس ین پ مخالفتهای

با غرب پ ایاالت متحدا (البته بیشتر از زپایای

فرهنگی پ اخالتی) نیز ای فرض مذکور را تقویت مین ود.
علیرغی ایین ایی فیرض در طیو ،ییک سیالی کیه مح ید مرسیی ن اینیدا
اخواقال سل ین پ دیگر گرپاهای اسیالاگیرا ،مقیاا ریاسیتج هیوری را در مصیر
برعهدا داشت ،درپاتع تغییری اساسی در رپیکرد سیاست خارجی مصر در راب ه بیا
ایراق بهپجود نیامد .عدا تغییر رپیکرد دپلت مصر در تبا ،ایراق مییتوانسیت شنید
دلیل داشته باشد بهعنواق مسهله نخست بهنظر میرسد که ماهیت تغییرات در مصیر
انقالب نبود بلکه ترکیبی از اصالحات 1پ انقالب 2بود که بیه رق در زبیاق انگلیسیی
" "refolutionپ در اارسی (انقالب) میگویند پ این بداق موناست که نظاا تدی مصیر
بهطور کامل تغییر نکردا بود ،توا تضائیه ه چناق در دست حزب اتحاد پطنی بیود.
ساختار ارت

نیز بهطورکلی در دپرا رمی ایشین شکل گرفتیه ،بخی هیای ع یدا

تانوق ا ساسی نیز میراث رق دپرا پ تغییرات در این تانوق در حد افزپدق شنید میادا
1. Reformation
2. Revolution

بررسی مقایسه ای نحوه رویکرد ایران و ترکیه در قبال تحوالت عربی؛ بررسی موردی تونس ،مصر و لیبی  مهدی صبوحی و رحمت حاجی مینه

انقالب اسالمی در سا 7272 ،پ براایی حکومت دینی در ایراق ،اخواقال سیل ین در
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بود پ لذا بدین شکل نبود که اخیواقال سیل ین بتواننید ه یه شییز را تغیییر دهنید.
بنابراین شاهد بودی که دموکراسی تنها در بخشی از مصر پ در حید تیوا مجرییه پ
اندکی از توا مقننه ع ل کردا پ اخواق تنها توانسته بود ریاستج هیوری پ بخشیی
از مجلس را بهدست رپرد پ لذا کارایی شندانی نداشیت (فیرحیی )7329 ،ه چنیین
در مورد رپابط دپلت مرسی با ایراق نیز محت ل است که تداپا حضیور بازمانیدگاق
دپلت مبارک پ طرز تفکر پی بهپیژا در نهادهای تضایی پ نظامی ی امنیتیی یکیی از
دالیل کندی رپند گفتگو پ مذاکرات میاق دپطرف برای ایجاد رپابیط دییل اتییک پ
گسترش ه کاریها بودا است پ لذا شاید دپلت مرسیی نیازمنید فرصیت بیشیتر پ
شرایط بهتری برای تقویت راب ه با ایراق بود .مسهله دپا به تضاد منافع دپ کشور در
ارتباط با تحوالت داخلی سوریه بازمی گشت .تحوالت داخلی سوریه پ جنگیی کیه
در این کشور میاق مخالفاق دپلت اسد پ ارت

سوریه شکل گرفته اسیت پ در ایین

میاق ح ایت های مادی پ مونوی دپلیت ج هیوری اسیالمی از دپلیت بشیار اسید،
ایوسته اعتراض پ مخالفت دپلت مرسی بهعنیواق یکیی از حامییاق جیدی مخالفیاق
سوری را بهه راا داشت پ این مسهله ه وارا بهعنواق یکی از موانع در بهبود رپابط
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دپ کشور از سوی دپلت مصر م رح میشد .مسهله دیگر موضو امنیت دپلتهیای
حاشیه خلی فارس پ ه چنین منافع کلی کشورهای عرب بود که ایوسته بیهعنیواق
یک مؤلفه مه پ یکی از شرپط دپلت مصر برای تقویت رپابط مصر با ایراق م رح
شدا است .بهنظر می رسد که دپلت مصر شه در دپرا ریاستج هوری مرسی پ شه
بود رق از این موضو بیشتر بهعنواق یک برگ برندا در بازی من قهای خود اسیتفادا
میکند ،به این مونا که میخواهد با بهراگیری از رتابتها پ برخی دش نیهیای دپ،
عربی پ بهپیژا دپلتهای عرب حاشیه خلی فارس پ ن ای
این دپلتها پ عدا تقویت رپاب

خود بهعنیواق حیامی

با ایراق ،از اشتیبانیها پ ح ایتهیای میادی پ

مونوی این دپلتها بهرامند شود.
اس از کودتای ارت

علیه دپلت مرسیی پ رپی کاررمیدق دپلیت موتیت نییز

نهتنها تاکنوق تغییری در رپابط دپ کشور بهپجود نیامدا بلکیه حتیی دپلیت جدیید
برخی از توافقات هرشند کوشک دپلت مرسی با دپلت ایراق را نیز به حالت تولییق
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دررپردا است که از رقج له میتواق به ت ع کلیه تبادالت گردشگر مییاق دپ کشیور

توسط دپلت مذکور اشارا کرد .این عدا نزدیکی دپلت بررمدا از کودتا را با دپلیت
ایراق میتواق از دپ منظر بررسی ن ود بهلحاظ داخلی پ ه اقگونهکه ای

از ایین پ

در مورد دپلت مرسی م رح شد ،است رار حضیور بازمانیدگاق رمیی پ نیو تفکیر
کودتا) باعث شد تا ایناق ه چوق دپرا مبارک عالتهای به ایجاد پ گسیترش رپابیط
با ایراق نداشته باشند .بهلحاظ من قهای نیز ح ایتهای عربسیتاق سیوودی ،امیارات
متحدا عربی پ کویت از کودتا پ دپلت بررمدا از رق پ نیازمندی دپلت جدید به این
ح ایتها پ نیز رتابتهای من قیه ای اییراق پ عربسیتاق پ اختالفیات ارضیی مییاق
امارات متحدا عربی پ ایراق بر سر جزایر سهگانه پ مخالفت این دپلتهیا بیا نقی
ایراق در من قه بهپیژا در راب ه با سوریه ،عراق پ بحرین ،باعث میشود کیه دپلیت
جدید مصیر در کنیار ایین دپلیتهیا تیرار بگییرد پ بیرای مثیا ،عودل منصو ر،
رئیسج هور پ حازمالبیالوی نخستپزیر دپلت جدید مصر در مورد راب ه مصر با
ایراق بیاق داشته اند که هرگونه ارتباط پ ه کاری میاق مصر پ ایراق در رینیدا منیوط
به رعایت منافع کشورهای عربی پ کشورهای حوزا خلی فارس خواهد بود.
بهلحاظ بررسی شاخه ها پ اهداف ایراق در توامیل بیا تحیوالت ایین کشیور
میتواق بیاق داشت که هرشند این احت ا ،پجود دارد که هر دپلت جدییدی کیه در
مصر بود از سقوط مبارک مستقر شیود رپابیط نسیبتاً ک تیری بیا اییاالت متحیدا پ
اسرائیل تحت فشار افکیار ع یومی داشیته باشید

(Dassa kaye,wehrey & scott Doran,

) 2011پلی این مسهله لزپماً بهمونای مخالفت رق کشور با سیاسیتهیای من قیهای پ
بینال للی ایاالت متحدا پ ه چنین مخالفت با موجودیت اسیرائیل پ سیاسیتهیای
من قهای رق توبیر نخواهد بود پ انتظار می رپد کیه دپلیت جدیید مصیر بیه رپابیط
مو و ،خود با دپ کشور تداپا بخشد .دربیارة شیاخه دیگیر اییراق در توامیل بیا
تحوالت اخیر خاپرمیانه ،یونی شکل دادق به نظ من قه ای مورد نظر خود بهپسییله
تالش برای رپی کار رمدق دپلتهای اسالاگرا در من قیه نییز مییتیواق گفیت کیه
هرشند دپلت ایراق از رپی کار رمدق دپلت اسالاگرای مرسی اسیتقبا ،کیرد ،پلیی
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حسنی مبارک در نهادهای تضایی پ سیاسی ی امنیتیی ایین کشیور (بیهپییژا ایس از

این موضو لزپماً دپلت مصر را دپست پ متحد ایراق نساخت .این دپلت اسالاگرا
هی بییا کودتییای ارت ی

برکنییار ش ید پ دپلییت جدییید نیییز بیشییتر دارای ت ییایالت
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سکوالریستی استب درنتیجه پ با توجه به موارد فوق میتواق ابراز داشیت کیه امیید
شندانی به نزدیکی پ گسترش رپابط دپ کشور در رینداای نزدیک مشاهدا ن یشود.
 .١ایران و لیبی
رپابط ایراق پ لیبی با ایرپزی انقالب اسالمی پ بیهپییژا در دپراق جنیگ تح یلیی
بسیار گسترش یافته پ به س ح اتحاد پ ائتالف رسیدا بود .بر مبنای این رپابط مو ر
تذافی ،رهبر سابق لیبی از مواضع ضدامیریالیستی ج هوری اسیالمی اییراق ح اییت
میکرد پ بهعالپا در جنگ میاق ایراق پ عراق به ح ایت مادی پ تسلیحاتی از ایراق
ارداخت .در این راب ه حتی نزدیکی میاق دیدگااهای دپ کشور در موضوعات مهی
جهاق اسالا باعث رق شد تا دپ کشور در اپایل دهه  7351پ طیی بیانیهای مشیترک
اعالا دارند «ایراق پ لیبی در یک سنگر در جهت هدفهای پاحد اسالمی به مقابلیه
با دش ناق خواهند رفت»( .دهقانی فیرپزربادی .)951 ،در طو ،سا،هیای ایس از رق
نیز بهگفته جاوید قربان اوغل  ،مدیرکل سابق افریقایی پزارت امور خارجیه اییراق
«برخالف تبلیغات دپلتی ،ایراق رپابط خوبی با رمیی تیذافی داشیت پ تنهیا مسیهله
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

مورد اختالف موضو اماا موسی صدر بود» .با رغاز تیاا مردا لیبی دپلت ج هوری
اسالمی ایراق بهدلیل ه کاریها پ سابقه دپسیتیای کیه بیا رمیی تیذافی داشیت پ
مواضع رق دپلت را در برخی از سیاستهای اعالنی

با شاخهها پ اهداف میورد

نظر خود در من قه ه چوق مخالفت با غیرب پ ضیدیت بیا اسیرائیل نسیبتاً ه سیو
میدید پ نیز بهسبب شرای ی که ای بینیی تحیوالت رینیدا ایین کشیور را ایچییدا
میساخت ،سیاست محتاطانهای را در پاکن

به رق در ای

گرفت.

با ح له نظامی ناتو به این کشور دپلت ایراق بیهدلییل رنکیه ایین ح لیه را در
جهت افزای

تدرت مانور دپلتهیای غربیی پ بیهپییژا اییاالت متحیدا پ ایشیبرد

سیاستهای رنها در من قه پ در تضاد با اصو ،پ اهداف تبیینی من قهای خیود تلقیی
میکرد ،مخالفت خود را با رق ابراز ن ود .در ه ین راب یه رهبیر اییراق در نخسیتین
اجالس بیداری اسالمی با انتقیاد شیدید از سیه خیواهی تیدرتهیای خیارجی در
انقالبهیای من قیهای ،دخالیت نیاتو پ اییاالت متحیدا در لیبیی را باعیث نیابودی
زیرساختها پ خسارتهای بیجبراق به رق کشور دانستند .ج هوری اسالمی اییراق
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ه چنین به دلیل ه کاریهیای گسیتردا پ نزدییک مییاق مخالفیاق تیذافی (شیورای
انتقالی) پ نیرپهای نیاتو پ تردییدهایی کیه در میورد اییداهیای سیاسیی داخلیی پ
بینال للی این شورا پجود داشت ،بسیار دیر ح ایت رس ی خود را از رق اعالا کرد
را بهرس یت شناخته بودنید ،پزارت امیور خارجیه اییراق تنهیا بیا صیدپر بیانییهای
تحوالت لیبی را به مردا این کشور تبریک گفت پ بهعالپا بر این مسهله ترکید کیرد
که دپلت ایراق از ابتدا حامی میردا لیبیی پ درعیینحیا ،مخیالف هرگونیه دخالیت
خارجی در این کشور بودا است .ه چنین پزارت خارجه ایراق در ادامه بیانیه خیود
با اشارا به ررماق فلس ین پ ررزپی ه ه ملل اسالمی برای تحقق رق ابراز امییدپاری
کردا بود که مردا لیبی در این مسیر ایشگاا باشند.
با سقوط رمی تذافی پ ایرپزی انقالبیوق ،دپلت اییراق بیهتیدری بیه تقوییت
مواضع خود در تبا ،انقالب مردا لیبیی پ ح اییت از رق ارداخیت پ بیه پاگیذاری
کرسی لیبی در سازماق ملل به شورای انتقالی لیبی رأی مثبت داد .ه چنین در ادامیه
این رپند ایوسته در تالش بودا است تا ترخیر خود را در پرپد به صیحنه تحیوالت
داخلی لیبی جبراق ن ودا پ نق

خود را در ریندا این کشور تثبیت پ تقویت ن اید.

در این راستا پ در ارتباط بیا تحیوالت داخلیی لیبیی در دپرا ایس از اییرپزی
خیزش مردمی این کشور ،نخستین انتخابات رزاد اارل انی در رق سیرزمین در مپئییه
 9179برگزار شد .سه گرپا ع دا رتیب در این انتخابات را ائتالف نیرپهای ملیی پ
لیبرا ،به رهبری مح ود جبرئیل (نخست پزیر سیابق دپلیت انتقیالی لیبیی) ،حیزب
عدالت پ سازندگی پابسته به اخواقال سل ین پ حزب اسالاگیرای تنیدرپی الیوطن
تشکیل میدادند .در این انتخابات پ درحالیکه گرپاهای اسالاگرای ایین کشیور در
مورد دستیابی به یک ایرپزی بزرگ ،ه چوق دستاپردهای ه فکرانشاق در تونس پ
مصر امیدپار بودند ،پلی درنهایت ائتالف نیرپهای ملی پ لیبرا ،که دارای اییداهیای
ملیگرایانه ،سکوالریستی پ لیبرالی میباشند ،در این انتخابات ایرپز شیدند .در ایین
مورد عل زیدان نیز که مورد ح ایت ائتالف میذکور بیود پ بیا اشیت سیرگذاردق
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پ تنها یک رپز اس از سقوط رمی تذافی پ درحالیکه بی

از سی کشور این شورا

نامزد اسالاگرای عدالت پ سازندگی پابسته به اخواقال سل ین این کشور ،بهعنیواق
نخستپزیر موتت برگزیدا شد.
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با توجه به شرایط پ تحوالت ای

پ اس از سقوط رمیی تیذافی در لیبیی کیه

بداق ارداخته شد پ در یک ج عبندی اج الی از پضویت توامل ج هیوری اسیالمی
ایراق در ارتباط با این تحوالت میتواق بیاق داشت دپلت ایراق که ه زماق با شیرپ
جنب

مردا لیبی علیه رمی تذافی پ بهدلیل رپابیط حسینهای کیه بیا رمیی میذکور

داشت ،سیاست محتاطانه پ بیطرفانهای را دنبا ،میکرد با رغاز دخالت نظیامی نیاتو
در این کشور مخالفت خود را با این ح له ابیراز داشیت ،پلیی در ادامیه پ ایس از
سقوط تذافی بهتدری در جهت تقویت رپابط خود با شورای اصلی مخالفاق تیذافی
(شورای انتقالی لیبی) که اس از سقوط پی تدرت موتت را در این کشور بیهدسیت
گرفته بودند ،گاا برداشت .در مورد نتیای انتخابیات اارل یانی لیبیی پ تیر یر رق بیر
توامل میاق دپ کشور نیز باید افزپد بهدلیل رنکه ائیتالف نیرپهیای ملیی پ لیبیرا ،بیا
اشت سر گذاشتن گرپاهای اسالاگرا ایرپز این انتخابات شداانید پ ازرنجاکیه ایین
ائتالف دارای تفکرات لیبرالی ،سکوالریستی پ بالتبع ت ایالت غربگرایانه میباشید،
درصدد بودا است تا رپابط خود را با دپ ،غربی تقوییت کنید ،بیهعیالپا ه چیوق
گذشته (دپراق رمی تذافی) مخالف سرسخت رمی اسرائیل نیسیت .لیذا بیا لحیاظ
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

ن ودق موارد گفتهشدا پ در تحلیلی نهایی بهنظر مییرسید دپلیت فولیی مسیتقر در
طرابلس در بیشتر شاخهها پ مواضع سیاسیت داخلیی پ خیارجی خیود نزدیکیی
شندانی با اهداف من قهای ایراق نخواهد داشت.
 .٠١مقایسه رویکرد ایران و ترکیه در قبال تحوالت اخیر در تون

 ،مصر و

لیبی
ای

از هرشیز باید گفت بهطیورکلی ج هیوری اسیالمی اییراق پ ترکییه هرییک از

منظری خاص به تحوالت اخیر در من قه خاپرمیانه پ ش ا ،افریقا موسیوا بیه بهیار
عربی نگریستهاند .از دیدگاا مقامات سیاسی ایراق این تحوالت ه چوق دنبالیهای از
انقالب اسالمی ایراق در سا7357 ،میباشد پ ه اقگونه که در رق زماق مردا اییراق
علیه دیکتاتوری شاا تیاا کردا پ یک نظاا سیاسی اسیالمی را در اییراق برااداشیتند،
مردا در کشورهای متر ر از این تحوالت پ از رق ج له در تونس ،مصیر پ لیبیی نییز
علیه دیکتاتور کشور خود بهاا خواسته پ درصدد بودااند تا با ترسی از نظاا اسیالمی
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مستقر در ایراق ،احکاا ،سنن پ مناسبات سیاسی پ اجت یاعی شیریوت اسیالا را در
جاموه خود برترار کنند .اما در طرف مقابل نخبگاق سیاسی ترکیه تحوالت اخییر در
من قه را بهعنواق یک مرحله گذار ،گذاری از دپلتهای استبدادی پ ت امیتخواا به
ه سایه نسبت به این تحوالت حتی باعث شدا تا هرکداا از دپ طرف ،این تحوالت
را با نامی جداگانه مورد اشارا ترار دهند ،اگر این تحوالت برای مقامیات ایرانیی بیا
ناا بیداری اسالمی شناخته شدا است ،در نظر مقامات ترکیه شیزی جز بهیار عربیی
ن یباشد.
نو نگاا پ ع لکرد دپ کشور در مورد این تحوالت میتوانید تفیاپتهیای دپ
سیست حکومتی پ ه چنین اختالفات شکلگرفته منبوث از رق پ درنهاییت زپاییای
مختلف رتابت رشکار پ انهاق دپ کشور در عرصه من قیهای را نییز رشیکار سیازد پ
درپاتع مشاهدا میشود کیه دپ کشیور در مییداقهیای مختلیف در سرتاسیر من قیه
خاپرمیانه برای افزای
)Taspinar, 2012

مختلف تن

تدرت پ نفوذ خود درحا ،رتابت هستند

(Malley,Sadjadpour

& در ه ین راب ه بیشتر تحلیلگراق ت ایل داشتهاند تیا ظهیور میوارد

در رپابط دپ کشور بهپیژا در عرصه تحوالت من قیهای جیاری را بیه

احیا پ تجدید رتابت تاریخی میاق ترکها پ ایرانیها که بیه تیرق ایانزده مییالدی
بازمیگردد نسبت دهند .ه چنین این مسهله به گستردگی مورد اذیرش تیرار گرفتیه
است که مالحظات مئوالیتیکی پ ایدئولومیکی دپ کشور بهصورت ه زماق با رتابت
مذکور ه راا شدا است ).(Sinkaya, 2012:138
در این راستا تفیاپت سیاختاری سیسیت هیای سیاسیی پ اتتصیادی دپ کشیور،
تفاپت شاخهها پ اهداف رنها را نیز در توامل با تحیوالت اخییر من قیه بیهدنبیا،
داشته است .در ه ین راب ه ج هوری اسالمی ایراق اگرشه ررماقهای انقالبیی خیود
را متواد ،ساخته ،پلی ه چناق ایگیری ایدئولومی پ ررماقهای انقیالب اسیالمی در
سیاستهای داخلی پ بینال للی این کشور مشاهدا میشود .بیدینترتییب مییتیواق
گفت شاخهها پ اهداف ج هوری اسالمی ایراق در مورد تحوالت اخییر من قیه را
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سیست های سیاسی دموکراتیک پ لیبیرا ،میدنظر تیرار داداانید .تفیاپت دییدگاا دپ

مواردی ه چوق مخالفت با سل ه غرب پ بهپیژا ایاالت متحدا بر من قه ،ضدیت بیا
اسرائیل ،ح ایت از ررماق فلس ین پ تالش در راستای رپی کار رمیدق دپلیتهیای
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اسالاگرای مت ایل به ایدئولومی پ سیست حکومتی ایراق تشکیل دادا است .امیا در
مقابل در ترکیه بهلحاظ سیاسی پ اتتصادی یک سیست لیبرا ،،سکوالر پ غیربگیرا
(پ بود از سا 9111 ،پ رپی کاررمدق حزب عدالت پ توسوه غربگرا ی اسالاگرا)
بر سر کار است پ لذا متفاپت از اهداف پ شیاخههیای میورد نظیر اییراق ،دپلیت
ترکیه حفظ پ افزای

منافع اتتصادی پ مد،سازی از سیست سیاسیاش در من قه را

بهعنواق مه ترین اهداف پ مویارهای خود در توامل با تحوالت اخیر من قیه میدنظر
ترار دادا است .بهنظر نگارندا بهرغ تفاپتهای موجیود مییاق اهیداف پ ه چنیین
شاخههای ایراق پ ترکیه در توامل با این تحوالت ،دپ کشور هدف نهایی مشیابهی
را در من قه جستجو میکنند پ رق هدف مشابه ،ه اقگونه که در بخ

شهیارشوب

نظری پ در مورد رپیکرد هژموق مبتنیبر ه کاری بحث شد ،ساخت من قهای نوین
با ه کاری دپلتهای بررمدا از تحوالت موسوا به بهار عربی است.
حا ،با توجه به این شاخهها پ اهداف ،نهتنها اتیدامات دپ کشیور در عرصیه
تحوالت در سه کشور تونس ،مصر پ لیبی با یکدیگر تفاپت داشته است ،بلکه حتی
اتدامات هریک از این دپ کشور در هرکداا از این سه کشور نیز متفاپت بودا است.
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در ارتباط با تحوالت در کشور تونس شوق حج تجارت پ نیز سرمایهگیذاریهیای
ایین کشیور بیه

ترکیه در این کشور بسیار اایین بود ،ترکییه از ه یاق رغیازِ جنیب

ح ایت از رق ارداخت پ از لزپا گذار تونس به دموکراسیی سیخن گفیت پ تیالش
داشت تا سیست سیاسی خود را بهعنواق مدلی که میتواند از سوی دپلت رداق رینیدا
این کشور مورد توجه ترار گیرد ،م رح کند .تالشهیای دپلیت ترکییه بیا موفقییت
ه راا بود پ اس از سقوط دپلت بن علیی ،راشدالغنوشیی بیهعنیواق رهبیر مونیوی
جنب

تونس پ یکی از ع داترین مخالفاق رمی سابق پ نیز برخی دیگر از مخالفاق

اصلی که در رپند تحوالت این کشور نق

مه ی ایفا ن ودااند ،ایوسته عالتهمنیدی

خود را برای رپی کاررمدق یک سیست سیاسی مشابه مید ،ترکییه ابیراز داشیتهانید.
بدین لحاظ شاهد رق بوداای که با استقرار دپلت جدید در تونس رپابیط اتتصیادی،
سیاسی پ فرهنگی میاق دپ دپلت بهصورت تابلمالحظهای افزای

یافتیه اسیت .در

راب ه با توامل ایراق با تحوالت در تونس ،ازرنجاکه رپابط دپ کشور اس از انقیالب

011

هیچگاا دپستانه پ مستحک نبود ،مقامات دپلتی ایراق بیا رغیاز جنیب

ایین کشیور

ح ایت خود را از رق اعالا کردا پ امیدپار بودند مخالفاق بنعلی بیا الگیوبرداری از
انقالب اسالمی یک رمی سیاسی اسالاگرا را که بیا سیاسیتهیای من قیهای اییراق
بهپیژا در مورد موضو اسرائیل پ فلس ین ه راا باشد ،در این کشور مستقر سیازند
درصدد براایی حکومتی اسالمی مشیابه مید ،اییراق نبیودا پ ییک سیسیت سیاسیی
سکوالر پ دموکراتیک ه چوق سیست سیاسیی ترکییه را تیرجیح مییدهنید .دپلیت
جدید این کشور ه چنین رپابط مو و ،تونس با غرب را تداپا بخشیدا پ در مورد
موضییو اسییرائیل پ فلسی ین نیییز ت ایییل دارد بییهجییای توریییف جایگییاا خییود در
شهارشوب جبهه مقاپمت مدنظر ایراق ،حیلپفصیل ایین مسیهله را در شهیارشوب
سازماقهای من قهای پ بینال للی دنبا ،کند.
در مورد مصر پ نحوا توامل دپلیت ترکییه بیا تحیوالت ایین کشیور ،دالیلیی
ه چوق رتابت استراتژیکی (انهاق) دپ دپلت در من قیه در دپرا ریاسیتج هیوری
مبارک ،اایین بیودق سی ح رپابیط اتتصیادی رنهیا در رق دپرا پ ه چنیین نزدیکیی
دیدگااهای سیاسی ی اجت اعی مقامات حزب عدالت پ توسوه که دپلت را در ترکیه
در اختیار داشتهاند پ افراد شاخه گرپا اخواقال سل ین بهعنواق یکی از مهی تیرین
پ فوا،ترین گرپاهای مخالف رمی مبارک ،باعث شد دپلیت ترکییه در طیو ،تییاا
مردا مصر از رنهیا ح اییت کنید .بیا سیقوط مبیارک پ انتخیاب مرسیی ،کاندییدای
اخواقال سل ین بهعنواق رئیسج هور این کشور پ نزدیکی ایداهای سیاسی داخلیی
پ من قهای رق با دپلت ترکیه ،رپابط دپ کشور در بیشتر زمینههیا درحیا ،گسیترش
بودب پلی بهدنبا ،پتو کودتای ارت

علیه دپلت مرسی پ برکناری پی پ درایی رق،

مخالفت شدید ترکیه با این اتداا ،رپابط دپ کشور تیرا شدا پ در حیا ،حاضیر نییز
بهدلیل تغییرات ایدرای پ تداپا بی بیاتی سیاسیی ی اجت یاعی در مصیر ن ییتیواق
تحلیل دتیقی از ریندا رپابط دپ کشور ارائه کرد .در موضو توامل ایراق با تحیوالت
اخیر مصر ،میتواق بیاق داشت دپلت ج هوری اسالمی ایراق بهدلییل رنکیه بیا ایین
کشور رپابط سیاسی نداشیت پ ه چنیین دپ کشیور اسیتراتژیهیای متفیاپتی را در

بررسی مقایسه ای نحوه رویکرد ایران و ترکیه در قبال تحوالت عربی؛ بررسی موردی تونس ،مصر و لیبی  مهدی صبوحی و رحمت حاجی مینه

پلی شواهد تاکنوق حکایت از رق داشته اسیت کیه نخبگیاق سیاسیی جدیید تیونس

من قه دنبا ،میکردند ،ه زماق با رغاز اعتراضات در این کشور به ح اییت گسیتردا
از رق ارداخت .نخبگاق سیاسی ایراق ه چنیین ایس از رپی کیار رمیدق کاندییدای
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اخواقال سل ین بهدلیل ذهنیتی که از سابقه تاریخی فوالیتهای اخواق بهعنیواق ییک
ج اعت اسالمی میانهرپ پ حامی انقالب اسالمی ایراق پ نییز سیابقه مخالفیتهیای
مکرر این گرپا با سیاستهای تجاپزکارانه اسرائیل علیه فلس ینیاق پ سیاسیتهیای
سل هجویانه غرب پ بهپیژا اییاالت متحیدا داشیتند ،از ابتیدای انتخیاب مرسیی بیه
ریاستج هوری مصر ،ح ایت خود را از دپلت پی صیریحاً ابیراز داشیتند ،امیا در
طو ،یک سالی که پی دپلت را در مصر در اختیار داشت ،تغییری اساسی در رپابط
دپ کشور ایجاد نشد .این دپلت ه چنین به رپابط خوب ایشیین مصیر بیا غیرب پ
ایاالت متحدا تداپا بخشید پ در این زمینیه تنهیا تفیاپتی کیه در سیاسیت خیارجی
دپلت پی با رمی ایشین مشاهدا شد مواردی از اعالق مخالفت جدیتر این دپلیت
نسبت به سیاستهای اسرائیل علیه فلس ینیاق بود .اس از کودتیا پ اسیتقرار دپلیت
جدید نیز به دلیل ت ایالت سکوالریستی این دپلیت پ ه چنیین رپابیط گیرا رق بیا
دپلت عربستاق سوودی بهعنواق رتیب من قهای ایراق پ دپلت امارات متحدا عربیی
بهعنواق دپلتی که با ایراق اختالفات جدی ارضیی (مسیهله جزاییر سیهگانیه) دارد پ
ه چنین انتظار تداپا رپابط مو و ،مصر با ایاالت متحدا پ اسیرائیل ه چیوق دپرا
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مبارک بهنظر میرسد ن یتواق به تقویت رپابط دپ کشور حداتل در رینداای نزدیک
امید داشت.
در مورد کشور سواِ مورد بررسی یونی لیبی پ نحوا رپیکیرد دپلیت ترکییه در
تبا ،تحوالت این کشور ،ه اقگونه که ایشتر بیاق شد ،ازرنجاکه دپلت ترکییه منیافع
اتتصادی گسترداای را در این کشور در دپرا حکومت تذافی کسب کیردا بیود ،بیا
شرپ مخالفتها در این کشور سیاست محتاطانهای در ای

گرفتب اما هنگیامیکیه

از سوی مخالفاق مته به ه کاری با رمی تذافی برای مانیدگاری پی در تیدرت پ
تثبیت دپبارا اپضا به نفع پی شد پ نیز اس ازرنکه دیگر امییدی بیه تیداپا رمیی
تذافی در این کشور نداشت ،بهمنظور حفظ منافع خود پ در یک تغییر جهت ع یدا
پ سریع به مخالفت با رمی تذافی پ اشیتیبانی از شیورای انتقیالی لیبیی ارداخیت پ
تالشهای گسترداای را در راستای افیزای

مشیرپعیت بیینال للیی شیورای فیوق

بهع ل رپرد .اس از مدتی با سقوط تذافی پ ه چنین برگیزاری انتخابیات اارل یانی
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در این کشور پ ایرپزی جریاق ملیگیرا ی لیبیرا،هیا پ انتخیاب نیامزد ایین جرییاق

بهعنواق نخستپزیر لیبی از سوی کنگرا ملی رق کشور پ نیز نزدیکیی دییدگااهیای
سیاسی دپلت جدید این کشور پ دپلت ترکیه ،دپلت اخیرالذکر ه بهدلیل حفیظ پ
افزای

منافع اتتصادی خود در این کشور پ ه بهمنظور رغاز رپند گذار این کشیور

کشور) توانسته است به بخ

تابل مالحظهای از اهداف خود در لیبیی دسیت یابید.

در موضو نحوا توامل ج هوری اسالمی ایراق بیا رپنید تحیوالت در کشیور لیبیی
میتواق بیاق داشت بهدلیل رپابط نسبتاً خوب ایراق پ لیبی (اس از انقیالب)در دپرا
رمی تذافی پ نیز بهسبب مخالفتهای گااپبیگاا تیذافی بیا سیاسیتهیای غیرب پ
به پیژا ایاالت متحدا پ ضیدیت پی بیا اسیرائیل پ ح اییت از ررمیاق فلسی ینیاق پ
نزدیکیای که بدین لحاظ میاق برخی از سیاسیتهیای من قیهای دپ کشیور پجیود
داشت ،دپلت ج هوری اسیالمی اییراق در رغیاز شیکلگییری انقیالب ایین کشیور
سیاست محتاطانهای در ای

گرفت پ با ح له نظامی ناتو بیه ایین کشیور مخالفیت

کرد ،اما با سقوط رمی تذافی بهتدری ح ایت خود را از مخالفاق پ شورای انتقیالی
لیبی افزای

داد پ ایوسته تاکنوق در تالش بودا است تا رپابط خود را با این کشور

در دپرا جدید حاک یتی رق گسترش دهد .اس از برگزاری انتخابات اارل یانی ایین
کشور پ ایرپزی ائتالف نیرپهای ملیگرا پ لیبرا ،پ انتخاب نیامزد ایین ائیتالف بیه
نخستپزیری پ دیدگااهای سکوالریستی پ لیبرالی رق پ نیز تیداپا رپابیط مو یو،
این کشور با دپلتهای ارپاای غربی پ ایاالت متحدا پ برخالف دپرا رمی سیابق،
عدا ابراز مخالفت سرسختانه پ شدید با رمی اسرائیل ،بهنظر ن ییرسید در شیرایط
کنونی تغییری در س ح پ میزاق رپابط دپ کشور بهپجود رید .دپلیت لیبیی درحیا،
بازسازی شرایط داخلی این کشور است پ لذا نیاز به بات پ ررامی
باعث شدا است این کشور سیاست خارجی مالی ی را در ای

در ایین مق یع

گیرد.

نتیجهگیری
ج هوری اسالمی ایراق پ ترکیه بهعنواق دپ بیازیگر مهی پ تر یرگیذار من قیهای ،بیا
توجه به شاخهها ،اهداف پ منافع خود به توامل با رپند تحوالت اخییر در من قیه
خاپرمیانه پ ش ا ،افریقا ارداختهاند .در این راستا ج هوری اسالمی ایراق بر مبنیای
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به عصر نوینی از حاک یت دموکراتیک (علیرغ تداپا بی باتیهای سیاسی در ایین
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شاخهها پ اهدافی ه چوق مخالفت با سل ه غرب پ بیهپییژا اییاالت متحیدا بیر
من قه ،ضدیت با اسرائیل ،ح ایت از ررماق فلس ین پ تالش در راسیتای رپی کیار
رمدق دپلتهای اسالاگرای مت ایل به خود در من قه ،پ دپلیت ترکییه براسیاس دپ
شاخه پ هدف ع دا حفظ پ افیزای

منیافع اتتصیادی پ مید،سیازی از سیسیت

سیاسی خود ،به اتداماتشاق در این راب ه سازماق دادااند.
در ه ین زمینه پ بهرغ رپیکردهای متفاپت دپ کشور در ارتباط بیا تحیوالت
اخیر ،بهپیژا در سه کشور تونس ،مصر پ لیبی که رپند تغییرات در رنها از سرعت پ
ع ق بیشتری برخوردار بودا است پ بهعالپا با لحاظ ن ودق دگرگونیهایی که ایین
تحوالت تاکنوق در نظ من قهای ایشین بهپجیود رپردا پ ه چنیین احت یا ،تیداپا
رپند این تغییرات در ریندا ،بهنظر نگارندا میتواق در ماپرای اهداف یادشیدا ،ییک
هدف مه پ نهایی مشابه را نیز در ایگیری سیاسیتهیای من قیهای اییراق پ ترکییه
مشاهدا کرد .این هدف عبارتسیت از اینکیه هیر دپ کشیور درصیددند تیا بیه نظی
من قهای مورد نظر خود شکل دادا پ من قه نوینی را ادید رپرند .برای دسیتیابی بیه
این هدف مه نیز دپ کشور تاکنوق تالشهای گسیترداای را در جهیت بهیراگییری
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بیشتر از فرصیت هیایی کیه ایین تحیوالت پ تغیییرات در راسیتای تبوالنیدق نقی
هژمونیکی که هرکداا در من قه برای خود تائل هستند ی به جنب هیا پ دپلیتهیای
بررمدا از رنها ی پ نیز ه سو ن ودق جهیتگییریهیای ع یدا دپلیتهیای فیوق بیا
راهبردهای کالق خود ،بهع ل رپردااند.
حا ،با توجه به شاخهها پ اهداف متفاپت پ مشابهی کیه بیرای دپ کشیور پ
در ارتباط با توامل رنها با تحوالت اخیر من قه بیاق شد پ نیز بررسی پ مقایسهای که
در بخ

ایشین مقاله از نحوا رپیکرد ج هوری اسالمی ایراق پ ترکیه در راب یه بیا

رپند تحوالت در سه کشور تونس ،مصر پ لیبی به تفصییل ارائیه گردیید ،در کیالا
اایانی میتواق اظهار داشت که بهرغ موفقیتهیای بیشیتر ترکییه پ ک تیر اییراق در
ایشبرد مقاصدشاق در مورد تحوالت اخیر من قه بهپیژا در سه کشور مذکور ،هر دپ
دپلت با تبوالندق نق

هژمونیک خود در ایین من قیه پ نییز سیاخت من قیه نیوین

م لوب خود فاصله زیادی
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