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چکیده
در این مقاله با هدف بررسی و شناخت ماهیت سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانهه و بها
کمک روش های تحلیل اهداف و تحلیل روند ،به مطالعه اقدامات و اهداف سیاست خارجی
ترکیه از سال  2003تا  2018پرداخته شده است .آنچه طی مطالعات انجام شده به دست
آمد ،نشان دهنده آن است که بر خالف آنچه در سایر منابع آمده است ،سیاسهت خهارجی
ترکیه یک ماهیتی نیست بلکه سیاست خارجی ایهن کشه ر در لهال لا هر ،بهه وه رت
همزمان دارای ماهیت چندگانه و چندبعدی است؛ به گ نهای که برخی اقدامات و اههداف
ترکیه بیانگر ماهیت محافظهکارانه این کش ر در عروه سیاسهت خهارجی اسهت و برخهی
دیگر از اقدامات و اهداف آن ،نشاندهنده ماهیت تجدیدنظرطلبانه و یا ماهیت ایدئ ل ژیک
سیاست خارجی این کش ر است .ترکیه در راستای سیاست خارجی محافظهکارانه خ د از
ترتیباتی که به تدریج و طی دورهای ط النی لاول آمده را ی است و در پی لفظ آنهها
است .این کش ر در راستای سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه از بخشهی از و هع م جه د
نارا ی و به دنبال تغییر آن و ایجاد و ع و نظم مطل ب است .ترکیه در راستای سیاسهت
خارجی ایدئ ل ژیک خ د نیز به دنبال دگرگ نی در هنجارهای نظهم م جه د در منطقهه و
سلطه بر منطقه و برتریج یی ایدئ ل ژیکی است.
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مقدمه
مسئلهای که این مقاله به دنبال بررسی آن است ،عبارت است از شناساایی مایتات
ستاست خارجی کشارر ررکتاه باه عناران یکای از قطا یاای قاررت در منطقاه
خاورمتانه ،با ررجه به اقراماری که این کشارر از ساال  2003راا  ،2018در منطقاه
خاورمتانه انجام داده و ایرافی که دنبال مینمایار باه منرارر شاناخت ایارا

و

رحلتل اقرامات ستاست خارجی ررکته در منطقاه ،در جتات داردآوری و رحلتال
دادهیا از روش رحلتل رونر استفاده میشرد یمچنتن سعی میشرد بارای افادودن
بر غنای مباحث ،از روش رحلتل ایرا

برای بررسی مستنرات و بتاناات مقاماات

رسمی این کشرر نتد بتره درفته شرد منررر از مایتت ستاسات خاارجی در ایان
نرشتار رشختص مایتت محافرهکار یا رجریرنررطل  ،مستقل یا یمکااریجریاناه
و ایرئرلرژیک یا غترایرئرلرژیک ستاسات خاارجی کشارر ررکتاه اسات در ایان
نرشتار پس از رشریح مختصری از مایتت ستاست خارجی کشرر ررکته ،به بررسی
مایتتیای سه دانه ستاست خارجی ررکته باه واررت مصاراقی رحات عنااوین
مایتت محافره کارانه ،مایتات رجریرنررطلباناه و مایتات ایارئرلرژیک ستاسات
خارجی ررکته پرداخته میشرد و در نتایت جمعبنری از مباحث باه دسات آماره،
ارائه خرایر شر
رویکردهااای سیاساات خااارجی محافظااهکارانااه ،تیدیدنظربلنانااه و
ایدئولوژیک
در این بخش به وررت کرراه سه رویکرد ذکر شره در ستاست خاارجی رریاتح
داده میشرد منررر از ستاست خارجی محافرهکار ،ستاست خارجی اسات کاه از
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ویع مرجرد در محتط بترونی رایای بارده و حااف و مارافع ویاع مرجارد در
محتط بترونی باشر از اینرو کشرر دارای ستاست خارجی محافرهکار از رررتبااری
که به ررریج و طی دورهای طرالنی حاول آمره است ،رایی است و در پی حفا
آنتا است دولتیای دارای این نرع ستاسات خاارجی ،مراقا

یساتنر راا آنچاه

راکنرن مستقر شره است ،دچار وقفه نشرد و بایر نسبت به شارایطی کاه ویاعتت
کنرنی را دچار ددردرنی عمتق میکننر ،واکنش نشاان دینار از ایانرو ایان نارع
ستاست خارجی مایتت ررافعی دارد بخشی از ایارا
عنران قط

و اقاراماری کاه ررکتاه باه

قررت در منطقه خاورمتانه انجام میدیر ،حاکی از وجرد بعر مایتات

محافرهکارانه در ستاست خارجی آن است
منررر از مایتت رجریرنررطلبانه ستاست خاارجی نتاد ،ناریاایتی از ویاع
مرجرد ،رالش برای رغتتر آن و ایجااد ویاع و نراط مطلار

اسات ایان یار

میررانر در عروه باتنالمللای و یاا منطقاهای دنباال شارد شارولر 1دولاتیاای
رجریرنررطل

را به دو دسته دولتیای رجریارنررطل

باا ایارا

محارود کاه

ورفا به دنبال اررقای جایگاه خرد در درون نرط بتنالملال یساتنر و دولاتیاای
رجریرنررطل

با ایرا

نامحرود که عالوهبر بررریجریی به لحاظ ایارئرلرژیکی

نتد ،به دنبال ددردرنی در ینجاریای نرط مرجرد و سلطه بر جتان یستنر ،رقساتط
میکنر ( )Schweller, 2014: 4میرران این رقستطبنری را در سطح منطقه و در متان
دولتیای واقع در یک منطقه نتاد باه کاار بارد و براساا
رجریرنررطل

آن اناراع دولاتیاای

را رعریف کرد دسته اول دولاتیاای رجریارنررطل

باا ایارا

محرود که به دنبال اررقای جایگاه خرد در درون نرام منطقاهای مساتقر یساتنر و
دولت یای رجریرنررطل

با ایرا

نامحرود که به دنبال ددردرنی در ینجاریاای

نرط مرجرد در منطقه و سلطه بر منطقه و بررریجریی ایرئرلرژیکی یستنر
مایتت ایرئرلرژیک ستاسات خاارجی دارای ویژدای یاایی اسات از جملاه
«اورل و مبانی ایرئرلرژیکی وریح و روشن که معتار و مبناای رصامتطدتاری در
ستاست خارجی اسات ،رعریاف اوارل ساخت و انعطاا ناپاییر بارای ستاسات
1. Schweller
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خارجی ،رعتتن دشمن به وررت عتنی و مصراقی ،مخاط

قراردادن ملاتیاا باه

جای دولت یا و » (غالمی )89-90 :1393 ،کشرریای دارانره ستاسات خاارجی
با مایتت ایرئرلرژیک ،ایرا

و اقراماری را مطابق با اورل ایرئرلرژیکی خارد در

عروه ستاست خارجی پتگتری می نماینار پتامار اوالی ستاسات خاارجی دارای
مایتت ایرئرلرژیک ،رجریرنررطلبی مبتنیبر پتگتری ایرا

نامحرود ،یعنی حااکط

نمردن ارزشیا و ینجاریای ایرئرلرژیک خرد در منطقه و حتای جتاان و راالش
برای ددردرنی در نرام منطقهای و در مراردی حتی باتنالمللای اسات پتاروی از
ایرئرلرژی در عرواه ستاسات خاارجی ،نشاان از پترنار و راثترپاییری ستاسات
خارجی از ستاست داخلی را دارد
ماهیت سیاست خارجی کشور ترکیه
منررر از مایتت ستاست خارجی ،مشخص نمردن حقتقت ،چتستی ،ویژداییاا و
خصلتیای متماید و متفاوری است که از یکسر معر
از سری دیگر سب

ستاست خارجی یستنر و

رماید ستاست خارجی یک کشرر از ستاست خاارجی کشارر

دیگر میشرد مایتت ستاست خارجی را میرران با مطالعه ایرا

و اقاراماری کاه

یر کشرری در عروه ستاست خارجی دنباال مایکنار ،ماررد شناساایی قارارداد
بهعبارت دیگر ،یر کشرر در عروه ستاست خاارجی باا ررجاه باه ایارا

خارد

اقراماری را انجام میدیر که این دو میررانر نمایانگر مایتت ستاسات خاارجی آن
کشرر باشر این رررتبات را میرران در مرلی که در ادامه میآیر ،نشان داد
شکل  .1ماهیت سیاست خارجی
ماهیت سیاست خارجی

اهداف سیاست

اقدامات کشورها در

خارجی

محیط بیرونی
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در این جا قابل ذکر است نگارنره در مطالعات خرد رمامی اقاراماری کاه ررکتاه از
سال  2003راکنرن در منطقه خاورمتانه انجام داده برد و یا بتاناری که مقاماات ایان
کشرر در این زمتنه داشتنر را بررسی نمرده ،سپس اقرامات و بتانات را دستهبناری
کرده و ذیل عناوینی مشخص قرارداده اسات و در نتایات باا دساتهبناری مجارد
داده یا ،آنتا را ذیل سه مایتت مجادای ستاسات خاارجی جاای داده اسات بناابر
مطالعات انجام شره ،باور نگارنره بر آن است که ستاست خارجی ررکته باه عناران
قط

قررت در نراام منطقاهای خاورمتاناه راکبعاری و یاا راکماایتتی نتسات

بهعبارت دیگر ،کشرر یادشره یمدمان دارای چنار رویکارد در ستاسات خاارجی
خرد میباشار باهدرناهای کاه یمدماان دارای مایتات و رویکارد محافراهکاار-
رجریرنررطل  -ایرئرلرژیک است یمچنتن این کشرر در برخای اقارامات خارد
در سطح منطقه به وررت مستقل عمال مایکنار و در برخای دیگار باه واررت
یمکارییای دو یا چنرجانبه ،یرچنر وزن مستقل عمل کردن کشارریا در عرواه
ستاست خارجی ،بر وزن یمکاری جریانه عمل کردن آنتا بستار سانگتنرار اسات
کشرر ررکته ایرا

و اقراماری متفاوت را در عروه منطقه پتگتاری ماینمایار کاه

می رران برخی از آن اقرامات و ایرا

را در ذیال مایتات محافراهکاراناه ،برخای

دیگر را در ذیل مایتت رجریرنررطلبانه و ایرئرلرژیک قارارداد از ایانرو مایتات
ستاست خارجی ررکته ،چنر بعری و چنروجتی است
محافظهکاری در سیاست خارجی ترکیه

بخشی از ستاست خارجی ررکته دارای مایتتی محافرهکارانه است برین معنی کاه
ررکته اقراماری را در راستای رحقق ایرافی انجام میدیر که میراران آن ایارا
ایرا

محافرهکارانه دانست که طال

را

حف ویع مرجرد است در ادامه به برخای

از این اقرامات پرداخته میشرد
 1حفظ نظامهاا یاایا دویا  :یکای از متمتارین جلارهیاای ستاسات
محافره کارانه ررکته ،رالش برای حف اسالم درایان در قررت باا محرریات راشار
الغنرشی در ررنس ،بعر از رحرالت عربی و یمچنتن رالش برای حفا حکرمات
محمر مرسی در مصر برد ،که پایگاه اولی آنتا اسالم و نددیاک باه مباانی فکاری
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عرالت و ررسعه در ررکته برد به این خاطر برد کاه وقارع کردراای ارراش

مصر علته محمر مرسی و بازداشت بستاری از ریبران اخرانالمسلمتن مصر ،ماررد
انتقاد شریر دولت ررکته واقع شر و این کشرر روابط خرد را با مصار قطاع کارد
بهدرنه ای که این روابط راکنرن بتبرد نتافته است و ررکته یمچنان از محمر مرسای
حمایت کرده و کردرای اررش مصر علته مشروعتت و دمرکراسی در این کشارر را
محکرم می نمایر و یکی از شروط خرد برای بتبرد روابط با مصر را آزادی مرسای
بتان می کنر (آرش/خبردداری آناررلی ))2016/11/16( ،در نمرناه دیگار بایار باه
بحران روابط عربستان و امارات با قطار اشااره کارد در رتار مااه  ،1396عربساتان
سعردی ،مصر ،امارات و بحرین در اقرامی یماینگ روابط خارد باا قطار را قطاع
کردنر و این کشرر را در محاوره قراردادنر از آنجاا کاه قطار نتاد یماننار ررکتاه
دارای درایشات اخرانی است و یکای از حامتاان اوالی محمار مرسای و یماننار
ررکته ینرز دولت ستسی را به رسمتت نشناخته است ،ررکتاه باه حمایات از قطار
برخاست و پارلمان ررکته اجازه حضرر سه یدار نتاروی نراامی ررکتاه در قطار را
وادر کرد ررکته با احراث پایگاه نرامی در قطر ،مسئرلتت اولی خارد را دفااع از
قطر در مقابل عربستان و متحرینش رعریف کرد
 .2کسب حمای ها فرامنطقها  :با ررجه به عضریت ررکته در نارر و احراث
پایگاهیای متعرد نرامی نارر و استقرار ستستط دفاع مرشکی در ایان کشارر ،اناراع
یمکاری یای نرامی نارر و اعضای این سازمان با ررکته ،برنامهیای متعرد یمکاری
نارر-ررکته از جمله برنامه «اقرام برای یمکاری اساتانبرل -ناارر» (

North Atlantic

 ،)Treaty Organization, 2014: 1-2که در راستای اجارای طار خاورمتاناه بادر
امریکا و با یر

ررسعه یمکاری نارر با کشرریای عضر شررای یمکااری خلاتج

فار  ،عراق و افغانستان طراحی و رصری

شر و سایر یمکارییای نرامی ررکته

با متحرین غربی خرد ،از جمله یمکارییای ررکته-روساته در منطقاه و دریافات
ا

 ،400این کشرر را به قررری منطقهای برل کرده است
 .3حفظ توازنقوا در نظام منطقها خاورماانه :ررکته نتد یماننر دو قط

دیگار

منطقه خرایان حف مرازنه قرا در منطقه است حف ررازنقارا و عارم یژمارنی و
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قررت در منطقه به عناران یارفی اسات کاه مایراران آن را در

بررری یک قط

راستای بخشی از مایتت ستاست خارجی ررکته که خرایان حفا ویاع مرجارد
است ،ارزیابی کرد به عنران مثال ررکته در جتت حف مرازناه در مقابال ایاران و
عربستان ،یمکارییای مختلف نرامی با نارر و متحرین خرد ماننر امریکا دارد بار
احراث پایگاهیای متعرد نرامی ناارر در ررکتاه ،اساتقرار ستساتط دفااع

این اسا

مرشکی نارر در این کشرر ،بردداری مانرریای نرامی متعرد ررکته با متحرین خرد
در نارر ،یمچنتن برنامه یای متعرد یمکاری نارر با ررکتاه از جملاه برناماه «اقارام
برای یمکاری استانبرل -نارر»« ،دیاالر

دریاای مریتراناه» ()Leurdijk, 2004: 1-2

و به عنران ابداری است که ررکته با اساتفاده از آن مایررانار در راساتای حفا
مرازنه قررت در برابر رقبای منطقهای خرد استفاده کنر از طار

دیگار ررکتاه در

این راستا یمکارییای نرامی با کشرریای دیگر منطقه از جمله پاکستان و کریات
دارد و ددینه یای دیگر نرامی از جمله یمکاری نرامی با روسته را نتد مررد ررجه
قرارداده است
در پایان این بخش بایر دفت با مطالعاری که با کاربرد روش رحلتال رونار و
رحلتل ایرا

را این مرحله انجام شر ،نتایج زیر را میرران استخراج نمرد:

اول ایاان کااه بخشاای از ستاساات خااارجی کشاارر ررکتااه دارای مایتاات
محافرهکارانه است که خرایان حف ویع مرجرد در حرزهیا و کشرریایی اسات
که منافع ستاست خارجی آن را رامتن مینمایر
دوم این که مایتت محافره کارانه ستاست خارجی ،این قط
به پتگتری برخی ایرا
ایرا
قط

محافرهکاراناه مای نمایار بناابراین ررکتاه ،دارای برخای

محافرهکارانه است در بتشتر مرارد بررسی شره ،ایرا
در رضاد و رناقض با ایرا

محافرهکاراناه یار

محافرهکارانه قط یای دیگر قراردارد

سرم این که ررکته در راستای دستتابی به ایرا

محافرهکارانه ،اقراماری را در

سطح منطقه انجام میدیر به واسطه رناقض و رضاد متان ایرا
که یر قط

قاررت را وادار

محافراهکاراناهای

قررت پتگتری می نمایر ،اقرامات متناقض و متضادی در سطح منطقاه

از سری یر قط

انجام میدترد
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چتارم این که پتگتری ایرا

محافرهکارانه و انجاام اقاراماری در ایان راساتا

ادر چه در راستای حف ویع مرجرد است ،اما مایررانار در برخای ستاساتیاا
سب

رقابت و رضاد متان قط یای قررت در سطح منطقه شرد باه عناران نمرناه

ادرچه یار ساه قطا

قاررت در راساتای یار

حفا مرازناه قارا کاه یارفی

محافرهکارانه است ،به دنبال دستتابی به ررانمنرییای نرامی یساتنر ،اماا پتگتاری
این ایرا

رقابت متان آنتا مایشارد باهدرناهای کاه پتگتاری آن از ساری

سب

یرکرام از قط یا ،از سری سایر قط یا به دیره شک و رردیر و رتریر نگریساته
میشرد و بیاعتمادی را در سطح منطقه افدایش میدیر در جارولی کاه در اداماه
میآیر ،ایرا

محافرهکارانه ستاست خاارجی ررکتاه در ساطح منطقاه نشاان داده

شره است
جدول  .1اهداف محافظهکارانه سیاست خارجی ترکیه در منطقه خاورمیانه

حفظ نظامهای سیاسی
دوست

کسب حمایتهای
فرامنطقهای

حفظ توازنقوا در نظام
منطقهای خاورمیانه

در تونس :تالش برای حفظ اسالم گرایان در قدرت با محوریت راشد الغنوشی.
در مصر :تالش برای حفظ حکومت محمد مرسی.
 انتقاد از کودتای انجام شده علیه محمد مرسی. قطع روابط با مصر. مطالبه آزادی محمد مرسی از زندان. در قطر :حمایت از این کشور در برابر فشارهای چهار کشور عربستان سعودی ،مصر،
امارات و بحرین ،حضور نظامی ترکیه در قطر.
عضویت ترکیه در ناتو.
احداث پایگاههای متعدد نظامی ناتو در ترکیه.
همکاری های نظامی ترکیه با اعضای سازمان ناتو.
استقرار سیستم دفاع موشکی ناتو در ترکیه.
برنامه های متعدد همکاری ناتو با ترکیه از جمله برنامه اقدام برای همکاری استامبول-
ناتو.
 تالش ترکیه مبنیبر حفظ توازن قوا با ایران و عربستان.
از جمله تالشها در این راستا:
 .1همکاری های مختلف نظامی با ناتو و کشورهای عضو این سازمان.
 .2احداث پایگاههای متعدد نظامی ناتو در ترکیه.
 .3استقرار سیستم دفاع موشکی ناتو در ترکیه.
 .4برگزاری مانورهای متعدد نظامی با متحدین خود.
 .5برنامههای متعدد همکاری ناتو با ترکیه از جمله برنامه اقدام برای همکاری استانبول-
ناتو ،دیالوگ دریای مدیترانه.
 .6همکاری های نظامی با کشورهای دیگر منطقه از جمله پاکستان و کویت.
 .7تحت بررسی قرار دادن همکاری نظامی با کشورهای دیگر از جمله روسیه.
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سیاست خارجی تیدیدنظربلنانه ترکیه در نظام منطقهای خاورمیانه

بخش دیگری از مایتت ستاست خارجی ررکته نتد رجریرنررطلباناه اسات ررکتاه
یماننر دو کشرر ایران و عربستان ،ایرافی را در عروه ستاست خاارجی منطقاهای
خرد در راستای این مایتت پتگتری ماینمایار پتگتاری ایارا
سب

رجریرنررطلباناه

انجام اقراماری از سری این کشرر شاره کاه در نتایات بترانار جایگااه ایان

کشرر را در نرط منطقه ای کنرنی ،در یرفی حراکثری ،در آینره اررقا دیر در ادامه
به بخشی از ایرا

و اقرامات رجریرنررطلبانهای که ررکته در سطح منطقاه دنباال

میکنر ،اشاره میشرد
 .1ایفا نقش فعال در نظام منطقه ا خاورماانه :ررکتاه نتاد یماننار دو قطا
قررت دیگر در سطح منطقه ،به دنباال آن اسات کاه رحارالت ر داده در ساطح
منطقه را بهدرنهای مریریت نمایر که در نتایت جایگااه خارد را باه عناران قطا
بررر منطقه اررقا دیر و رثبتت نمایر به عنران نمرنه ررکته پاس از آن کاه دیار در
انتخابات پارلمانی  2005در عراق ،شتعهیاا و کردیاا ،کرساییاای پارلماان را باه
دست آوردنر ،برای انتخابات سال  ،2010دست به رحرکاات دیپلماارتکی زد و در
مندل شخصی احمر داوود اوغلر ،وزیر خارجه ررکته ،ائتال

«العراقته» که ائتالفای

فرادتر از دروه یای مختلف سنی و شتعتان سکرالر برد ،با حضرر طارق التاشامی
از اخران عراقی و اسامه النجتفی و والح مطلاق رشاکتل داد و ایااد عاالوی را باه
عنران ریبر انتخا

کردنار (پشانگ و زماردی )488 :1393 ،یمچناتن در نمرناه

دیگر یعنی در مصر ،اردوغان عالوهبر حمایت از اعترایات در مصر و حمایات از
اخرانالمسلمتن که نددیکی دیرداه با حد

عارالت و ررساعه داشات ،باه عناران

اولتن مقام بلنرپایه پس از مبارک به مصر مسافرت کرد و در این سفر مصرییاا را
دعرت کرد که قاانرن اساسای و حکارمتی ساکرالر یماننار ررکتاه داشاته باشانر
(وی او ای ( 25( ،)VOAشتریرر ))1390
ررکته در سرریه نتد با دروه یای معترض باه ویاژه اخارانالمسالمتن ارربااط
برقرار کرد و کنفرانس یایی را برای مخالفان نرام سارریه در ررکتاه بردادار نمارد
پس از رحرالت جتان عر  ،ریبران ررکته به این نتتجه رسترنر که بایر از فروت
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مرجرد در راستای «اررقای نقش و جایگاه منطقهای استفاده کرد و عالوهبار رباریل
شرن به قررت بررر و ایجاد نرط جریر در خاورمتانه ،مریریت جریانات ستاسی و
اقتصادی منطقه» ( )Bechev, 2011: 173-179را نتد در دست دترد در مثاالی دیگار،
میرران به رالشیا و مقاومت یای ررکته در مقابل چتار کشارر عربای علتاه قطار
اشاره کرد ررکته نه رنتا از قطر و مرایع این کشرر حمایت مینمایر بلکه به یات
روی حایر به بستن پایگاه نرامی این کشرر در قطر نتست)( (1پاریس ،خبرداداری
آناررلی))2017/07/05( ،
در نمرنه دیگر میرران به رالشیای ررکته برای ایجاد ولح متاان فلساطتن و
اسرائتل اشاره نمرد در این خصرص ررکتاه از اجرایای شارن نقشاه راه حمایات
کرد(( (2جنتی 49 :1390 ،و رنجبر محمری/الرقت 17( ،مرداد  ))1396یمچنتن در
ژانریه  ،2006اردوغان از یک ابتکارعمل مشاترک متاان ررکتاه و پاکساتان ساخن
دفت که براسا

آن سازمان کنفرانس اسالمی متانجی دری بتن اسرائتل و فلسطتن

را برعتره بگترد یمچنتن رالشیای وررت درفته از سری ررکته جتت ماریریت
رحرالت در عراق ،سرریه و یمن ،از جمله حضرر این کشرر در ائتال یای نرامی
منطقهای و جتانی علته رروریسط ،در راستای یر

رجریرنررطلبی و رغتتار ویاع

مرجرد در این کشرریاست
نگاه رجریرنررطلبانه ررکته سب
حضرر نرامی در منطقه خلتج فار

شره که این کشرر خرایاان ایفاای نقاش و
نتد باشر از اینرو است کاه در قطار پایگااه
()3

نرامی احراث نمرده و با این کشرر ررافقاری بارای یمکاارییاای نراامی دارد
(باشگاه خبرنگاران جران 23( ،خرداد ))1395

 .2دیتااب به جایگاه برتر در نظام منطقاها خاورمااناه :ررکتاه یماننار ساایر
قط یای قررت در منطقه خرایان دستتابی به قاررت بررار در منطقاه خاورمتاناه
است این یر

ررکته را می رران یرفی رجریرنررطلبانه و در راستای ایجاد رغتتار

در نرط و ویع مرجرد در نرام منطقهای رفستر کرد پتگتری این درناه ایارا

را

میرران در برخی از اسناد و دفتاریای مقامات ررکته جستوجر نمارد باه عناران
نمرنه سنرچشطانراز  2023ررکته ،این کشرر را در سال  ،2023ایان درناه ررساتط
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میکنر« :یکی از ده اقتصاد بررر جتان ،دارای ررلتر ناخالص داخلی حرود  2یادار
متلتارد دالری ،دارای جمعتات  82متلتارنی ،دارای واادرات  500متلتاارد دالری،
دارای نار راررم و نار بتاره راک رقمای»

( The Scientific and Technological

) )Research Council of Turkey, (n.d.رالش این کشرر برای دستیابی باه یار
چشطانراز نشاندینره رمایل این کشرر برای ربریل شرن به قررت بررار در منطقاه
است یمچنتن این رمایل را میراران در ساخنان مقاماات ایان کشارر و باهویاژه
دکترین عمق استرارژیک داوود اوغلر نتد مشایره کرد داوود اوغلر با یر

ربریل

ررکته به قررری منطقهای و سپس جتانی ،رد خرد را اینگرنه ارائه کرده کاه ویتفاه
ررکته ربریل شرن به یک کشرر مرکدی ،با حف متراث راریخی و ژئرپلتتتک خارد
است او میدریر ررکته بایر نقش سنتی خرد را به عنران یک کشرر «حاشاتهای» و
دارای جایگاه سطح پایتن بتنالمللی ریا کنار ( Kaya & Karaveli, 2009و عطاایی،
شکاری و عدیدی )42-43 :1391 ،در این دیرداه ،مالحراات اقتصاادی ،ایارا
امنتتی و رمایالت ژئرپلتتتک دریط آمتخته است راا فعاالتتی دیپلمارتاک را رعقتا
کنر که در راریخ مررن ررکته بیسابقه برده و دستره منافع ررکته را ررسعه میدیار
( Alessandri, 2010: 89و عطایی ،شکاری و عدیدی)43 :1391 ،
احمر داوود اوغلار  ،در کتاا

دوم خارد باا اشااره باه مرقعتات جغرافتاایی

فرینگی منطقه بتان می دارد که «ررکته رنتا کشارری اسات کاه دارای رجرباهیاای
راریخی در این مررد است و از این رو بایر ابتکارعمل را در اختتار دترد این امار
برای آینره منطقه و حف رمامتت اریی ررکته ایمتت دارد از آنجایی که ررکته در
متان حرزهیای ژئرپلتتتکی ماننر خاورمتانه ،جتان اسالم ،غار

و آساتای مرکادی

واقع شره است ،رنتا در وررت این که با یمه حرزهیا و یمسایهیا روابط خاربی
داشته باشر ،میررانر به عنران یاک قاررت منطقاهای یتارر کنار» (

Davoutoglu,

)2001: 132
براسا

دکترین «عمق استرارژیک» داوود اوغلار« ،ررکتاه باه دلتال مرقعتات

جغرافتایی و راریخی ویژه خرد ،دارای عمق استرارژیک اسات» و باه یماتن دلتال
بایر به عنران یک قررت مرکدی به شمار آمره و در ردیف کشرریای منحصار باه
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فرد نگریسته شرد

(2006: 112

 )Ibrahim,یمچنتن داوود اوغلار ایارا

ررکتاه را

طی دیه آینره چنتن رروتف مینمایر« :شرایط عضاریت در ارحادیاه اروپاا را باه
دست آورد و را سال  ،2023به عنران یکی از اعضاای مارثر ایان ارحادیاه رباریل
شرد ،رالش خرد را برای یمگرایای منطقاهای در قالا

یمکاارییاای امنتتای و

ستاسی ادامه دیر ،رالش کنر را یک نقش فعاال در حال دردتارییاا و منازعاات
منطقهای ایفا کنر ،مشارکت فعال در رمام عروهیاای جتاانی داشاته باشار ،نقاش
رعتتن کننره در رمام سازمانیای بتن المللی باازی کنار و یکای از ده اقتصااد بررار
جتان شرد» (طباطبایی و فضلی خانی 191 :1393 ،وخبردداری جمترری اساالمی
()5

(ایرنااااا( 19( ،))4اردیبتشاااات  )1396و (اسااااتانبرل/خبردداری آناااااررلی،

( ))2016/08/26از اینرو می رران دفت با ررجه به رعریف جریری کاه ررکتاه از
خرد و ستاست خارجی خرد ارائه می نمایر ،به دنبال جایگاه بررر در نرام منطقهای
خاورمتانه است ،از اینرو به خاورمتانه ررجه ویژهای دارد
 .3ائتالفیاز  :ررکته در راستای حضرر و دخالت بتشتر در مریریت اویااع
و ابداریاایی کاه

منطقه و رغتتر ویع و نرط مرجرد به نفع خرد ،یکای از ایارا

پتگتری مینمایر ،ائتال سازی است ادرچه ررکته در ائاتال یاای ایجااد شاره از
سری امریکا و عربستان علته رروریساط حضارر دارد ،اماا در جتات نقاش بتشاتر
داشااتن در مااریریت رحاارالت منطقااه ،خاارد نتااد رمایاال بااه ائااتال سااازی دارد
ائتال سازی میررانر ابداری باشر که با کمک آن ررکته بترانر جایگااه خارد را در
نرط مرجرد منطقه اررقاء دیر در حال حایر در سطح منطقه ،با ررجه به نددیکای
دیرداهیای مقامات ررکته و قطر ،بهویژه در خصرص حمایت از اخرانالمسلمتن و
نددیکی دیرداه این دو کشرر در خصرص ماریریت اویااع در کشارریایی نرتار
سرریه ،عراق ،لتبی و میرران دفت متان ررکته و قطر ائاتال

غتررسامی شاکل

درفته است عالوهبر نددیکی دیرداهیا ،برخی یمکارییای حساا

و متاط متاان

دو کشرر که با اعتراض کشرریای عربی منطقه مراجه شره است نتد دلتل دیگاری
بر وجرد ائتال

متان این دو کشرر است از جمله این یمکاارییاا مایراران باه

رشکتل کمتته یمکاری رایبردی در باالررین سطر در جتت پتشابرد مناسابات و
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یمکاری در زمتنهیاای ستاسای ،اقتصاادی ،علارم و فنااوری و  ،عقار ررافقناماه
یمکاری نرامی ،احراث پایگاه نرامی ررکته در قطر و اشاره کرد به نرر میرسر
پس از آنکه ررکته در مقابل فشاریای کشرریای عربی به قطر و قصر این کشرریا
مبنی بر رحریط این کشرر مقاومت کرده و اعالم وفااداری خارد را باه قطار رکارار
نمرده و در مقابل درخراست کشرریای عربی در جتت رعطتلی پایگاهیای نراامی
ررکته در قطر مخالفت مینمایر ،میرران دفات ایان ائاتال

غتررسامی ،در حاال

ربریل شرن به ائتالفی رسمی است
 .4تضعاف رقبا منطقها  :ررکته در جتت باالبردن نقش و جایگااه خارد در
نرط مرجرد منطقه ،یکی از ایرافی که پتگتری مینمایر ،رضعتف رقباای منطقاهای
خرد یعنی ایران و عربستان است ررکته در راستای این یار  ،اقاراماری را انجاام
میدیر که میرران به مراردی که در ادامه میآیار اشااره کارد ررکتاه در راساتای
رضعتف ایران شتعی ،از اخرانالمسلمتن و جریان متانه رو سنی در سرریه و عاراق
حمایت میکنر و در ائتال یایی که از سری عربساتان در منطقاه علتاه رروریساط
ایجاد شره است ،حضرر دارد یمچنتن این کشرر در راستای رضعتف دیگر رقت
منطقهای خرد یعنی عربستان نتد اقراماری را انجام میدیر از جملاه ایان اقارامات
عباررنر از حمایت از اخرانالمسالمتن و جریاان متاناهرو سانی در مقابال جریاان
افراطی و ویابی ،حمایت از قطر در مقابل فشاریای ایجاد شره از سری عربساتان،
بحرین ،امارات و مصر و ایجاد و حفا پایگااه نراامی خارد در قطار ،علایرغاط
مخالفتیای عربستان و دیگر کشرریای عربی
 .5تالش برا دی یاب به قابلا ها هستها  :یکی دیگر از ایرافی که ررکته
دنبال میکنر ،رالش در جتت دستتابی به ررانمنری یستهای اسات در ایان راساتا
ررکته قراردادیایی برای سااخت نترودااهیاای یساتهای باا شارکت «روسای اراط
استروی اکسپررت» در سال  2011و دو سال بعر قراردادیایی با کنسرسترم ژاپنی-
فرانسری

(2015Rühle

 ،),شرکتیای «متتسربتشی» ژاپن و شرکتیاای فرانساری

«جی دی ا » و «آروا» منعقر کرده است چاووش اوغلر ،وزیر امرر خارجه ررکته،
در نشست خبری با فرمتر کتشترا یمتای ژاپنی خرد در ررکتار دفات« :باا کشارر
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ژاپن ،پروژه نتروداه یستهای ستنرپ ررکته را نتد احراث و به بترهبرداری خارایتط
رسانر» (ررکتر /خبردداری آناررلی))2017/06/21( ،
ادرچه ررکته از جملاه ایارا

خارد را ایارا

داخلای و راامتن رقایاایای

داخلی از جمله رامتن برق مطر میکنر ،اما عالوهبر یر
داخلی ،یکی دیگر از ایرا

راامتن نتازمنارییاای

ررکته در این اررباط ،رقابت با ایران و اسرائتل اسات

رالش ررکته جتت ساخت نتروداهیای یستهای میررانر در آیناره قاررت و راران
ررکته را افدایش دیر یمچنتن برخی شرایر و مرارک مابتط در خصارص راالش
ررکته جتت دستیابی به سال یستهای وجرد دارد به عنران نمرنه طبق دادارش
سرویس اطالعاری آلمان ،اردوغان ،در می  ،2010دسترر محرمانهای مبنیبر ساخت
راستسات غنیسازی اورانترم وادر کرده برد

(2015

 )Rühle,رج

طت

اردوغان،

رئتسجمترر ررکته در کنفرانس مطبرعااری مشاترک باا والدیمتار پاررتن ،یمتاای
روسی خرد در شتر سن پترزبرر

دفت« :سرمایه دداری بارای نترودااه یساتهای

"آک کریر" را باه ساطح اساترارژیک اررقاا خارایتط داد» (اساتانبرل /خبرداداری
آناررلی )2016/08/09( ،و استانبرل /خبردداری آناررلی ))2017/07/21( )6(،بارات
آل بایراک ،وزیر انرژی و منابع طبتعی ررکته نتد طی سخنانی در نشسات «ستاسات
انرژی ملی و معرن» در استانبرل دفت« :پایهریدی نتروداه یساتهای آک کریار نتاد
انشاهلل را پایان امسال ادامه خرایر داشت رونر میاکرات نتروداه یستهای ساتنرپ
نتد به نقطه پایانی رستره است رونر فعالتت نتروداهیای یساتهای در ساال ،2023
با دریافت نخستتن راکترر آغاز شره و را ساال  ،2030یار ساه نترودااه یساتهای
کشااارر فعالتااات خااارد را آغااااز مااایکننااار» (اساااتانبرل/خبردداری آنااااررلی،
())2017/07/28
اما با این حال ررکته میررانر از وجرد سال یای ارمی و کالیاکیاای ارمای
در پایگاهیای رحت پرشش نارر و پایگاهیای امریکا در ررکتاه ،باه عناران اباداری
جتت اررقای مرقعتت خرد در سطح منطقه استفاده کنر یمچنتن نارر چتار امنتتای
را باارای اعضااای خاارد فاارایط آورده اساات (
)(23 NOVEMBER 2009

Bell, Alexandra and Loehrke,

 )Benjamin,بنااابراین چااه ررکتااه بااه دنبااال ساااخت
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رسلتحات یستهای () )FLOOD, (Aug 8, 2017باشار و چاه از راران ناارر در ایان
زمتنه بتره ببرد ،این عامل یط میررانر ابداری باشر که به اررقای جایگااه ررکتاه در
منطقه کمک نمایر و یط خرد به عنران یک یر

پتگتری شرد

 .6تالش برا دی یاب به قدرت برتر نظام  :بخش دیگر از رالشیای دولت
ررکته در راستای اررقای جایگاه خرد در نرط و ویاع منطقاهای ،افادایش قاررت
نرامی متعار

این کشرر است عضریت ررکته در ناارر ،در عمال ساب

رقریات

قررت نرامی این کشرر میشرد به عنران نمرنه ،وجرد پایگاهیاای نراامی ناارر و
امریکا در خاک ررکته ،وجرد بم یای یستهای از جمله بم

یساتهای «بای»61-

در این کشرر ،وجرد پایگاه رادار نارر کاه بخشای از ساامانه مرشاکی رحات امار
امریکاا در ررکتاه (

Cappello, Megahan, Hannah and Schanzer, 2016. Nichols,

 )Stuart, McCausland, 2012 and Woolf, 2016است و غتره ،خارد ساب

رقریات

قررت و جایگاه ررکتاه در نراط منطقاهای مایشارد یمچناتن بخاش دیگاری از
اقرامات و رالش یای ررکته به رمایل این کشرر به خریار رسالتحات نراامی و یاا
ساخت آنتا مربرط میشرد در ایان زمتناه مایراران باه رمایال ررکتاه باه خریار
یراپتمایااای فاارق پتچتااره ا

35

()(DECEMBER 11, 2014

 )Shalal,در سااال

 ،2014که قابلتت حمل سال یستهای را دارد و مشارکت چاتن باا ررکتاه جتات
سااخت مرشاکیاای یاریرایی )Reuters, (SEPTEMBER 27, 2013)( FD 2000
اشاره کرد بنابراین بخشی از رالشیای ررکته در این خصرص باه رماایالت ایان
کشرر به خریاریای رسالتحاری و نراامی و یمکااری باا ساایر کشارریا در ایان
خصاارص برماایدااردد (اسااتانبرل/خبردااداری آناااررلی )2016/08/09( )7(،و
اسپررنتک ))2016/11/10( )8(،یمچنتن ررکته در راستای سانر چشاط اناراز قصار
دارد که به خردکفایی دفاعی و نرامی دست یابر (و

سایت رسمی مرسسه رادیر

رلریدیرن ررکته))2017/07/03( )9(،
 .7همپامان با قدرتها بزرگ :یطپتمانی قررت منطقهای با قاررت جتاانی
میررانر برای قررت منطقهای پرستتژ و افدایش قررت مادی را به ارمغاان بتااورد
سردیایی که ررکته با عضریت خرد در نارر و یطپتمانی این کشرر با قاررتیاای
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از جمله امریکا ،از آن بترهمنر شره است از اینرو یط میرران یطپتمانی باا
و یط به عناران یاک ابادار

قررتیای بدر

از سری ررکته را به عنران یک یر

در راستای یر

کالنرر یعنی اررقای جایگاه خرد در سطح منطقه در نرر درفت

در جمعبنری این قسمت بایر دفت:
اول این که بخشی از ستاست خارجی ررکتاه دارای مایتات رجریرنررطلباناه
است براسا

این مایتت ،بخشی از ویژدی ستاست خارجی این کشرر باه دنباال

رجریرنرر در نرط منطقهای مرجرد و مستقر است بهدرنهای که بترانار در نتایات
جایگاه خرد را در این نرط اررقا داده و به جایگاه بررر دست یابر ایان مایتات را
میرران مایتت رجریرنررطلبانه با ایرا
که در چتارچر

محرود دانست زیارا خرایاان آن اسات

نرط مرجرد و مستقر ،مرقعتت خرد را اررقا دیر

دوم این که به واسطه مایتت رجریرنررطلبانه ستاست خاارجی ،ایان کشارر
ایرا

رجریرنررطلبانهای را در ستاست خارجی خرد پتگتری ماینمایار ایارافی

که در نتایت بترانر نقش و جایگاه بررری را برای کشرر ررکته در نراط مرجارد و
مستقر فرایط آورد
سرم این که ررکته در عروه ستاست خاارجی ،اقاراماری رجریرنررطلباناه را
دنبال می کنر اقراماری که در نتایت بترانر این کشرر را به قاررت بررار در منطقاه
ربریل نمایر
چتارم این که پتگتری ایرا

رجریرنررطلبانه در عروه ستاست خاارجی در

سطح منطقه و انجام اقراماری در این راستا از سری یرکرام از کشرریا سب

ایجاد

رر  ،نگرانی و عرم اطمتنان و در نتایت رقابت و رعارض منافع متاان ساه قطا
قررت شاره اسات مایراران ایارا

و اقاراماری کاه ررکتاه در راساتای مایتات

رجریرنررطلبانه ستاست خارجی خرد انجاام مایدیار ،در جارولی کاه در اداماه
میآیر ،نشان داد
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جدول  .2اهداف محدود تجدیدنظرطلبانه سیاست خارجی ترکیه در نظام منطقهای خاورمیانه

ایفای نقش
فعال در نظام
منطقهای
خاورمیانه

در عراق :ایجاد ائتالف «العراقیه» از سوی ترکیه برای انتخابات سال  2010عراق.
 در مصر :حمایت از اعتراضات در مصر و حمایت از اخوانالمسلمین و محمد مرسی ،دعوت از
مصری ها برای داشتن قانون اساسی و حکومتی سکوالر همانند ترکیه.
در سوریه :برگزاری کنفرانسهایی برای مخالفان نظام سوریه .حمایت از مخالفین مسلح سوریه،
اشغال بخشی از خاک سوریه.
در قطر :تالشها و مقاومت های ترکیه در مقابل چهار کشور عربی و حمایت از قطر .عدم تمایل به
بستن پایگاه نظامی در قطر به خواست چهار کشور عربی.
اسرائیل و فلسطین :تالشهای ترکیه برای ایجاد صلح میان فلسطین و اسرائیل ازجمله حمایت
ترکیه از اجرایی شدن نقشه راه ،ارائه ابتکار عملی مشترک میان ترکیه و پاکستان در ژانویه ،2006
مبنی بر به عهده گرفتن میانجی گری میان اسرائیل و فلسطین از سوی سازمان کنفرانس اسالمی.

دستیابی به
جایگاه برتر در
نظام منطقهای
خاورمیانه

 طبق سندچشمانداز 2023
دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو
 پیگیری این هدف در بیانات مقامات کشور ترکیه.

اتحادسازی و
ائتالفسازی

تضعیف رقبای
منطقهای

تالش برای
دستیابی به
قابلیتهای
هستهای

دستیابی به
قدرت برتر
نظامی

 شرکت ترکیه در ائتالف جهانی ایجاد شده از سوی امریکا علیه تروریسم.
شرکت ترکیه در ائتالف نظامی اسالمی به رهبری عربستان علیه تروریسم.
 ائتالف با قطر.
 تالش برای تضعیف ایران:
 حمایت از اخوانالمسلمین و جریان میانهرو سنی در سوریه. حمایت از اخوانالمسلمین و جریان میانهرو سنی در سوریه. شرکت در ائتالف نظامی اسالمی به رهبری عربستان ،علیه تروریسم.تالش برای تضعیف عربستان:
 حمایت از اخوانالمسلمین و جریان میانه رو سنی در مقابل جریان افراطی و وهابی. حمایت از قطر در مقابل فشارهای ایجاد شده از سوی عربستان ،بحرین ،امارات و مصر. حفظ پایگاه نظامی خود در قطر علیرغم مخالفت های عربستان و دیگر کشورهای عربی.قراردادهایی برای ساخت نیروگاههای هسته ای با شرکت روسی اتم استروی اکسپورت در سال
.2011
قراردادهایی با کنسرسیوم ژاپنی -فرانسوی ،شرکتهای میتسوبیشی ژاپن و شرکتهای فرانسوی
جی دی اف و آروا.
پایهریزی نیروگاه هستهای آک کویو تا پایان سال .2017
 انجام مذاکراتی در خصوص احداث نیروگاه سینوپ.
وجود سالحهای اتمی و کالهکهای اتمی در پایگاههای تحت پوشش ناتو و پایگاههای امریکا به
عنوان ابزاری در جهت ارتقای موقعیت ترکیه در سطح منطقه است.
عضویت ترکیه در ناتو.
وجود پایگاههای نظامی ناتو و امریکا در خاک ترکیه.
وجود بمبهای هستهای در ترکیه.
وجود پایگاه رادار ناتو در ترکیه.
 تمایل ترکیه به خرید تسلیحات نظامی ،از جمله تمایل به خرید هواپیماهای فوق پیچیده اف 35
در سال .2014
 تمایل ترکیه به ساخت تسلیحات نظامی از جمله ساخت موشک های ضدهوایی با مشارکت چین.
تمایل ترکیه به رسیدن به خودکفایی دفاعی و نظامی در راستای سند چشمانداز .2023
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همپیمانی با
قدرتهای
بزرگ

عضویت در ناتو.
همپیمانی ترکیه با قدرتهای بزرگ از جمله امریکا.

ایدئولوژی در سیاست خارجی

در این بخش استرالل میشرد که قسمتی از مایتت ستاست خارجی ررکته متاثر از
مبانی ایرئرلرژیکی آن است یرچنر یکی از اولیررین منابع ایرئرلرژی این کشرر
دین اسالم است و از این حتث با دو قط

دیگار منطقاه یعنای ایاران و عربساتان

اشتراک دارنر ،اما یرکرام از آنتا روایتی از اسالم را به مثابه ایرئرلرژی ،حمایات و
رایبری می کننر که در مایتت و معنی ،یمخرانی و یمپرشانی باا یکاریگر نارارد
دارابردن چنتن مایتتی در ستاست خارجی و دنباال کاردن ایارا

و اقاراماری در

راستای آن در سطح منطقه خاورمتانه ،رناقض و رضاادیایی را در عرواه عملای و
ستاست خارجی فارایط آورده اسات در اداماه باه بررسای مایتات ایارئرلرژیکی
ستاست خارجی کشرر ررکته و اقرامات مبتنیبر آن پرداخته میشرد
 .1اهداف ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه

دولت ررکته به واسطه رجربه امپراررری عثمانی در یرایت و ریبری بخش عمارهای از
جتان اسالم ،مرعی روایت خاص خرد از اسالم است کاه عملای شارن آن مایررانار
منجر به اررقای جایگاه ررکته در جتان اسالم در سطح ریبری شارد حاد عارالت و
ررسعه به عنران حد حاکط بر ررکته بهویژه بعر از ختدشیاای دنتاای عار  ،پتگتار
این روایت برده است این حد متشکل از «متانهرویاای جاران حاد منحال شاره
اسالمدرای فضتلت است کاه باه ریباری رجا
رشکتل شر» بنابراین این حد

طتا

اردوغاان در  14اوت ،2001

به شجرهنامه احدا اسالمی در ررکتاه وابساته اسات

اما به نرر میرسر با ررجه به ایان کاه یماه احادا اساالمی در ررکتاه رحات فشاار
حکرمتی منحل میشرنر ،این حد به منررر جلردتری از ایجاد حساستتی در داخال،
از یمان ابترا نامی از اسالم بر زبان نتاورد و یار خارد را «کاار بارای ررکتاه» اعاالم
نمرد اردوغان در سخنرانی افتتاحته این حد

دفت« :سکرالریسط اول اساسی والح

اجتماعی و به معنی بیطرفی دولت در قبال عقایر دینی است» (احمری و حارط آباادی
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فرایااانی 20-21 :1390 ،و نررالاارین )1383 ،امااا بسااتاری از اقااراماری کااه حکرماات
اردوغان در عروه ستاست خارجی بهویژه در اررباط با خاورمتاناه انجاام داده اسات و
بستاری از ایتارات مقامات این کشرر ،نشان از ررجه این کشرر به بعر یریتی اساالمی
نتاد دارد (پایگاااه خباری رحلتلاای انتخاا  07( )10(،دی  )1394و و سااایت رساامی
سازمان رادیر و رلرزیرن دولتی ررکته(()11ری آر رای) ))2017/08/04( ،مایراران خاط
فکری این حد

را مخلرطی از اسالمدرایی شرقی -دمرکراسای غربای دانسات ایان

خط فکری سب

میشرد که ایان کشارر در عرواه ستاسات خاارجی دارای ایارافی

ایرئرلرژیک باشر و اقراماری را در راستای رحقق آن ایرا
اردوغان باریا بتان نمرد که درایشیای حد
درست به انرازه درایش یای حد

انجام دیر

عارالت و ررساعه باه اساالم،

دمرکرات مستحی آلمان به آمارزهیاای مساتح

است و یمانقرر که مستحتت در رصمتط یای حد

دمرکرات مستحی آلمان نقش

دارد ،اسالم یط در رصمتمات ما نقش دارد (دریری مقرم و ماردلر)135 :1395 ،
بر مبنای روایت ررکی از اسالم ،این کشرر مرلی را ارائه میدیر کاه در آن دیان و
ستاست و دین و مررنتته کنار یکریگر قرار دارنر ررکته نتد از طریق ررویج روایت
خرد و مرل ناشی از آن در پی ایرافی با مایتت ایرئرلرژیک است (دبی -العربتاه
نت فارسی( 17( ،)12فرریه ))2017
براسا

مطالعه دفتاریای مقامات ررکته ،اولیررین یار

ایارئرلرژیکی کاه

ررکته برای خرد قائل است (البته نه به واراحت) ،ریباری جتاان اساالم و ایجااد
وحرت و یکپارچگی متان کشرریای اسالمی است زیرا ررکته به نارعی باه دنباال
بازیابی اقترار دوران امپرارارری عثماانی اسات (داریری مقارم و ماردلر:1395 ،
 )133البته ریبری جتان اسالم ورفا یک بعر از نرعثمانیدرایی است که ررکته در
پی آن است عثمانیدرایی در عروه ستاست خارجی سب

شار جمتارری ررکتاه

در منطقه خاورمتانه نقش ریبر منطقهای و کشرر الگر را قائال باشار کاه خرایاان
یکپارچگی و ارحاد کشرریای مسلمان است
طبق دیرداه داوود اوغلر ،نرریهپرداز ستاست خارجی ررکته« ،رمارن اساالمی
رفاوتیای معرفتشناختی و یستیشاناختی خااص خارد باا غار

دارد ررکتاه
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بخشی از رمرن اسالمی است و با احراز ریبری کشرریای مسلمان منطقه میررانر
بر یریت دودانه خرد چتره شارد» (یااووز )366 :1389 ،داوود اغلار در ساخنان
خرد در عروهیای رسمی بتاناری در این خصرص داشته است

(Davutoglu: 2009

و  ،Davutoglu: 2013 ،Davutoglu: 2013 ،Davutoglu: 2011دریری مقرم و مردلر،
 133-135 :1395و ))Williams and Ozerkan, (14 May 2016
در کنار ساخن دفاتن از سارزمتن عثماانی ،مقاماات کشارر ررکتاه ،یماننار
جمترری اسالمی ایران ،در پی ایرافی یماننر حمایات از مرلرماان و مستضاعفان
در مقابل یالمان ،لدوم رحقق عرالت و لدوم رحقق اواالحاری در شاررای امنتات
سازمان ملل یستنر پتگتری ایان یار

را مایراران در بساتاری از عملکردیاای

مقامات این کشرر از جمله دیرار اردوغان ،یمسر و فرزنرانش از سرمالی ،متانماار
و ایرای کمک یای انسان دوستانه به این کشارریا ،پاییرش پنایناردان از کشارر
سرریه و مشایره نمرد پتگتری ایارا

دفتاه شاره را مایراران در بساتاری از

دفتاریای مقامات این کشارر دیار (پایگااه خباری رحلتلای انتخاا  07( )13(،دی
( ،)1394یاااقرت/خبردداری آناااررلی( ،)2017/05/01( )14(،اسااتانبرل/خبردداری
آناررلی )2017/05/21( )15(،و (استانبرل /خبردداری آناررلی))2017/09/19( )16(،
با ررجه به نقش راریخی که ررکته برای خرد قائل است ،سعی نمرده خارد را
به عنران کشرری الگر برای سایر کشرریای منطقه معرفی نمایار الگاریی از یاک
کشرر سکرالر-دمرکرات با ایرئرلرژی اسالم متانه رو بنابراین مای راران دفات در
این زمتنه به نرعی به رقابت با نقش الگرساز جمترری اسالمی و عربستان سعردی
میپردازد رریتح اینکه اردوغان در سپتامبر  ،2011خراستار رروین قانرن اساسای
در مصر براسا

اورل الئتسط ،یماننر ررکته شر (دبی -العربته نات فارسای14( ،

سپتامبر  ))2011دولت ررکته به شرت به دنباال رارویج روایات و مارل خارد در
ررنس و مصر برد و حتی در سرریه نتد مراخله کرد را بترانر مرل و الگاری خارد
را در کشرر یمسایه خرد یعنی سرریه پتاده کنر
ررویج روایت ررکته از اسالم یط یار

و یاط ابادار اسات چنانچاه رارویج

روایت ررکته از اسالم را در مقابل ررویج روایت ایران از اسالم و ربلتغ ویابتات از
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سری عربستان در نرر درفته شرد ،بایر دفت ررکته نتد یماننر دو قطا
نرام منطقهای خاورمتانه به دنبال یر

دیگار در

ررویج روایات خارد از اساالم اسات اماا

زمانی که ررویج در راستای دستیابی به نقش ریبری اسالم و الگر واقع شارن در
منطقه خاورمتانه در نرر درفته شرد ،ررویج روایت ررکتاه از اساالم از ساری ایان
کشرر میررانر به عنران ابداری در راساتای کسا

مقاام ریباری جتاان اساالم از

سری ررکته نگریسته شرد
روایت ررکته از اسالم شبایت و یمخرانی زیادی با روایت اخرانالمسلمتن از این
دیاان دارد از ایاانرو حااد عاارالت و ررسااعه در ررکتااه دارای پترنااریای عمتااق و
دسترده ایرئرلرژیکی با اخرانالمسلمتن یستنر از طرفی دیگار ،اخارانالمسالمتن نتاد
ررکته را به عنران الگریی از یک کشرر اسالمی ررسعه یافته میدانر «اخارانالمسالمتن،
کتنررین جنبش اسالمدرای رردهای در ساره بتساتط اسات کاه خارد را «ماادر یماه
جنبشیای اسالمدرای متانهرو» میدانر» (نبری )27 :1390 ،جریاان اخارانالمسالمتن
یمراره خرد را حر وسطی متان سکرالریسط و لتبرالتسط غربی از یکسر و اسالمدرایی
افراطی از سری دیگر رعریف کرده است برنه اولی این جریان یط خراساتار پایبناری
به متراث اولته این جریان و یط پییرش چتارچر دمرکرارتک و مررن است (واعری،
 )393-411 :1391در این راستا ررکته در جتت ایرا ایارئرلرژیکی خارد و کسا
نفرذ در سایر کشرریای عربی ،حمایتیایی را از اخرانالمسلمتن در کشرریای عربای
منطقه ،به عنران مثال مصر و سرریه انجام داده است
یمچنااتن در اقاارامی دیگاار ررکتااه بااه اعضااای اخاارانالمساالمتن ،از جملااه
اخرانالمسلمتن مصر پناینردی داده است و از رحریل آنتاا خاردداری ماینمایار
یمچنتن روابط ویژهای متان ررکته و قطر که یکی دیگر از حامتان اخرانالمسالمتن
در منطقه است ،وجرد دارد و ررکته حمایتیای یمه جانبهای را از این کشارر در
مقابل فشاریای سایر کشرریا ،از جمله عربستان ،داشاته اسات در اقارامی دیگار
ررکته به داروه اخاران المسالمتن اجاازه داده اسات راا شابکهیاای رلریدیارنی و
مایرارهای خرد را در این کشرر راهانارازی کننار و باه ربلتاغ و اطاالعرساانی در
خصرص افکار و اقرامات این داروه در کال جتاان اقارام نمایار از جملاه ایان
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شبکهیای مایرارهای و رلریدیرنی میرران به الرابعه و مصر االن ،اشاره نمرد
احسا

رعلق ررکته به روایت خاوی از اسالم ،رقابال آن باا دیگار روایاتیاا را

اجتنا ناپییر کارده اسات بناابراین ،یکای از ایارافی کاه ررکتاه در راساتای مایتات
ایرئرلرژیک خرد پتگتری مینمایر ،رضعتف روایتیای رقتا

از اساالم اسات کاه از

سری ایران و عربستان ربلتغ و ررویج میشرد پتگتری این یر را مایراران از طریاق
دنبال کردن برخی از اقراماری که ررکته در منطقه علته ایران و عربستان انجام مایدیار،
استنباط نمرد به عنران نمرنه ررکته در راستای رضعتف روایت ایران از اساالم ،بتاناات
رنری را علته آیتاهلل خامنهای ،ریبر دینی و ستاسای جمتارری اساالمی ایاران داشاته
است (دویچه وله فارسی ))2014/10/24( ،یمچنتن ررکته در این راستا یماراره ایاران
را متتط به دسترش امپراررری پارسی و پاروژه نفارذ در منطقاه مایکنار (بایبایسای
فارساای 1( ،مااار

( ،)2017آنکااارا /خبردااداری آناااررلی( ،))2016/01/12( ،دباای-

العربته نت فارسی 3( ،ماه  ))2015حمایات ررکتاه از اخارانالمسالمتن در سارریه و
رشکتل ائتال العراقته از دروهیای سنی و شتعتان سکرالر و اخاران عراقای در منادل
شخصی داوود اوغلر بارای انتخاباات ساال  ،2010را مایراران در راساتای رضاعتف
حکرمت اکثریت شتعه مررد حمایت ایران در عراق دانست
یمچنتن ررکته برای رضعتف روایت خااص عربساتان از اساالم ،باه حمایات از
اخرانالمسلمتن میپردازد ،در حالی که عربستان ،اخرانالمسلمتن را به عنران یک دروه
رروریستی محسر میکنر ررکته یمچنتن به دنبال حف و قرت بخشترن باه ائاتال
خرد با قطر به نفع اخرانالمسالمتن ،علایرغاط اعترایاات و مخالفاتیاای عربساتان
سعردی است رضعتف روایت رقبا از اسالم از سری ررکته یر است ،زماانی کاه در
مقابل رالش رقبا برای رضعتف روایت خاص ررکته از اسالم در نرر درفته شرد ،و یاط
ابدار است در جتت دستیابی به یر کالنرر ریبری جتان اسالم از سری ررکته
در جمعبنری این بخش بایر دفت:
اول این که بخشی از مایتات ستاسات خاارجی ررکتاه ایارئرلرژیکی اسات
به درنهای که این کشرر به دنبال حاکط نمردن ارزشیا و ینجاریای ایارئرلرژیکی
خرد در نرام منطقهای خاورمتانه است
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دوم این که ررکته ،ایرا

ایرئرلرژیکی را در ستاست خارجی خارد پتگتاری

مینمایر
سرم این که ررکته در راستای رحقق ایرا

ایرئرلرژیکی در عرواه ستاسات

خارجی در منطقه خاورمتانه ،اقراماری را انجام میدیر که این اقرامات در رضااد و
رناقض با اقرامات دو قط

دیگر منطقه یعنی ایران و عربستان است

چتارم این که پتگتری ایرا
سری سه قط

و اقرامات متنااقض و متضااد ایارئرلرژیکی از

قررت در سطح منطقه سب

رخاوط شره اسات مایراران ایارا

ایجاد الگری روابط مبتنیبر رقابات و

متنااقض و متضااد برآماره از مایتاتیاای

ایرئرلرژیک ستاست خارجی ررکته را در جرولی که در ادامه میآیر مشایره نمرد
جدول  .3اهداف ایدئولوژیک ترکیه در منطقه خاورمیانه

رهبری جهان
اسالم

الگوی جهان
اسالم

حمایت از
گروهها و
کشورهای
حامی روایت
خود از اسالم

تضعیف
روایتهای
رقیب از اسالم

 رهبری جهان اسالم به واسطه تجربه امپراتوری عثمانی.
 تمایل به تحقق این هدف در بیانات مقامات ترکیه.
 ایجاد وحدت و یکپارچگی میان کشورهای اسالمی.
بازیابی اقتدار دوران امپراتوری عثمانی.
 پیگیری اهدافی همانند حمایت از مظلومان و مستضعفان در مقابل ظالمان ،تحقق عدالت در سطح جهان.
 پیگیری این اهداف در بیانات مقامات کشور ترکیه.
ارائه مدل و الگویی از اسالم که دین و سیاست و دین و مدرنیته کنار یکدیگر قرار دارند (ارائه تعریف جدید
از اسالم و سکوالریسم).
ارائه الگوی سکوالر-دموکرات با ایدئولوژی اسالم میانهرو.
دعوت از محمد مرسی برای تدوین قانون اساسی در مصر بر اساس اصول الئیسم همانند ترکیه.
ترکیه به دنبال ترویج روایت خود از اسالم در کشورهای مختلف ازجمله تونس ،مصر ،و سوریه بودهاست.
 پیگیری این هدف در بیانات مقامات کشور ترکیه.
حمایت از اخوانالمسلمین در مصر:
 دادن پناهندگی به اعضای اخوانالمسلمین مصر و عدم تحویل آنها به دولت کنونی مصر. اجازه راهاندازی شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای اخوان المسلمین ازجمله الرابعه و مصراالن در ترکیه وتبلیغ افکارشان از خاک این کشور.
حمایت از اخوانالمسلمین در سوریه.
 برقراری روابط ویژه میان ترکیه و قطر و حمایت همه جا نبه از قطر در مقابل فشارهای چهار کشور عربی،
عربستان ،امارات متحده عربی ،بحرین و مصر.
 تضعیف روایت ایران از اسالم:
 ارائه بیانات تند علیه آیتاهلل خامنهای. متهم کردن ایران به گسترش امپراتوری پارسی و پروژه نفوذ در منطقه. حمایت ترکیه از اخوانالمسلمین سوریه. تشکیل ائتالف العراقیه از گروههای سنی میانه رو ،شیعیان سکوالر و اخوانالمسلمین عراق در سال ،2010در راستای تضعیف حکومت با اکثریت شیعه در عراق.
 تضعیف روایت عربستان از اسالم:
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 حمایت از اخوانالمسلمین. -حمایت از قطر و قوت بخشیدن ائتالف با این کشور علیرغم اعتراضات و مخالفتهای عربستان سعودی.

نتییهگیری
براسا

آنچه راکنرن به دست آمر ،ررکته باه عناران یکای از قطا یاای قاررت در

سطح نراام منطقاه ای خاورمتاناه ایارا

و اقارامات متنااقض و متضاادی را دنباال

میکنر مایتت ستاست خارجی ایان کشارر در نراام منطقاهای خاورمتاناه ،ماایتتی
چنردانه و چنربعری است که دربردترنره مایتت محافرهکارانه ،رجریرنررطلباناه باا
ایرا محرود و مایتت ایرئرلرژیک یا رجریرنررطلبانه با ایارا

نامحارود اسات

ادرچه ستاست خارجی ررکته در منطقه ،در اررباط باا برخای مریارعات ،مساائل و
کشرریا ،محافرهکارانه است ،اما رالش برای حف ایرا محافرهکارانه ،در ماراردی
با اقرامات و ستاست خارجی رتاجمی دنبال شره است و یا حراقل به عنران اقارامی
رتاجمی از سری سایر قط یای منطقه برداشت شره است به عنران نمرنه ستاسات
ررکته در قبال کشرر قطر و در نتایات احاراث پایگااه نراامی در آن کشارر ،ساب
اعتراض و نگاه به دیره رتریر و رردیر از سری کشرریای دیگر ،باه ویاژه عربساتان
سعردی شره است لیا میرران دفت رو غالبی که بر ستاست خارجی ایان کشارر
حاکط است ،ستاست خارجی رتاجمی است لایا مای راران دفات در پاتش دارفتن
ایرا

و اقرامات متناقض و متضاد در راستای مایتت یای سهدانه ،سب

باه وجارد

آمرن الگری رابطهای رخاومی و رقابتی در سطح منطقه شره است
عالوهبر اقرامات و منافع متضاد و متناقض« ،سنر چشطانراز استرارژیک ررکتاه
 ،»2023نشاندینره این امر است که ررکته درورد ربریل شرن باه بررارین قاررت
منطقهای است براسا

این سنر ،رصرر و برداشتی که یرکرام از کشرریا از ررکته

خرایر داشت ،این خرایر برد که ررکته به دنباال برراریطلبای اسات و ایان امار
رقابت در سطح منطقه را افدایش خرایر داد که خرد سب

افدایش یافتن پتامریای

آنارشی در سطح منطقه خرایر شر از سری دیگر ،ایرا

بلنرمرت ایارئرلرژیکی

که ررکته دنبال میکنر ،یعنی «ریباری دنتاای اساالم سانی» (،)Venetis, 2014: 3-5
سب

رقابت و رصرر و برداشت بررریطلبی ررکته ندد کشرریای دیگر میشرد که

این امر میررانر پتامریای آنارشی را افدایش بتشتری ببخشر

سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه :بنیان های محافظه کارانه ،تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک 99

پینوشتها
طت

اردوغان ،رئتسجمترر ررکته در دفتودر با شبکه

 1مراجعه شرد به سخنان رج
رلریدیرنی فرانس 24
 2مراجعه شرد به سخنان رج طت اردوغان ،نخستوزیر ررکته ،در رااریخ  15ژوئان
 2005و سخنان وی در جریان بتست و دومتن اجال عادی سران عر در شتر
«سرت» در در اواخر ماه مار 2010
 3مراجعه شرد به سخنان «امتر پامتر» نمایناره دائاط ررکتاه در ساازمان پتماان آرالنتتاک
شمالی (نارر) بتن سال یای  2004را  ،2007که یط اکنرن از سری دبترکل ناارر باه
عضریت دروه کارشناسان ویژه این سازمان منصر شره است
 4مراجعه شرد به سخنان بتنالی یلرریط ،نخستوزیر ررکته ،در سال  ،2017در نمایشاگاه
بتنالمللی ونایع دفاعی و نرامی
 5مراجعه شرد به سخنان رج طت اردوغان ،رئتسجمترر ررکتاه در مراساط افتتاحتاه
پل یاووز سلطان سلتط
 6مراجعه شرد به سخنان اردوغان در سال 2017
 7مراجعه شرد به ساخنان رجا طتا اردوغاان در کنفارانس مطبرعااری مشاترک باا
ویالدیمتر پررتن در شتر سن پترزبرر
 8مراجعه شرد به سخنان اسمعتل دِمتر ،دبتر امرر ونعت دفاعی وزارت دفااع ررکتاه در
کنفرانس مطبرعاری
 9مراجعه شرد به سخنان رج طت اردوغان ،در مراسط به آ انرازی کشاتی کرچاک
حنالی آده در ررزال
 10مراجعه شرد به سخنان اردوغان در دسامبر 2015
 11مراجعه شرد به سخنان اردوغان در اوت  ،2017در مراسط افتتاحتاه مساجر حمتریاه
یلرز در استانبرل
 12مراجعه شرد به سخنان اردوغان در فرریه 2017
 13مراجعه شرد به سخنان اردوغان در دسامبر  ،2015در خصرص اویاع کشرر سرریه
 14مراجعه شرد به سخنان اردوغان در می  ،2017در خصارص لادوم اواال سااختار
شررای امنتت
 15مراجعه شرد به سخنان اردوغان در می  ،2017در سخنرانی وی در کنگره فرقالعااده
حد عرالت و ررسعه در آنکارا
 16مراجعه شرد به سخنان اردوغان در سخنرانی وی در مجمع عمرمی ساازمان ملال در
سال 2017

منابع
الف) فارسی
آرش ،جنتر  2016/11/16اردوغان :غار شاریک جارم رروریساط اسات خبرگازار
آناتول http://aa.com
آنکارا /خبرگزار آناتول  2016/01/12اردوغاان :ایاران ساعی مای کنار فتتلاه رونار
خطرناک جریری را روشن کنر http://aa.com
احمری ،حمتر و حارط آبادی فرایانی ،فاطمه  1390ستاست داخلی و خارجی ررکتاه از
دیرداه حد عرالت و ررسعه ،دانشنامه حقوق و یاای  ،شماره 11-42 :15
ایپوتناک  2016/11/10کارشنا در مررد یمکاری ررکته و روسته :آنکارا باه واقعتات
پی میبرد https://ir.sputniknews.com/opinion/201611101981669/
استانبرل/خبرگزار آناتول  2016/08/26اردوغاان :ررکتاه پترساته در حاال پتشارفت
است http://aa.com
استانبرل /خبرگزار آناتول  2016/08/09اردوغان :ررکته و روساته بارای رساترن باه
روابط فرارر از سابق عدم راسخ دارنر http://aa.com
استانبرل /خبرگزار آناتول  2017/07/21اردوغان :نمیررانتر به وجته ررکتاه خرشاه
وارد کنتر http://aa.com
استانبرل/خبرگزار آناتول  2017/07/28فعالتت نتروداهیای یستهای ررکتاه راا ساال
 2030آغاز میشرد http://aa.com
استانبرل /خبرگزار آناتول  2016/08/09اردوغان :ررکته و روساته بارای رساترن باه
روابط فرارر از سابق عدم راسخ دارنر http://aa.com
استانبرل /خبرگزار آنااتول  2017/05/21اردوغاان :حاد عارالت و ررساعه نمااد
اوال در ررکته است ،خبردداری آناررلیhttp://aa.com ،
استانبرل/خبرگزار آناتول  2017/09/19اردوغان :ساختار شررای امنتات بایار اواال
شرد http://aa.com
باشگاه خبرنگاران جوان  23خرداد  1395علل حضرر نرامی ررکتاه در خلاتج فاار /
افدایش یمکاری نارر با منطقه ،باشگاه خبرنگاران جرانhttp://www.yjc.ir ،

سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه :بنیان های محافظه کارانه ،تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک 101

بیبیسی فارسی  1مار  2017روحانی به اردوغاان :ایاران باا نقاض رمامتات اریای
کشرریای منطقه مخالف است http://www.bbc.com/persian/iran-39133028
پاریس /خبرگزار آناتول  2017/07/05اردوغان :را وقتی کاه قطار نخرایار ،پایگااه
یرایی خرد را رعطتل نخرایتط کرد http://aa.com
پایگاه خبری رحلتلی انتخا  07دی  1394اردوغان :ادر ایران پشت اسر نایستاده بارد،
اکنرن بحثی در مررد سرریه وجرد نراشت/ما نرادداان عثماانییاا یساتتط کاه از
سرزمتنی وستع حفایت میکردنر/متان یالمان و داروهیاای رروریساتی رفااوری
قائل نتستتط http://www.entekhab.ir/fa/news
پشنگ  ،اردشتر و زمردی ،زیرا  1393بررسی رحرالت ستاسی عراق در پررار ستاسات
خارجی ایران ،ررکته و عربستان ،فصلنامه یاای خارج  ،سال بتست و یشتط،
شماره 477-499 ،3
ررکتر /خبرگزار آناتول  2017/06/21دیرار وزرای خارجه ررکتاه و ژاپان در ررکتار
http://aa.com

جنتی علی  1390ترکاه و مسالله فلساطا ااز نگااه دیگاران  ،رتاران :پژویشاکره
رحقتقات رایبردی ،پژویش 29
خبرگزار جمهور ایالم  19اردیبتشات  1396ساتددیمتن نمایشاگاه باتنالمللای
ونایع دفاعی در استانبرل برپا شر
http://www.irna.ir/fa/News/82523251

طتا

دب  -العرباه .ن فاری  17فرریه  2017مشرو دفاتوداری مفصال رجا
اردوغان با شبکه العربته https://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east
دب  -العرباه .ن فاری  14ساپتامبر  2011اخارانالمسالمتن آن را دخالات در امارر
کشررشان برشمردنر ،پتشنتاد اردوغان برای رروین قانرن اساسی الئتک در مصار
جنجال آفریر http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/14/166837.html
دب  -العرباه .ن فاری  3مه  2015دستتار اردوغان :زیانی که ایران به جتان اسالم زد
بتش از اسرائتل است https://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east
دویچه وله فاری  2014/10/24انتقاد شریر اردوغان از ستاسات خامناهای در سارریه
http://www.dw.com

رنجبر محمری مصطفی  17مرداد  1396رناقض در ستاست خارجی ررکته /فلسطتن یاا
http://alwaght.com
جتان اسالم؟ الوق
عطایی ،فریاد شکاری ،حسان و عدیادی ،حمترریاا  1391ستاسات خاارجی دولات
عرالت و ررسعه ررکته در قفقاز جنربی ،فصلنامه راهبرد ،شماره 37-66 :63
غالمی ،طتمررث  1393ماها دول و امنا منطقها در خاورماانه (رساله دکتارا)،
دانشکره حقرق و علرم ستاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،رتران
طباطبایی ،ستر محمر و فضلی خانی ،اکرم  1393ستاست خارجی ررکته در قبال بتراری
اسالمی در جتان عر  ،فصلنامه مطالعات روابط با الملل ،دوره  ،7شاماره :25

102

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره سیوهشتم ♦ تابستان 1397

185-225
دریری مقرم ،ابرذر و مردلر ،رامتن  1395ریشهیای عثمانیدرایی در ستاست خاارجی
ررکته ( ،)2015 -2002فصلنامه پژوهش ها راهبارد یاایا  ،ساال پانجط،
شماره 121-142 :17
وب یای ریم مؤیسه رادیو تلویزیون ترکااه 2017/07/03 ،ررکتاه وابساتگی باه
خارج در زمتنه ونایع دفاعی را از متان برمیدارد
http://yenitrt.com/dari/trkhyh/2017/07/03/trkhyh-wbstgy-bh-khrj-drzmynh-snydf-y-rzmyn-brmydrd-763520

نبری ،سترعبراالمتر  1390اسالم درایی و رغتتر نسل (بررسی رجربه مصر) ،رهااف ها
یاای و با الملل  ،شماره 9-37 :25
نررالرین ،محمر  1383ررکته به کرام سر؟ (حد عرالت و ررسعه در قررت) ،ررجماه
عبرالریا یمرانی ،فصلنامه مطالعات خاورماانه ،شماره 141-154 :1
واعری ،محمرد  1391بحرانیای ستاسی و جنبشیای اجتماعی در خاورمتانه نرریهیاا
و رونریا ،رتران :دفتر مطالعات ستاسی و بتنالمللی
وب یای ریم یازمان رادیو و تلوزیون دولت ترکاه  2017/08/04اردوغاان :ماا
نسلیای مسلط بر فرینگ و دین اسالم پرورش خرایتط داد
http://www.trt.net.tr/persian/trkhyh/2017/08/04/rdwgn-m-nsl-hy-mslt-br-frhngw-dyn-slm-prwrsh-khwhym-dd-783988

و .او.ا  .ناوز 25 .شتریرر  1390بازرا
عر

دیرار اردوغان از قایره در مطبرعاات جتاان

https://ir.voanews.com/a/turkey_egypt-2011-09-16-129940693/143078.html

یاکان یاووز  2009سکرالریسط و دمرکراسی اسالمی در ررکته ،ررجماه احمار عدیادی
( ،)1389رتران :نشر نی
یاقرت ،محیالرین  01/05/2017اردوغان :عرالتی در شررای امنتت سازمان ملل وجارد
نرارد ،خبرگزار آناررلی http://aa.com
ب) انگلیسی
Alessandri, Emiliano. 2010. “Turkey's New Foreign Policy and the Future of
Turkey-EU Relations”. The International Spectator. Italian Journal of
International Affairs. Volume 45: Issue 3. P. 85-100.
Bechev, Dimitav. 2011. "Turkey’s rise as a regional power". Springer Link.
Volume 10. Issue 2. P. 173–179.
Bell. Alexandra and Loehrke. Benjamin. 23 NOVEMBER 2009. The status of
U.S. nuclear weapons in Turkey, Bulletin of the Atomic Scientists.
https://thebulletin.org/status-us-nuclear-weapons-turkey

103  تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک، بنیان های محافظه کارانه:سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه
Cappello. John. Megahan. Patrick. Hannah. John and Schanzer. Jonathan. 2016.
Covering the Bases Reassessing U.S. Military Deployments in
Turkey After the July 2016 Attempted Coup d’État. A division of
the FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES Washington.
DC. FDD PRESS. http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/
documents/Covering_the_Bases.pdf.
Davoutoglu, Ahmet. 2001. Stratejic Derinlik: Trukiye’nin Uluslararasi
Konumu. basin 5. yayin: kore. Istanbul.
Davutoglu, Ahmet. 2009. “Evet Yeni Osmanlıyız.” haber7. http://www.
haber7. com/ siyaset/ haber/ 456312- ahmet- davutogluevet- yeniosmanliyiz.
Davutoglu, Ahmet. 2011. “Cihan Devleti 12 Yıl Içinde kurulacak.” Radikal.
http://www.radikal.com.tr/politika/davutoglu_cihan_devleti_12_yil_icin
de_kurulacak-1047285.
Davutoglu, Ahmet. 2013. “Bingazi'yi Erzurum'a Bağlayacağız.” En Son
Habar.

2013/5/7.

http://

www.

ensonhaber.

com/

ahmet-

davutoglubingaziyi- erzuruma-baglayacagiz-2013-03-03.html.
Davutoglu, Ahmet. 2013. “Şimdi Cözmenin Tam Vakti.” in Ihlas Son Dakika.
2013/5/10.

http://www.ihlassondakika.com/haber/Davutoglu-Simdi-

cozmenin-tamvakti_538393.html.
North Atlantic Treaty Organization. April 2014.The Istanbul Cooperation
Initiative (ICI). https:// www. nato.int/ nato_ static/ assets/ pdf/ pdf_
2014_04/20140331_140401-factsheet-ICI_en.pdf. P. 1-2.
FLOOD. REBECCA.

Aug 8, 2017. Turkey is trying to get an ATOMIC

BOMB in secret weapons plan, warns expert. https://www.express.
co.uk/news/world/838694/Turkey-atomic-bomb-Recep-Tayyip-Erdo-annuclear-weapon-fears
Ibrahim. Fouad. 2006. The Shi'is of Saudi Arabia. London: Saqi Press.
Kaya, M.K & Karaveli, Halil. 2009. “Vision or Illusion? Ahmet Davutoglu's
State of Harmony in Regional Relations”. Turkey Analyst. vol. 2. no.
11. 5 June 2009. P. 1-3.
Leurdijk, Dick A. 2004. NATO’s Mediterranean Dialog The Emergence of a
Front Line in the War on Terrorism. Atlantische Commissie. Retrieved
04 from: https://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/ AP% 202004% 20nr.
%204/Leurdijk.pdf. P. 1-6.

1397 روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره سیوهشتم ♦ تابستان

104

Nichols. Tom Stuart. Douglas McCausland. Jeffrey D. (Editors) (April 2012)
TACTICAL NUCLEAR WEAPONS AND NATO. Strategic Studies
Institute (SSI) ISBN 1-58487-525-9. http://ssi.armywarcollege.edu/
pdffiles/pub1103.pdf.
Reuters. SEPTEMBER 27. 2013 Chinese firm wins Turkey's missile defense
system

tender.

Reuters.

http://www.reuters.com/article/us-trump-

asia/trump-warns-rogue-regime-north-korea-of-grave-dangeridUSKBN1D809B
Schweller, Randall L. 2014. "China’s Aspirations and the Clash of
Nationalisms in East Asia: A Neoclassical Realist Examination."
International Journal of Korean Unification Studies. 23.2 . P. 1-40.
Shalal. Andrea. DECEMBER 11. 2014. Italy. Turkey to service F-35 jet. engine
in

Europe:

Pentagon. Reuters.

http://www.reuters.com/article/us-

lockheed-fighter-maintenance/italy-turkey-to-service-f-35-jet-engine-ineurope-pentagon-idUSKBN0JP21J20141211.
Rühle, Hans. September 22. 2015. Is Turkey Secretly Working on Nuclear
Weapons?. The National Interest. http://nationalinterest.org/feature/
turkey- secretly-working-nuclear-weapons- 13898.
The Scientific and Technological Research Council of Turkey. n.d. Vision
2023. tubitak.gov.tr. http://www.tubitak.gov.tr/en/about-us/policies/
content-vision-2023.
Venetis, Evangelos. 2014. The Struggle between Turkey & Saudi Arabia for
the Leadership of Sunni Islam. Research Fellow, Middle Eastern
Studies Programme, ELIAMEP, Greece. https://www.files.ethz.ch/isn/
176753/WORKING-PAPER-_Venetis-Ev.pdf. P. 1-12.
Woolf, Amy F. August 2. 2016. U.S. Nuclear Weapons in Turkey. the
Federation of American Scientists (IN10542). https://fas.org/sgp/
crs/nuke/ IN10542.pdf. P. 1-2.
Williams, Stuart and Ozerkan, Fulya . 14 May 2016. Resentment over SykesPicot deal still drives Turkey foreign policy. Middle East Eye.
http://www.middleeasteye.net/news/resentment-over-sykes-picot-dealstill-drives-turkey-foreign-policy-1388324353.

