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 چكيده
 تركيه ازجمله كشورهاي منطقه خاورميانه است كه با بروز تحوالت در سوريه بعد از وقوع انقـالب در          

طوري كه حزب عدالت و توسعه   اي را در معادالت قدرت ايفا كرده است، به كشورهاي عربي نقش عمده
المللـي    هاي بيـن    در اين كشور كه با سياست صفر كردن مشكالت با همسايگان قدم به عرصه فعاليت   

. گذاشت، تغيير رويه داده و نقش تشديدكننده منازعات در برخي كشورهاي همسايه را درپيش گرفت   
اي، سلسله اقداماتي را به مرحله اجـرا       المللي و نيز منطقه در واقع تركيه با تاثير پذيرفتن از عوامل بين

با توجه به مـد     .  دور از اصول اوليه و اعالمي دولت اردوغان در سياست خارجي بوده است  درآورد كه به
دنبال تبيين اين فرضيه هستند       گرايي تهاجمي جان مرشايمر، نگارندگان به     نظر قرار دادن تئوري واقع

اي، مهندسـي     كه تركيه، بحران سوريه را به مثابه يك فرصت درجهت افزايش قدرت و جايگاه منطقه       
سازي در همكاري و اتحاد با غـرب در منطقـه           موازنه قوا و ژئوپليتيك جديد به سود خود و نيز اعتماد

قلمداد كرده و بر همين اساس با اقدامات تهاجمي، رويكرد تشديد بحران و تغيير رژيـم را در سـوريه        
      . گيري نموده است پي

 اي، خاورميانه سياست خارجي تركيه، بحران سوريه، هژموني منطقه: كليدواژگان
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 مقدمه
مـساله  .  اند  رو بوده   به  تركيه و سوريه از گذشته تا به حال در روابط دوجانبه خود با مشكالتي رو 

طلب كرد در تركيه، تقسيم منابع آبي دجله و فـرات و          هاي جدايي كردها و حمايت سوريه از گروه
ميان ايـن دو كـشور       ترين موضوعات مورد مناقشه اختالف ارضي بر سر استان هاتاي، ازجمله مهم

با روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، روابط ميان سوريه و تركيـه        .  همسايه بوده است
حزب عدالت و توسعه كه با سياست صفر كردن مـشكالت بـا همـسايگان،         .  اي شد وارد مسير تازه

اقدام به برقراري دور جديدي از روابط ديپلماتيك بـا كـشورهاي منطقـه كـرده بـود، ايـده حـل                    
عنـوان    كـه در مقطعـي بـه        طوري  اختالفات با سوريه را نيز در مجموعه اقدامات خويش قرارداد، به  

اگرچـه  .  ميانجي حل اختالفات ميان سوريه و اسراييل بر سر موضوع تقـسيم آب وارد عمـل شـد        
اي تاريخي شكل گرفته بود، بـا ورود تركيـه            اختالفات سوريه و تركيه از همان ابتدا براساس ريشه 

كننده مناقشات و ايفاگر نقش خيرخواهانـه بـراي كـشورهاي منطقـه در كاهـش                   در كسوت حل
امـا چنـدي نگذشـت كـه بـا          .  اختالفات، منازعات ميان سوريه و اين كشور نيز رو به كاهش نهـاد 

هـاي انقالبـي در آنهـا، تركيـه بـا حمايـت               تحوالت ناگهاني در كشورهاي عربي و ظهور حركـت        
طلبانه به شرايط ايجاد شده در منطقـه، تغيـير رويـه        هاي غربي و عربي خود و با نگاه فرصت طرف

هـايي جـدي      داده و اين بار به هدف ايجاد و مهندسي تحوالت مطلوب در كشورهاي ياد شده گام    
 . ويژه در ايجاد مناقشه در سوريه برداشت در منطقه و به

هاي سياسـت   در اين راستا، نگارندگان مقاله حاضر برآنند به اين پرسش پاسخ دهند كه، مؤلفه
خارجي تركيه در قبال تحوالت سوريه چيست؟ در مورد سوابق و ادبيات موجـود در ايـن زمينـه              

بـه    »سياست خارجي حزب عدالت و توسعه تركيه     «توان به مواردي اشاره كرد؛ از جمله مقاله  مي
قلم حسن نقدي نژاد كه به بيان سياست خارجي حـزب عـدالت و توسـعه، قبـل از ورود آن بـه                      

تاملـي  «در گزارشي ديگر از مركز تحقيقات استراتژيك تحت نام      .  پردازد تحوالت در خاورميانه مي
، صرفا به چرايي انتخاب اهـداف و        »بر اهداف و مواضع متناقض تركيه در قبال تحوالت خاورميانه    

آمـيز ايـن كـشور را         هاي تناقض رويكردهايي از طرف تركيه توجه شده و با تاكيد بر آن، بروز رفتار
سازي از اين شرايط      وجود آمدن بستري براي فرصت     بعد از ظهور تحوالت در كشورهاي عربي و به
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در يادداشت ديگري نيز غالمعلي سليماني به رويكـرد سياسـت           .  از منظر تركيه توضيح داده است 
گرايي و حمايت تركيـه       خارجي تركيه در تحوالت سوريه با استفاده از دو سناريوي تفكر نوعثماني   

. كنـد   انداز سياست خارجي تركيه را در بحران سوريه ناموفق توصيف مي     از معارضان سوري، چشم
در همين راستا، مقاله حاضر در نظر دارد با استفاده از اخبار و وقايع رخ داده به صـورت مـستند و         

نظـران بـه تبييـن سياسـت خارجـي            هاي ژورنالسيتي و مصاحبه كارشناسان و صاحب    نيز تحليل
رو، نوشتار پيش رو بـر آن اسـت بـا اسـتفاده از روش                  از اين .  تركيه در قبال بحران سوريه بپردازد  

ترتيـب بحـران سـوريه و         هاي مستقل و وابسته كه به    ـ تحليلي و مد نظر قرار دادن متغير توصيفي
سياست خارجي تركيه است، به تبيين تاثيري كـه بحـران سـوريه بـر سياسـت خـارجي تركيـه              

يابي به اين فرضيه نگاشته شده كـه تركيـه در             در ادامه، مقاله در پي دست. گذاشته است، بپردازد
سازي در همكاري     اي و مهندسي ژئوپليتيك مطلوب خود و نيز اعتماد   جهت افزايش قدرت منطقه

و اتحاد با غرب در منطقه با اقدامات تهاجمي، مبادرت به تشديد بحران در سوريه كرده و خواستار      
 . تغيير رژيم اين كشور است

 المللي يابي بين تلفيق ديدگاه مرشايمر و نظريه منزلت: چارچوب نظري
المللي آنارشيك بوده و بعد از اين نيز آنارشيك باقي خواهـد       مرشايمر معتقد است ساختار بين

نـدرت در عرصـه سياسـت جهـاني يافـت             هاي طرفدار حفظ وضع موجود به    از اين رو دولت.  ماند
هـايي جهـت      وجوي فرصت   اي بسيار قوي براي جست    الملل انگيزه شوند؛ زيرا ساختار نظام بين مي

دارد تـا هرگـاه       ها بخشيده و آنها را بـر آن مـي          افزايش قدرت به بهاي كاهش قدرت رقبا به دولت
. ها سنگيني كرد، از موقعيت پيش آمده در جهت كسب منافع خود استفاده كننـد       منافع بر هزينه

بنابراين بـا   .  اي تبديل شود    در اين راستا هدف غايي يك دولت، آن است كه به يك هژمون منطقه   
ها بـه اسـتفاده از        ها براي كسب موقعيت هژموني، دولت سازي قدرت توسط دولت توجه به بيشينه

آورند كه در هر دو مورد؛ يعني هم افزايش قـدرت و نـيز مهـار و              دو گروه رفتار راهبردي روي مي
ها در راهبرد افـزايش قـدرت از گزينـه            دولت.  گيرند كنترل رقبا، وضعيت ژئوپليتيكي را درنظر مي

دارد كـه     اين ديدگاه بيان مـي      به دنبال اين مساله،   .  كنند بياري معركه استفاده مي جنگ و يا آتش
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دارد تا قدرت نسبي خود را به حداكثر برسـانند؛          هاي بزرگ را وا مي الملل، قدرت ساختار نظام بين
زيرا اين تنها راه مطلوب براي به حداكثر رساندن امنيتشان در چنين محيـط آنارشـيكي خواهـد                

در هميـن رابطـه، دولتـي       .  كنند  به عبارت ديگر، بقا را مستلزم ارايه رفتاري تهاجمي تلقي مي .  بود
اي را دارد، با موانعي از طـرف هژمـون       شدن به هژموني منطقه كه قصد تغيير جايگاه خود و تبديل

رو   بـه   اي كـه واقـع شـده اسـت، رو           هاي ديگر در منطقـه      مسلط دور از منطقه خود و نيز با دولت      
يابي ديگـران در جهـت        شود و بر همين اساس دولت هژمون مسلط شرايط را براي عدم دست   مي

بنـابراين تئـوري مرشـايمر بـا تاكيـد بـر              (Mersheimer, 2001).  كند  هژمون شدن فراهم مي   
المللي و براساس رفتار تيپيكال كشورها، اغراض و نيات آنها را مشخص كرده و سلسله        ساختار بين

در .  كنـد   بيـني مـي     شـان پيـش     يابي به موقعيت برتر دو حوزه زيست        اعمالشان را در جهت دست 
اي نيـز     ها براي بهبود جايگاه خود در سطح كـالن و هـم منطقـه        طلبي دولت همين راستا، منزلت

 . شود قابل اعتنا مي
مراتبـي    هايي درباره رتبه و جايگاه يك كشور در نظام سلـسله     شامل ايده» المللي منزلت بين«

بنـدي بـر مبنـاي ارزيـابي از           ايـن رتبـه   .  الملـل اسـت     سياسي، نظامي، اجتماعي و اقتصادي بيـن  
عـالوه  .  شود  هاي قدرت مادي و همچنين معنايي يك كشور در مقايسه با ديگران تعيين مي      مؤلفه

هايي دربـاره وضـعيت     تواند شامل ايده المللي مي بر ارزيابي درخصوص وضعيت موجود، منزلت بين
ها، با هدف احراز يك       المللي در هويت ملي و خودپنداره   مقصد سياسي و منزلت بين.  مطلوب باشد

بـا  .  شود  ها و تامين عزت نفس ملي تعريف مي     هويت برجسته براي دولت در مقايسه با ديگر دولت
تعبيـر    به.  هايي تعلق دارند يا بايد بپيوندند       يابند كه به چه گروه ها در مي تعريف اين دو ركن، دولت

تواننـد در قالـب آرمانـي         نبـوده و مـي    )  توصـيفي (ديگر، اين موارد لزوما ناظر به شـرايط موجـود       
هـاي    ها و ويژگي الملل بر مبناي شاخصه هاي مورد نظر در سطح بين گروه. تعريف شوند) تجويزي(

  (Noori, 2012, 133 -134).شوند مادي و معنايي تشكيل مي

با توجه به رويكرد تهاجمي تركيه در قبال تحوالت سـوريه در قالـب اقـداماتي چـون آمـوزش              
هاي مسلح در اين كشور و پناه دادن به آوارگان سوري و نيز        گروه نظاميارتش آزاد سوريه و تجهيز 

ارايه راهكار براي حل بحران موجود در سوريه كه در نهايت بركناري اسد از حكومت و ايجاد دولـت       
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طلبي   اي و نيز منزلت     يابي به موقعيت هژمونيك منطقه    دهد، كه دست انتقالي را مورد تاكيد قرار مي
 . توان مجموعه اين موارد را در چارچوب تئوريك ذكر شده بررسي كرد را مطمح نظر دارد، مي

 تاريخ روابط تركيه و سوريه
ها ارتباط مداوم و نزديكي ميان تركيه عثماني و بالد شام، يك ديوار بلنـد جدايـي          پس از قرن

اي از سـوريه      ميان دو كشور تركيه جديد به رهبري آتاتورك و سوريه جديد كه بخـش جداشـده         
حـدود آن تقـسيم و        »سـايكس پيكـو     «  بزرگ به دست استعمار فرانسه بود، و قبال طبق پيمـان    

كه تركيه تحت حكومت مصطفي       حالي  در فاصله دو جنگ جهاني در .  مشخص شده بود، پديد آمد
هاي اسـالمي و اصـيل مردمـي ايـن            كمال پاشا به دنبال يك كشور مدرن غربي و بريدن از ريشه    
مانـده    تدريج درصدد خروج از آثار باقي       كشور و امپراتوري و ميراث آن بود، نخبگان عرب سوريه به 

از سوي ديگر، دين اسالم كـه    .  گرايي عرب و وحدت عربي بودند هاي ملي از عثماني و رواج گرايش
نشين امپراتوري عثماني ازجمله استانبول و دمشق بـود، بـا       هاي مسلمان عامل وحدت ميان بخش

فرمايان به مايه انفـصال و جدايـي          ي خاصي در تركيه و سوريه مواجه شد و از جانب حكم  تعبيرها
در سوريه نخبگان جديد، قدرت را قبضه كردنـد و در جهـت            ) 638 ، 1377 امامي، . (مبدل گرديد

 ،المللـي ظهـور كـرده بـود         عنوان قطبي جديد در صحنه بين    برقراري روابط با اتحاد شوروي كه به
. گرايي عرب و كمونيـسم قـرار گرفتنـد          حركت كردند و از نظر اعتقادي تحت تاثير افكار تند ملي      

كه تركيه با جديت تمام در جهت عكس آن حركت نمـوده و بـه عـضويت كامـل پيمـان             حالي در
درآمد و روابط خود را با اياالت متحده آمريكا و كشورهاي غربي گـسترش       )  ناتو(آتالنتيك شمالي 

نوبه خود موجب شـد   سياسي متفاوت و متضاد، به  مجموع اين عوامل و دو طرز تفكر و انديشه.  داد
در اين ميان شناسـايي اسـراييل از جانـب تركيـه بـر              .  دو كشور فاصله بيشتري از يكديگر بگيرند 

طلبانـه آن و      گرايي افراطـي عـرب و گـرايش توسـعه           از طرف ديگر نيز وجود قوم  .  اختالفات افزود
روابـط ايـن دو كـشور       .  اعتمادي تركيه به سوريه را فراهم كرد       ارتباط دمشق با مسكو موجبات بي

شدت تحت تاثير مواردي چون اختالف بر سر منطقه هاتـاي، بحـران     قبل از جنگ خليج فارس به
  (Khoury, 1987, 6206).آب و مساله كردها بود
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در ايـن   .  تا زمان فروپاشي شوروي، تركيه و سوريه در دو جبهه در مقابل يكديگر قـرار گرفتنـد        
گرايـان    گرايان ترك با چـپ      ارتباط ميان چپ  .  مدت نيز در هر فرصتي به همديگر ضربه وارد كردند  

اگرچـه  .  كـرد   تر مـي    سوريه در آن زمان از جمله مواردي بود كه شكاف ميان اين دو كشور را عميق  
همواره بعد از فروپاشي شوروي و پيامدهاي ناشي از آن و جنگ خليج فارس و همچنين اعالم نظم       
نوين جهاني توسط بوش پدر، دو كشور به جهـت بـه مخـاطره افتـادن منافعـشان تـا حـدودي از                 
مناقشات كناره گرفتند، روابط آنان تا روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه كه بـا رويكـرد         

از .  سياست به صفر رساندن مشكالت با همسايگان به قدرت رسيد، همچنان از سردي برخوردار بود    
اي شده و بـه بسترسـازي         زدا وارد معادالت منطقه     آنجا كه دولت جديد تركيه در قالب قدرت تنش

هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي با ساير كشورها از جمله سوريه پرداخت، روابط     همكاري  در زمينه
اي از زمان، تحريم ديپلماتيك سـوريه از طـرف            طوري كه در برهه دو كشور رو به بهبود گذاشت، به

در واقع، سـوريه بـراي      .  اياالت متحده، اتحاديه اروپا و جهان عرب، باعث نزديكي تركيه و سوريه شد
خروج از انزوا و تقويت موقعيت خود در منطقه، فارغ از مناقشات خود با تركيه روي بـه سـوي ايـن       

هاي اقتصاد خود از      تركيه نيز از اين شرايط استفاده كرده و براي رشد مؤلفه .  متحد ديرين خود آورد
در ادامه تركيـه      (Phillips, 2012, 36 & 38).برداري كرد ه عنوان بازار جديدش بهر اين كشور به

كرد براي حفظ توازن منطقه دست به سلسله اقداماتي در جهت نيل بـه ايـن هـدف زده و                 سعي
هاي منطقه را ايفا كند، اگرچـه در ايـن ميـان اعمـال ايـن كـشور چـون                      نقش مهاركننده قدرت

رسميت  شناختن رژيم اسراييل و عقد قراردادهاي نظامي و امنيتي با آن موجبات نگراني حكام         به
ها چون آتش زيـر    اما تنش و درگيري ميان اين دو كشور پس از گذشت سال.  سوري را پديد آورد

ور شدن آن و فرو رفتن طـرفين در گردابـي از برخوردهـا              خاكستر بوده و هر لحظه احتمال شعله
 . وجود دارد

 »عدالت و توسعه«سياست خارجي حزب 

راهبرد سياست خارجي حزب عدالت و توسعه متاثر از متغيرهـاي درونـي و بيرونـي فراوانـي              
محيـط سياسـي و حكومتـي       «گيري آنها ريشه در دو عامل         اعظمي از نحوه جهت است كه بخش 
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ساخت سياسي تركيه، قانون اساسـي و وجـود         .  دارد  »غربي شدن آنكارا  «و فرايند طوالني  »تركيه
گيري سياست خارجي از قبيل شوراي امنيت ملي، دادگاه، قـانون         نهادهايي اثرگذار در فرآيند شكل

جمهور و ارتش باعث شده است كه راهـبرد سياسـت خارجـي         وزير، رييس پارلمان، نخست اساسي، 
) 1390 صـولت،   (.  اين كشور در يك محيط تقابل و تعامل با افكار كماليستي تنظيم و اجـرا گـردد           

اش يعـني عـدم       سياست خارجي تركيه در منطقه خاورميانه در خالل جنگ سرد از اصل سـنتي      
 1990 گري در منازعات و مسايل مربوط به اين منطقه پيروي كرده است، اما بعد از دهـه              مداخله

و امضاي قراردادهاي امنيتي و نظامي ميـان آنكـارا و تالويـو عمـال سياسـت خـارجي تركيـه بـا                  
دليل   بعد از انحالل حزب فضيلت بنا بر تصميم دادگاه قانون اساسي تركيه به     .  دگرگوني مواجه شد

طلـب حـزب منحـل        تر و اصالح    فرصتي براي اعضاي جوان 2001 ضديت با سكوالريسم، در سال 
.انـدازي كننـد     شده فراهم شد تا حزب عدالت و توسعه را بـه رهـبري رجـب طيـب اردوغـان راه          

حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسيدن، اعالم كرد كـه تركيـه در يـك        )  1390 محمدي، (
. شرايط منحصر به فرد براي پيوند و ايجاد سازش بين اسالم، دموكراسي و سـكوالريزم قـرار دارد               

اعتراض كرد و در عين حال واشنگتن خواسـتار معرفـي            »ها برخورد تمدن«تركيه نسبت به ايده 
در واقع تركيه به بـازنگري در   ) 50 ، 1385 مراديان، .(عنوان يك الگو براي جهان اسالم بود تركيه به

اي را    ها مبتني بر رابطه صرف با غرب بود، پرداخته و مسير ميانـه    سياست خارجي خود كه تا سال
حزب عدالت و   .  اش ترسيم كرد   در قبال همسايگان و منطقه خاورميانه و نيز متناسب با منافع ملي

توسعه در همان اوان به قدرت رسيدن اعالم كرد كه سياست خارجي تركيه داراي تعادل و تـوازن     
نبوده و تاكيد بيش از حد بر رابطه با اروپاي غربي و امريكا و ناديـده گـرفتن ارتبـاط بـا كـشورها               

. المللـي شـود     آفريني بزرگ تركيه در صـحنه بيـن         تواند موجد نقش    خصوص در خاورميانه نمي  به
هايشان نـسبت بـه غـرب        درعين حال كه رهبران تركيه در نظر دارند به تعادل در مقابل وابستگي

اي   برسند، در داخل تركيه نيز در حال بازگشت به هويت اصيل و تاريخي خود و يـادآوري تركيـه          
از ايـن رهگـذر كوشـش تركيـه صـرفا در طـرح              .  هستند كه وارث يك امپراتوري چندمليتي بود    

اش خالصه نشده، بلكـه كوشـشي بـراي ايجـاد تعديـل               اسالميزه كردن تركيه و سياست خارجي 
. هـاي ژئوپليتيكـي ايـن كـشور را نـيز مـد نظـر قـرار داده اسـت                      كماليسم در راسـتاي واقعيـت    
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گيرنــدگان در ايــن كــشور، تركيــه بــه جهــت دارا بــودن            از منظــر تــصميم  )  1389  قهرمــانپور،(
اي است كه طبـق ايـن      اش، نيازمند سياست خارجي هاي هويتي متكثر و ابعاد چندوجهي شاخص

تـوان بـه      دهنده رهنامه سياست خارجي تركيه مي     هاي تشكيل از مؤلفه.  هويت متنوع تنظيم شود
دليل داشتن تاريخي پرشـكوه و عمـق جغرافيـايي،         آفريني تركيه در عرصه جهاني به افزايش نقش

گذاري بر قدرت نرم، الگو شدن نهادهاي سياسي داخلي ايـن كـشور بـراي سـاير             تاكيد بر سرمايه
كشورهاي منطقه، اقتصاد قدرتمند، ايجاد همكاري ميان كـشورهاي منطقـه از لحـاظ سياسـي و            

) 1390 شـكوهي،   .(هاي خـارجي اشـاره كـرد        امنيتي و اقتصادي براي جلوگيري از مداخله قدرت    
 «شـد كـه تحليلگــران، ايــن سياســت خــارجي تركيـه را          مفـاد ايــن رهنامــه در حــالي مطــرح        

هايي بود كه ايـن پديـده بـه همـراه خـود            گذاري به جهت ويژگي اين نام.  ناميدند »گرايي نوعثماني
ها عملياتي كردن سياست صفر كردن مشكالت با همـسايگان از طريـق       از جمله اين ويژگي.  داشت

وفصل اختالفات سياسي و فرهنگي خود با همـسايگانش، رضـايت نـسبي از          تالش تركيه براي حل
اجراي اين سياست در غرب و شرق برمبناي قـدرت هنجارهـاي سياسـي، اقتـصادي، ديپلماسـي،             

پذيري براي سازگاري بدين مفهـوم كـه        هاي امپراتوري عثماني، انعطاف فرهنگي و نفوذ در سرزمين
پـذيري خـود را در        الملل جزمـي را كنـار گذاشـته و بـا انعطـاف              كند سياست بين  تركيه سعي مي

گرايي جديد اهميت جهان اسالم را به اندازه غرب پذيرفـت        عثماني.  معادالت جهاني جاي دهد، بود
ها ارتباط با شرق تا حدود بسياري محو شده بود، ولي ايـن        و اين درحالي بود كه در دوره كماليست

، 1390 اميدي و رضـايي،     . (تعريف جديد از اين نوع رابطه با عنوان واقعيت ژئوپليتيكي شكل گرفت  
.شوند  در واقع عالوه بر جغرافيا، تاريخ و اقتصاد نيز منابع سياست خارجي تركيه محسوب مي    )  242 

ديگر اينكه تركيه درعين ارتبـاط بـا شـرق و همـسايگانش جهـت حـل                    )228 ،  1380 طاهايي، (
از نظـر اردوغـان،     .  پردازد  هاي جهاني مي    طور هماهنگ با قدرت   اختالفات، به توسعه روابط خود به

تواند با كشورهايي كه در تـضاد         جمهور تركيه، اين كشور تنها كشور خاورميانه است كه مي     رييس
ايـن نـوع    .  هستند به واسطه قدرت نرمي كه دارد، تعامل داشـته باشـد         ... ايدئولوژيك و سياسي و 

تـداوم      2011 اي حـداقل تـا انتخابـات ژوئـن            المللي و منطقه    نگرش تركيه نسبت به مسائل بين 
داشته و همچنان تركيه در مـسير اقـدامات حـل و فـصلي بـراي پايـان دادن بـه مـشكالت بـا                           
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زني براي ورود به اتحاديه اروپا و تـالش بـراي حفـظ               همسايگانش در منطقه و در عين حال چانه
در همين راستا، اردوغان قبـل از اعـالم رسـمي پـيروزي         .  هاي اياالت متحده از خود است حمايت

حزب عدالت و توسعه در نطقي تلويحا اين طور بيان داشت كه پيروزي اين حزب در واقع پيروزي      
هـا تـا      ايـن گفتـه   .  شدند  هايي است كه سابقا جزو قلمرو امپراتوري تركيه محسوب مي      تمام كشور

كننده نقشه جغرافيايي اردوغان و بـه نوعـي بازگردانـدن ايـن كـشور بـه              تواند ترسيم حدودي مي
در واقع تركيه بـا تعريـف     .  المللي باشد جايگاه رهبري اين مناطق و عامليت فعال آن در جامعه بين

اش ارايه كـرده، توجـه خـويش را بـه خاورميانـه معطـوف                جديدي كه از خود و سياست خارجي
تبديل خاورميانه به كانون توجه سياست خارجي تركيه، نشان از وجود بعد قدرتمند       . ساخته است

تركيب اين مساله بـا تـاريخ و جغرافيـا و طـرح آن در            .  هويتي در سياست خارجي جديد آن دارد
شود كه تركيه هدف خـود در خاورميانـه را در تبـديل شـدن از                   رهنامه عمق راهبردي باعث مي    

هايي كه در منطقه فراهم اسـت،   اي به قدرت مركزي خالصه كرده و از تمام موقعيت قدرت منطقه
براي تركيه داشتن رابطه با غـرب       . در جهت رسيدن به اين هدف و تثبيت موقعيتش استفاده كند

به خصوص آمريكا و همچنين عضويت در ناتو و تداوم حـضور موثـر امريكـا در منطقـه، ازجملـه                   
يابي به موقعيت قـدرت مركـزي       تواند در جهت دست گيري از آنها مي هايي است كه با بهره فرصت

هايي است كه زمينـه را     ترين فرصت در همين راستا بروز بحران در منطقه نيز از مهم.  استفاده كند
 . كند براي كسب موارد فوق فراهم مي

 سياست خارجي تركيه بعد از بروز بحران در سوريه
كـه رهنامـه بـه        طـوري   بروز بحران در سوريه موجب تغيير سياست خارجي اين كشور شد، به 

ها، به صفر رساندن تعهدات در صورت لزوم و در راستاي منـافع ملـي تعريـف                 صفر رساندن تنش
راهبرد سياست خارجي حزب عدالت و توسعه متاثر از متغيرهـاي درونـي و بيرونـي فراوانـي         . شد

محيط سياسـي و حكومتـي      «گيري آنها ريشه در دو عامل         است كه بخش اعظمي از نحوه جهت 
ساختار سياسي تركيه، قـانون اساسـي و        .  قرار دارد   »غربي شدن آنكارا  «و فرايند طوالني   »تركيه

گيري سياسـت خـارجي از قبيـل شـوراي امنيـت ملـي،                وجود نهادهايي اثرگذار در فرآيند شكل 
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جمهور و ارتش باعث شـده اسـت كـه راهـبرد              وزير، رييس   پارلمان، نخست   دادگاه، قانون اساسي، 
. سياست خارجي اين كشور در يك محيط تقابل و تعامل با افكار كماليستي تنظيم و اجـرا گـردد        

با توجه به موضوعات قابل بررسـي در سياسـت خـارجي كـه            )  1391 سايت انديشه و عمل پويا، (
هـاي    گيري  آفريني آنان و همچنين سمت      ها، مجموعه اعمال و نيز نقش   عموما شامل اهداف دولت

توان اقدامات تهاجمي تركيه را در قبال سوريه با هدف          ها در ادامه اقداماتشان بوده است، مي دولت
اي دانست و براي اين دولـت نقـش      طلبي و حركت به سمت كسب موقعيت هژمون منطقه منزلت
هـا    اين مساله بيانگر اين است كه بعد رهنامه به صفر رساندن تنش        .  زا در اين رابطه قائل شد تنش

گيري تركيـه در قبـال        توان براي موضع    داليل مختلفي را مي   .  در راستاي منافع تعريف شده است
گيري سياست خـارجي تركيـه و قـرار گرفتـن            يكي از اين داليل، تغيير در جهت.  سوريه برشمرد

تركيـه بـا تغيـير نقـشه سياسـي منطقـه در             .  خاورميانه در كانون توجه اين سياست جديد است      
هاي جديد هم به نوعي ارتباط برقرار كند كـه در نهايـت                سياست خارجي خود سعي دارد با نظام

بـه هميـن خـاطر رويكـرد سياسـت          .  منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي اين كشور را تامين كنـد    
اي مبتني خواهد بود تا در آينـده        خارجي تركيه بر تبديل شدن به بازيگري فعال در عرصه منطقه

تـرين رقيـب      براي ساير كشورهاي منطقه محلي جهت رجوع باشد، اما در اين مـسير ايـران مهـم     
بنابراين و با توجه به نـوع رابطـه ايـران و سـوريه و نقـش ايـن كـشور در                       .  رود  شمار مي تركيه به
دنبـاال آن روي كـار       اي ايران، تركيه حذف سوريه از ليست متحدان ايران و به هاي منطقه سياست

از سـوي   .  دانـد   هاي تضعيف ايران مي     گيري غربي در سوريه را يكي از راه آمدن يك دولت با جهت
توانـد ايـن پيـام را بـراي           ديگر، موفقيت تركيه در غالب ساختن ديدگاهش در رابطه با سوريه مي     

افكار عمومي جهان داشته باشد كه تركيه در منطقه، نفوذ و قدرت بيشتري نسبت به ايران داشته         
 . يابي تركيه به هدف رهبري در منطقه خواهد بود و اين خود به معني دست
توان بـر مبنـاي سـه اصـل           گيري تركيه در خصوص بحران سوريه را مي   از منظري ديگر جهت

. گرايي، كماليـسم و دوگليـسم تركـي دانـست           اساسي سياست خارجي اين كشور شامل نوعثماني      
دنبال اين سه اصل داوود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه، نيز در اين مورد در بيان       به)  2012 تسيبار، (

وقتـي  «هاي خود در مورد بحران سوريه اذعان داشت كه    گيري هاي تركيه در موضع اهداف و انگيزه
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خيزش عربي در تونس آغاز شد، يك چالش بزرگ پديد آمد، يك چالش بزرگ براي منطقه و يـك   
سياست خارجي ما چه بايد باشد؟ ما چه رويكردي       :  چالش بزرگ براي تركيه، و ما از خود پرسيديم

ما بايد خواست مردم عرب را حمايـت و         :  بايد نسبت به اين فرايند داشته باشيم؟ و پاسخ ما اين بود   
كنيم كـه     اين حق آنهاست؛ چون ما فكر مي    .  پشتيباني كنيم هركجا كه باشند و هرچه كه بخواهند

 (Davutoglo, 2012)   ».اين جرياني تاريخي بوده و اكنون وقت تغيير است
بر اساس نظرات اوغلو، تئوريسين حزب عدالت و توسعه، تركيه بايـد حـوزه نفـوذ جغرافيـاي                  

در اين نگاه طبيعي خواهد بود كه بـه سـوريه       .  سياسي خويش را به حوزه نفوذ تاريخي پيوند دهد
مبنـا قـرار دادن      در عيـن حـال    .  عنوان اولين دروازه ورودي در جهت تحقق اين امر توجه شود         به

ها، سبب شده است فرصت سـوريه،      گذشته تاريخي بدون مد نظر قرار دادن شرايط امروز و قابليت
 )1391 ملكي، . (تهديدي جدي براي تركيه تبديل شود به

طور سنتي همواره نقش حايل ميان شرق و غرب براي خود قائل بوده؛        از طرف ديگر، تركيه به
امـا ايـن امـر در       .  بدين معني كه غرب همواره سعي داشته است از پنجره تركيه به شرق نگاه كند 

اي متناسب با معيارها و استانداردهاي غربي ساخته شـده   پذير خواهد بود كه تركيه شرايطي امكان
تركيه هم در كارنامه سياست خارجي خود همواره از اين مساله استقبال كرده و براي تحقق     .  باشد

رسـد    نظـر مـي     كار بسته است، اما در حال حاضـر بـه          بخش در منطقه را به هاي توازن آن سياست
كند و بدون ترديد ناديـده گـرفتن آن منجـر بـه             تركيه برخالف اين حكم ژئوپليتيكي حركت مي

در ايـن خـصوص ظـاهرا       .  تحميل يك شكست تاريخي براي سياست خارجي تركيه خواهد شـد         
.انـد     تاكنون حتي بازيگران غربي نـيز از بـازي جديـد تركيـه در منطقـه حمايـت جـدي نكـرده                   

روي سياست تركيه در قبال تحوالت انقالبـي منطقـه تـابع مالحظـات               هر  به)  1391 زاده،  مومن(
كه پيش از آغاز زنجيره اعتراضـات، دولـت اردوغـان در راسـتاي               طوري اقتصادي آن بوده است، به

اعم از    ـهاي منطقه     همواره بر مناسبات دوستانه با كليه رژيم  » مشكل صفر با همسايگان«راهبرد 
هايـي    ها با مـشاهده واقعيـت       اما پس از آغاز تحوالت، ترك .  تاكيد داشت ـ دموكراتيك يا اقتدارگرا

نظير جديت و قاطعيت معترضان براي تغيير رژيم و الگوپذيري بسياري از آنها از حـزب عـدالت و        
اي تركيـه مـستلزم حمايـت از          بندي رسيدند كه بهبود آينده جايگـاه منطقـه       توسعه به اين جمع
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به اين ترتيب، نخبگان حـزب عـدالت و توسـعه تـصميم گرفتنـد از             .  هاي معترضان است خواسته
عنوان يك فرصت بزرگ جهت تعميـق موقعيـت هژمونيـك        ـ سياسي منطقه به تحوالت اجتماعي

طـور كلـي، حـزب عـدالت و           به     (Lindenstrauss, 2012).كشورشان در منطقه استفاده كنند  
هـاي سياسـي و       توسعه، سياست راهبري و پيشتازي را در نظر داشته و عـالوه بـر آن در زمينـه                  

اقتصادي سعي كرده است همچنان ارتبـاط خـود بـا سـاير كـشورها را حفـظ كنـد و در ادامـه                         
هاي امنيتي خود را در عراق كاهش و همچنيـن الگـوي حكومـتي خـود را در خاورميانـه                دغدغه

حزب عدالت و توسعه همچنين قصد دارد تركيه را از يك كشور صـرفا بـازيگر بـه            .  گسترش دهد
اي تبديل كند و اين روند در قالب       اي و فرامنطقه كشوري داراي نظريه و رهنمود در مسائل منطقه

هـاي اصـلي      در ادامه نوشتار، برخي اقدامات و مؤلفـه       .  شود  تعريف مي   »گرايي نوعثماني«سياست 
گـيرد، ايـن      سياست خارجي تركيه در قبال بحران سوريه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مـي    

 :ـ امنيتي است ـ ديپلماتيك و نظامي گيريها شامل دو دسته مواضع سياسي اقدامات و موضع

  :ـ ديپلماتيك مواضع و اقدامات سياسي. الف
 هاي معارضين سوري ميزباني نشست 

هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا، سوريه نيز متعاقب آن از امواج ايـن         به دنبال خيزش
دولتمـردان تـرك    .  ها در نهايت اين كشور را نيز دربرگرفت     ها مصون نمانده و دامن ناآرامي خيزش

هاي امنيتي حضور كردها در دو سوي مرزها، انتظار داشـتند دولـت بـشار         در ابتدا به دليل دغدغه
هاي اولية خـود    گيري اي را در موضع رو سياست محتاطانه ها را مهار كند و از اين اسد بتواند ناآرامي

هـاي    بنـدي رسـيد كـه حركـت         تر شدن اوضاع، تركيه به اين جمع        درپيش گرفتند، ولي با وخيم
هـا را     جاري در خاورميانه فراگير است و شايد دولت سوريه نيز تاب مقاومت در برابر ايـن خـيزش      

جويانه تركيه در مسائل سوريه، تغيير مواضع اين كـشور در             از جمله اقدامات مداخله.  نداشته باشد
. فصل موضوع سوريه بـه رهـبري اپوزيـسيون دولـت سـوريه بـود               جهت برگزاري جلسات حل و    

گرايـي خـويش در       دولت اردوغان با توجه به رويكرد نوعثماني    )  1391 سايت انديشه و عمل پويا، (
اش براي حمايت از اپوزيسيون سوري بـه برگـزاري جلـسات بـا ارتـش آزاد                    اي  هاي منطقه  تالش
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در واقع، تركيه با تحريك اپوزيـسيون  ) 2012 تسيبار، . (سوريه و شوراي ملي سوريه مبادرت ورزيد
و براندازي دولت سوري كه در خارج از مرزهاي سوريه مستقر بودند، به سـرنگوني حكومـت اسـد      

اين اقدامات و عدم توجـه تركيـه        .  دست زد و موجبات ناامني رواني مردم سوريه را نيز فراهم آورد
هاي پيشنهادي از طرف كشورهاي منطقه كه در قالب چنـدين نشـست ويـژه صـورت            به راه حل

تـاكنون    2002 گر و مدارامدارانه حـزب اردوغـان از           گرفته، موجب مخدوش شدن چهره مصالحه     
تركيه با هدف براندازي حكومت اسد دست به اجـراي مجموعـه اقـداماتي زد كـه بـه              .  شده است

تركيه نه فقط خواستار ايجـاد  «.  دنبال آن از فرصت پيش آمده در سوريه به نفع خود استفاده كند
ترين   منطقه پرواز ممنوع در سوريه است بلكه ميزبان ارتش آزاد سوريه و كنگره ملي سوريه، اصلي     

هايي كه ناتو وعربـستان سـعودي و قطـر و           گروه.  هاي شورشي فعال در سوريه نيز بوده است گروه
تركيه اعالم كرده در عمليـات    .  ها را به وجود آوردند ليبي و امريكا با حمايت و پشتيباني تركيه، آن

عنـوان فرصـتي      نظامي عليه كردها، مرزهاي سوريه را نقض خواهد كرد و تركيه از اين موضوع بـه    
همچنين اقداماتي كه ارتش تركيـه عليـه مـردم         .  كند هاي جنگي بيشتر استفاده مي براي عمليات

 )2012 . وي.پرس تي( .»تركيه و اقليت كردها انجام داده است بخشي از اين ماموريت بوده است
وزيـر   اي و ديپلماتيك رهبران تركيه، چه رييس جمهور، چه نخست عالوه بر اين، مواضع رسانه

و چه وزير امور خارجه اين كشور در قبال بحران سوريه، به روشني بيانگر مواضع تركيه در جهـت        
 . تغيير رژيم در سوريه بوده است

ـ امنيتي. ب  :مواضع و اقدامات نظامي 
 هاي معارض مسلح لجستيك و آموزش ارتش آزاد سوريه و گروه. يك

هاي نظامي، بحران موجود در سـوريه         هاي معارض سوري به سالح    ه تركيه با مجهز كردن گرو
 جاسـتين وال،  تركيه با تكيـه بـه گـزارش            Yeni Mesajدر همين راستا، روزنامه.  زند را دامن مي

: نويـسد   ويژه در اخبار خاورميانه تخصص دارد، مـي       در استانبول، كه به اينديپندنتخبرنگار روزنامه 
رسـانند، در     اسلحه و مهمات مي »ارتش آزاد سوريه«قطر و عربستان سعودي از طريق تركيه به «

در حكومـت تركيـه     «:  افزايـد   او مـي    ».هاي ضد تانك نـيز وجـود دارد         ها موشك   ميان اين سالح  
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هاي عـرب و در راس        پول آن را شيخ   .  دادن، تعليم و تسليح مخالفان بشار اسد پايگاه اصلي است  پناه
ـا بـه        آنچه قابل دقت است، اين است كه ايـن كمـك          .  دهند  آنها عربستان سعودي و قطر مي  ـا تنه ه

وزارت خارجه تركيه همه اين ادعاها را    . شود المسلمين هستند داده مي هايي كه نزديك به اخوان گروه
هاي غربي مقيم آنكارا كسب كـرده        كند، در حالي كه جاستين وال اطالعات خود را از ديپلمات رد مي
كند كه تحت كنـترل       گويد سازمان اطالعات تركيه نقش واسطه را در اين ميان بازي مي   او مي.  است

مچنين منابع اطالعاتي اسراييل فاش كردند كه رژيم ه  (Vela, 2012)  ».تو امر حكومت تركيه اس
ـان      »اسـتينگر   «هاي ضد هوايـي     صهيونيستي، تركيه و آمريكا قصد دارند با ارسال موشك بـه مخالف

  .سوري زمين بازي در سوريه را به نفع مخالفان اين كشورتغيير دهند
كـه ارتبـاط      »دبكا فايـل  «در ادامه به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت صهيونسيتي      

طور مخفيانه مجـوز دادن    آمريكا پيشتر به «نزديكي با منابع اطالعاتي اين رژيم دارد، فاش كرد كه
به اعتراف ايـن منبـع صهيونيـستي        .  ها از سوي تركيه به مخالفان سوري را داده است      اين موشك

كند و براي دادن اين موشك به طرف سوم          ها را تحت ليسانس آمريكا توليد مي تركيه اين موشك
طور رسمي اجازه آمريكا را دريافت كند كه آمريكا پيشتر بعد از هدف قرار گرفتن جنگنـده         بايد به

هـا را     سروصدا اين اجازه را بـه تركيـه داده اسـت تـا ايـن موشـك                تركيه توسط ارتش سوريه، بي
ـا در نظـر گـرفتن جملـه           )  1391 مهـر،   (  ».هاي مسلح سوري قرار دهند  اختيار گروه در ـابراين ب بن

توان چرخش عملكرد اين كشور را خـالف اصـول اوليـه سياسـت         اقدامات تركيه در قبال سوريه، مي
در ايـن راسـتا، تركيـه       .  ها در منطقه بوده است، مشاهده كرد        خارجي آن كه همواره رفع كامل تنش

ـاني        براي دست گرايـي وارد عرصـه كـشمكش         يابي به موقعيتي برتر در منطقه و احياي تفكـر نوعثم
هاي خاورميانه در جغرافياي تركيه شد و در ادامه با توجه به اعمال تغييراتي كه در روند مواضع    قدرت

ـاي ايـن كـشور در         گـيري  ساير كشورهاي دخيل در سوريه ايجاد شد، باعـث محـدوديت تـصميم      ه
 . اش گرديد طلبانه هاي توسعه يابي به سياست دست

شـبكه العـالم،    رسـاني     گرايانه تركيه در سوريه، به گزارش پايگـاه اطـالع         در ادامه اعمال مداخله
تركيه در اراضي سوريه، با دخالت نظامي ـ اطالعاتي به پشتيباني متوالي اطالعـاتي، تـسليحاتي و      «

همچنيـن    ».پردازد  هاي نظامي مبادرت كرده و به آموزش ارتش آزاد سوريه مي   آموزشي از گروهك
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بر اسـاس ادعـاي مـسئوالن رسـمي تركيـه، بازديـد عناصـر مـسلح از                   «:  به گزارش همين پايگاه   
هاي پناهندگان سوري در تركيه به منظور يافتن داوطلب براي آموزش در يك پايگاه نظامي       ه اردوگا

 ) 1391 العالم، ( ».در داخل تركيه، تأييد ديگري بر حمايت خارجي از مخالفان مسلح سوري است

 هاي پاتريوت در مرز تركيه با سوريه استقرار موشك .دو
هـاي نـاتو را         تركيه همچنين در بخش ديگري از اقدامات تهاجمي خود، طرح استقرار موشك    

در حالي به مرحله اجرا گذاشته است كه ناتو هدف از اين اقدام را دفاع از تماميت تركيه و ساكنان      
بـه  .  دارد  ها به درخواسـت مـستقيم آنكـارا بيـان مـي             مناطق مرزي اين كشور و نيز كاهش تنش      

نظامي آلماني روز گذشته بـه بهانـه     240 حدود «به نقل از صداي روسيه، خبرگزاري مهر گزارش 
مقابله با تهديدات احتمالي سوريه براي استقرار سامانه موشكي پاتريوت در جنـوب شـرق تركيـه             

هاي پاتريوت بـه      بر اساس اين گزارش در كل، شش سكوي استقرار موشك     .  وارد اين كشور شدند
شود كه دو تا از اين سكوها از سوي آمريكا، دو تا از سوي آلمان و بقيه از هلنـد       تركيه فرستاده مي

هـا    نيز هدف استقرار اين موشـك . سي. بي. خبرگزاري بيدر ادامه ) 1391 مهر، ( ».شود تامين مي
 ) 2012 سي، .بي.بي(. داند را دفاع از مردم و سرزمين تركيه مي

 تهديد نظامي تركيه عليه سوريه
طور كلي سه شرط براي اقدام نظامي تركيه در سوريه شامل صدور قطعنامه از    با توجه به اينكه به

ـامي و حـصول                  سوي شوراي امنيت بين   الملل، تصميم پيمان آتالنتيـك شـمالي بـراي مداخلـه نظ
ـ به نحوي كه شمال كردي سـوريه   ومرج كرده است تحوالت دراماتيك در سوريه كه آن را دچار هرج

امـا     (Meliha Altunisk & Tur, 2006)را از سيطره حكومت سوري خارج گرداندـ وجـود دارد،   
داشـته و در      هاي مرزي ميان تركيه و سوريه ادامه        حصول هر سه شرط، همچنان تنش باوجود عدم

كه تلفـات جـاني را در         طوري  آميز شده، به    ها منجر به برخوردهايي خشونت برخي مواقع اين تنش
خبرهاي منتشره حاكي است كه تركيه درصدد دفـع هرگونـه اقـدام فيزيكـي از             .  پي داشته است

تن از اتباع غيرنظامـي       5 آنكارا پس از اصابت خمپاره و كشته شدن  «كه  طرف سوريه است، چنان
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قلعه، ضمن نسبت دادن اين رويداد به ارتش سوريه، چنيـن اقـدامي را تهديـدي                  شهرستان آقچا
سازمان پيمـان آتالنتيـك شـمالي نـيز خواسـتار متوقـف             .  جدي عليه امنيت تركيه خوانده است  

بنـابراين هرگونـه      )  1391 دوويچه وله،   (  .»عليه تركيه شده است  ساختن فوري اقدامات تهاجمي
دارد كه دسـت بـه مقابلـه بـه مثـل در آن             تحركي در مرزهاي تركيه و سوريه، تركيه را بر آن مي

 . رابطه زند

 اي در سياست خارجي تركيه المللي و فرامنطقه تاثير عوامل بين
مرز بودن تركيه با عراق و ايران و سوريه و همچنين برقراري اتحاد ميان تركيـه            به هم  با توجه

و اسراييل، آمريكا از اين فرصت در جهت نزديكـي بـه كـشورهاي ايـران و سـوريه در خاورميانـه              
از طـرف ديگـر، سـابقه       .  كنـد   استفاده كرده و بهبود روابط خود با آنكارا را امري حياتي تلقي مـي        

همكاري اين دو كشور بعد از اشغال عراق توسط آمريكا و اسـتفاده از خـاك تركيـه بـراي خـارج              
كردن نيروهاي آمريكايي از عراق و نيز در ادامه حضور نيروهاي تركيه در قالب نـاتو در افغانـستان       
براي كمك به انجام عمليات نظامي به نيروهاي آمريكايي، الـزام وجـود رابطـه ميـان دوكـشور را                 

در عين حال، آمريكا تركيه را پلي ميان شرق و غـرب دانـسته و موجبـات انعقـاد                .  كند تبيين مي
قراردادهاي اطالعاتي ميان دو دولت را فراهم آورده، به صورتي كه در تحوالت سوريه ايـن مـساله         

اياالت متحده و تركيه براي همكاري در برخورد با بحـران سـوريه تـا حـد        .  نمود عيني يافته است
رغم منـافع، اصـول و اهـداف مـشترك و حمايـت روزافـزون                 كنند، بااين حال به  امكان تالش مي

مشترك عملياتي و اطالعاتي از اپوزيسيون سوريه، همكاري اياالت متحده و تركيـه در سـوريه از                
طوري كه اردوغان نسبت به عـدم همكـاري آمريكـا بـراي         منظر آنكارا چندان موثر نبوده است، به

تركيـه بـا عنايـت بـه مـشكالت          .  حمايت از اين كشور در جنگ با سوريه اعـتراض كـرده اسـت              
سـو و نيـاز بـه حمايـت آمريكـا در مقابلـه بـا                  اش در روند عضويت در اتحاديه اروپا از يـك  عديده
آمريكا قصد  .  ايش از سوي ديگر، خواستار گسترش روابط خود با واشنگتن است     هاي منطقه چالش

دارد از شرايط ايجاد شده در سوريه به نفع خود در منطقه استفاده كرده و به كمك تركيـه محـور     
عربـستان   ــ  مقاومت منطقه را كه شامل مثلث ايران، لبنان و سوريه است و در مقابل محور تركيه
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بر هميـن اسـاس، آمريكـا بـا حمايـت از اقـدامات تهـاجمي تركيـه و نيـز                      .  قرار دارد، تغيير دهد 
دنباال   بسترسازي در افكار عمومي جهاني براي تسهيل در روند بركناري اسد از حكومت سوريه، به    

ايجاد فضاي امن براي اسراييل، دسترسي بيشتر به منابع انرژي و بازارهاي مـصرف در خاورميانـه             
و اين در حالي است كه آمريكا درصدد است صـرفا از بحـران پيـش آمـده در سـوريه                       بوده است

بنـدي   بندي نمايد و در اين صورت استفاده كرده و توازن قوا را در خاورميانه با شكلي جديد صورت
جديد تركيه به مثابه مهره كليدي، اياالت متحده را در رسيدن بـه منـافع و اهـدافش در منطقـه            

بنابراين با توجه به اين فرضيه، آمريكا در حكم هژمون مـسلط مـانع افـزايش قـدرت          .  ياري رساند
تـاكنون در     1987 با توجه بـه موانعـي كـه از سـال          .  تركيه در قالب هژمون خاورميانه خواهد شد

عضويت تركيه در اتحاديه اروپا وجود داشته و داليل اتحاديه اروپا براي رد عضويت ايـن كـشور در      
شود، بحـران سـوريه و حـضور          اتحاديه مساله حقوق بشر و موضوع قبرس و كشتار ارامنه بيان مي

تركيه جهت خاتمه اين مناقشه و نيز فراهم كردن شرايط مناسب براي آوارگان سـوري در تركيـه      
 . تواند ديدگاه اتحاديه اروپا را در پيوستن اين كشور به آن تا حدودي تعديل نمايد مي

گـيري اسـد از مـسند         دنبال افزايش فشار آمريكا بر سـوريه مبـني بـر كنـاره        از طرف ديگر به
حكومت در اين كشور، ناتو نيز در همان مسير گام برداشـته و بـر هميـن اسـاس طـرح اسـتقرار               

در اين بيـن روسـيه و       .  آورده است  هاي پاتريوت را در مرز تركيه و سوريه به مرحله اجرا در موشك
دخالت نظامي ناتو در جريان بـروز تحـوالت در سـوريه در           . اند ايران خواستار توقف اين طرح شده

از طـرف ديگـر، اگـر       .  تواند به تشديد بحران در اتحاديه اروپا بينجامـد       قالب دفاع از عضو خود، مي
هاي مرزي اخير سوريه و تركيه به نقطه بحراني برسد و پاي ديگر اعضاي ناتو را در           دامنه درگيري

باز نمايـد، اقـدام     )  حمايت متقابل اعضا از يكديگر در زمان تهديد       (چارچوب ماده پنج اين سازمان 
كننـده    نظامي ناتو عليه سوريه در پرتو اصل مداخله بشردوستانه صورت خواهد گرفـت تـا جـبران     

المللي اين اقدام يعني عدم برخورداري از مصوبه شوراي امنيت سازمان ملـل   فقدان مشروعيت بين
اگرچه تركيه براي رفع موانع عضويت خود در ناتو به همكـاري بـا كـشورهايي چـون          .  متحد باشد

فرانسه در اتحاديه اروپا پرداخته است و قصد دارد با استفاده از پتانسيل موجود در نـاتو، معـادالت         
از ايـن رو موافقـت بـا        .  سوريه را به نفع خود و نيز در جهت تحكيم عضويتش در ناتو حركت كند     
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در ايـن   .  تواند تا حدودي اوضاع را به نفع اين كـشور تغيـير دهـد       هاي پاتريوت مي استقرار موشك
كننـده تركيـه در جهـت منـافع نـاتو در منطقـه ايفـاي                   عنـوان كـشور تحريـك       ميان فرانسه به  

 . كند مي نقش

 اي بر سياست خارجي تركيه تاثير عوامل منطقه
گرايـي در خاورميانـه و حركـت در جهـت             رويكرد منطقـه    در واقع، تركيه با مد نظر قرار دادن     

بيشينه كردن قدرت خود در منطقه در قالب رقابت با ايران در كسب رهبري منطقه و نيز با توجـه           
اش به ناتو و بروز       به استفاده ابزاري از پناهندگان سوري در خاك خود و باالخره با توجه به وابستگي

از آنجـا كـه     .  باشـد   هاي نظامي مرزي با سوريه، خواستار اتمام حكومت سـوريه مـي        برخي درگيري
باشند، هرگونـه اختـالل در موقعيـت         ترين مرزها را نسبت به يكديگر دارا مي تركيه و سوريه نزديك

خاطر تركيـه بـراي تـضمين        بدين.  هايي در تركيه خواهد شد     سياسي در سوريه منجر به بروز تنش
دنباال حفظ امنيت مرزهاي اين كشور ايجـاد خواهـد شـد، صـورتي تهـاجمي بـه              بقاي خود كه به

اقدامات خود داده و بركناري رژيم اسد را بهترين گزينه براي بازگشت ثبات در مرزهاي دو كشور و            
در هميـن راسـتا     .  كنـد  داند، بنابراين در اين رابطه از هيچ كوششي فروگذاري نمي نيز در سوريه مي

ساير كشورهاي منطقه كه به نوعي از رهگذر بحران سـوريه از حالـت موازنـه سـابق خـود خـارج                       
نفع ديگر شرايط بحـران را بـه نفـع خـود            اند، درصددند تا هر يك با محدود كردن طرفين ذي شده

هاي مطرح منطقه اجماع نظري براي حـل ايـن            بهبود بخشند و اين در حالي است كه ميان قدرت 
هين امر باعث ايجاد رقابت ميان كشورهاي موثر در معـادالت خاورميانـه شـده            .  بحران وجود ندارد

هـاي    هاي غيرمستقيم نظـامي در شـكل ارسـال گـروه            از آنجا كه تركيه در استفاده از گزينه    .  است
تروريستي به سوريه گام برداشته است، در نتيجه با واكنش ساير كـشورهاي منطقـه در ايـن بـاره                  

يابي به اهداف خود دركـسوت رهـبر منطقـه بـه كنـترل و مهـار رقبـاي                 مواجه شده و براي دست
 . اي خود در جريان بحران سوريه از طريق ايجاد موازنه پرداخته است منطقه

با وجود بحران در سوريه و قرارگرفتن تركيه و ايران در دو مـسير متفـاوت، سرنوشـت نظـام                  
سوريه در صورت فروپاشي يا دوام به ضرر يكي از دو طرف خواهد بـود؛ چراكـه تركيـه خواسـتار                 
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بنابراين كشمكش ميـان دو كـشور تـا         .  حذف اسد و ايران طالب ابقاي او در حكومت سوريه است 
اي كه    كوشد همواره موازنه    اين در حاليست كه تركيه مي .  حصول نتيجه نهايي ادامه خواهد داشت

ميان ايران، سوريه و لبنان در جريان بوده و عموما موجب سنگيني كفه ترازو به نفع ايران است را          
 . اي خود هموار سازد منطقه تغيير دهد، بدين گونه راه را براي ارتقاي سطح قدرت هم

تـوان ايـن      هاي بسياري بوده، امـا مـي        اگرچه روابط تركيه و اسراييل از آغاز داراي فراز و نشيب  
كه با وجود     چنان.  روابط را تا پيش از به وجود آمدن شرايط جديد، روابطي درحال گسترش دانست     

گرايي چون دولت حـزب رفـاه، جايگـاه و وزن اسـراييل در روابـط              هاي اسالم روي كار آمدن دولت
بعد از بروز تحوالت در كشورهاي عربـي و         .  خارجي تركيه دستخوش تغيير گسترده و چنداني نشد

از )  1391 آران،  (  .در پي آن در سوريه، تركيه همچنان به حفظ رابطه خود با اسراييل پرداخته است       
شود و نيـز      عنوان عمق راهبردي ايران محسوب مي آنجا كه اين رژيم در محاصره سوريه و لبنان به

با توجه به قرارداد امنيتي تركيه و اسراييل، اسراييل بـا اعمـال نفـوذ در سـوريه از طريـق تركيـه               
درصدد است شرايطي را كه منجر به بحران امنيتي براي اسراييل شده است تغيـير داده و از ايـن           

 . طريق ادامه بقاي خود را تضمين نمايد
هاي مخالف مستقر در سوريه، بـا بركنـاري اسـد از         با توجه به حمايت عربستان از گروه سلفي

از آنجايي كه حزب عـدالت و توسـعه         .  حكومت، صرفا اين گروه اخيرالذكر به قدرت خواهند رسيد 
گـيري    در تركيه خود يك حزب اخواني است، اين كشور با توجه به مالحظات امنيتي خود، قدرت    

ثباتـي    كند كه دامنه اين بي   ثباتي در اين كشور تلقي مي ها در سوريه را مترادف با توسعه بي سلفي
به تركيه نيز گسترش خواهد يافت، از اين رو رويكرد عربستان و تركيه تا حدي متفـاوت بـه نظـر        

ايـن  .  پـردازد   هاي عربستان در بحران سـوريه مـي         رسد، بنابراين تركيه به محدودكردن فعاليت مي
دنباال ساقط كردن اسد و برهم زدن موازنـه مقاومـت منطقـه و                 درحالي است كه هر دو كشور به  

 . اي ايران هستند دنبال آن كاهش نقش منطقه به
در طول مدت بروز بحران در سوريه، روسيه همواره درصدد حل آن و ارايه راهكار براي خـروج  

در واقع، سوريه عرصه رقابت آمريكا و روسـيه بـوده و در ايـن راسـتا                  .  از اين مناقشه برآمده است   
روسيه به مخالفت با اقدامات تركيه و كشورهايي چون عربستان در تشديد شرايط بحرانـي دسـت      
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هـاي    پهلو گرفتن ناو دريايي روسيه در بنـدر طرطـوس، مخالفـت بـا اسـتقرار موشـك            .  زده است
پاتريوت توسط ناتو در مرز سوريه و تركيه، ازجمله اقداماتي است كـه روسـيه بـراي جلوگـيري از         

اين در حـالي اسـت      .  برهم خوردن موازنه منطقه با محوريت ايران، لبنان و سوريه انجام داده است  
  هـاي   درخواست تركيـه بـراي اسـتقرار موشـك        «.  كه روسيه و تركيه دو جبهه مقابل هم هستند     

ايـن  .  پاتريوت ناتو در مرز اين كشور با سوريه، بار ديگر روابط آنكارا با مسكو را پيچيده كرده اسـت    
هـا    هاي نـاتو تاكيـد كـرده و روس          در حالي است كه مقامات تركيه صرفا بر قابليت دفاعي موشك

تر تقابل غرب بـا       اوضاع كنوني را نه صرفا درقالب تقابل تركيه با سوريه، بلكه در چارچوب گسترده     
 ) 1391 فارس، ( ».دهند خود نگريسته و مورد ارزيابي قرار مي

امنيتي شدن طائفه علويان در اين منطقه نيز از ديگر عوامل اثرگذار بر سياست خارجي تركيه       
هايي بـراي تحبيـب علويـان         بعد از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، اگرچه دولت قدم    .  است

ها باعث بروز مـساله       ها اعم از كردها و يا علوي  برداشت، اما عدم توجه دولت تركيه به حقوق اقليت
هاي تركيـه در      علوي.  تر كرده است    امنيتي براي آنكارا شده و تنش و كشاكش در جامعه را عميق    

شـود    اي كه تخميـن زده مـي        گونه  دهند، به ترين اقليت اين كشور را تشكيل مي كنار كردها بزرگ
عالوه بر آن، اكثريـت مخالفـان دولـت اردوغـان را            .  ميليون نفر از جمعيت تركيه علوي باشند 18 

مخالفانـي  .  دهند  دهند كه هسته اصلي اپوزيسيون مخالفان او را تشكيل مي  هايي تشكيل مي علوي
ها تامين    ترتيب تضميني براي حقوق علوي      كنند تا بدين  كه مدام بر سكوالر بودن تركيه تاكيد مي

انـد و     ها از لحاظ اجتماعي بسيار متحدتر از قبل شده علوي)  1391 ديپلماسي ايراني، (  .كرده باشند
در هميـن راسـتا، تركيـه       .  تري به خود گرفته اسـت      در نتيجه آداب و رسوم آنها نيز جنبه عمومي

ايـن در حـالي اسـت       .  ها در سراسر كشور است  گيري هويت فراقومي و يكپارچه علوي شاهد شكل
اتحاد اين گروه در    .  روند  كه بخشي از اين طائفه در سوريه بوده و از حاميان دولت اسد به شمار مي  

هاي دولت اردوغان     تواند امنيت داخلي تركيه را به مخاطره انداخته و در انجام فعاليت   دو كشور مي
برهم خوردن ثبات داخلـي تركيـه متـاثر از وضـعيت علويـان در             .  در قبال اسد اختالل ايجاد كند

 . هاي اين كشور خواهد بود سوريه از عمده چالش مواجهه با مساله 
ها در سوريه و مداخله مستقيم تركيه در تشديد بحران در اين كشور، كردهـا نيـز       با آغاز تنش
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دار كرده و سعي دارند از شرايط پيش آمده بـراي تحكيـم مواضـع خـود در                   فعاليت خود را دامنه
دليـل    جانبه تركيه در تحوالت سوريه، امنيت مرزهـاي آن را بـه          شركت همه.  تركيه استفاده كنند

هاي نظامي و اقتصادي در معرض آسيب قـرار خواهـد داد؛ چراكـه وقتـي                 وجود ضعف در توانايي
گـذاري در بحـران       اي خود از طريـق سـرمايه     ترين توان تركيه در جهت نيل به اهداف منطقه مهم

سوريه مورد استفاده قرار گرفته است، اين كشور قادر نخواهد بود جبهه مخالف خـود را در داخـل       
تركيه تالش كرده است مـشكالت خـود را بـا حـزب كارگـر            .  زمان به كنترل خود در آورد نيز هم

كردستان، از طريق پشتيباني از احزاب كرد داراي آمادگي بـراي پيوسـتن بـه نظـام سياسـي در                  
هاي خود برطرف كند، به همين دليل در سوريه به دنبال آن اسـت تـا كنـترل خـود را بـر               دولت

مطالبات احزاب كرد نزديك به اپوزيسيون و نيز به نظام حفظ كرده و رابطه خـود را بـا كردهـاي               
مخالف كشمكش مسلحانه تداوم بخشد و از احتمال تبديل حزب اتحاد دموكـرات بـه حـزب اول           

گيري شديد خود در قبال سقوط رژيم اسـد روي          چنانچه تركيه به موضع.  كردها در سوريه بكاهد
آورد و احزاب كرد به مخالفت با نظام سوريه برخيزند، سوريه بدون شك از حزب كارگر كردسـتان   

 (Fantappie, 2011) .عليه تركيه و احزاب كرد سوري بهره خواهد گرفت

 تاثير عوامل داخلي بر سياست خارجي تركيه
هاي پاتريوت ناتو در مـرز بـا         با توجه به اقدامات تركيه در بحران سوريه از جمله استقرار موشك

سوريه كه منجر به تشديد شرايط در اين كشور شده است، افكار عمومي تركيه با برگزاري تجمعات       
وي،   پرس تي به گزارش   .  اند  آميز خواستار تغيير رويكرد دولت اردوغان نسبت به سوريه شده    اعتراض

ريـزي شـده     هاي اين كشور عليه استقرار از قبل برنامه  هزاران تن از مردم تركيه با آمدن به خيابان«
هاي دولت كشورشان    جويي هاي زمين به هواي پاتريوت ناتو در نزديكي مرز سوريه و مداخله موشك

تركيه موسـوم بـه      همچنين اعضاي حزب اصلي مخالف در     .  در امور داخلي سوريه، تظاهرات كردند  
نظاميان ليبيـايي و سـعودي از طريـق مـرز تركيـه              خواه اعالم كردند كه شبه   حزب خلق جمهوري

 ) 2012 وي، .پرس تي( ».شوند راحتي وارد خاك سوريه مي به
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 گيري نتيجه
با توجه به مطالب مذكور، اگرچه تركيه در پي اقدامات تهـاجمي خـود در سـوريه در مـسير                    

گرايـي    آفريني در عمده تحوالت منطقه قرار گرفته و با توجه به تفكر نوعثماني    گيري و نقش قدرت
المللـي و     پروراند، از تاثير اهداف و اقدامات عوامل بين       اي را در سر مي كسب جايگاه هژمون منطقه

و عمال ايـن عوامـل مـانعي در جهـت رسـيدن تركيـه بـه جايگـاه مـورد                    دور نمانده  اي به منطقه
از آنجا كه هدف اصلي غرب در دخالت در بحران سوريه اسـتفاده از سـوريه      .  است اش شده  مطالبه

عنوان اهرم فشاري بر ايران و جريان مقاومت بوده است و تركيه با توجه به موقعيت ژئوپليتيكـي   به
هاي طرفدار غرب، بهترين گزينـه بـدين منظـور بـوده، آمريكـا و                 و نيز واقع شدن در دايره دولت   

دنبال آن ناتو با استفاده از بليط تركيه در بازي سوريه وارد شدند تا بتوانند از يك طرف ايـران را       به
كه در سوريه داراي عمق راهبردي نسبت به اسراييل بوده تحت فشار قرار دهند و بقـاي اسـراييل      

گيري پيش ببرند و در نهايت قدرت اين         اي از قدرت را تضمين كنند و از طرفي، تركيه را تا آستانه
گير جايگاه تركيه در منطقه بـا مـدنظر قـرار دادن نـوع تفكـر             تغيير چشم. دولت را نيز مهار كنند

هـاي جـدي مواجـه        تواند در آينده، غرب را با چـالش   حزب عدالت و توسعه در رهبري منطقه مي
هاي منطقه همچون ايران، عربستان و روسيه در تغيير معـادالت        اين امر و نيز اقدامات قدرت. كند

بحران سوريه به نفع خود و همچنين مواردي از قبيل امنيتي شدن وضعيت علويـان و كردهـا در           
تواند چرخش بزرگـي      مي  كند،    شرايطي كه تركيه با تمام توان در براندازي نظام سوريه فعاليت مي  

از آنجـا كـه     .  انـداز مـورد نظـرش ايجـاد كنـد           در سرنوشت تركيه و دور شدن اين كشور از چشم   
ترين راهكار غرب در كسب حداكثري منـافع در منطقـه برقـراري مجـدد موازنـه قـوا ميـان                مهم

طـور    هاي منطقه به منظور عدم ظهور قدرت هژمونيكي مثـل ايـران و عربـستان و هميـن                قدرت
زاي تركيـه صـرفا بـه         اي براي برد در بازي سوريه بوده است، اقـدامات تنـش       رقابت عوامل منطقه

زدايش منتهي شده و ناگزير تركيه خروج از اين بحران را بدون كسب           مخدوش كردن چهره تنش
كنـد؛ اگرچـه در ايـن مـسير تركيـه             هايش تلقـي مـي      دادن فرصت احياي آرمان    دست امتياز از 

نشيني در برخـي مواضـع خـود          واسطه عدم حمايت مستقيم غرب در اجراي اقداماتش به عقب    به
توان به وقـوع پيوسـتن دو سـناريو را            با توجه به اين مساله مي     .  نسبت به سوريه روي آورده است 
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براي تركيه در ادامه تحوالت سوريه در نظر گرفت؛ بر اين اساس در صورت بركناري اسد از قدرت        
هاي سياسي و امنيتـي       در سوريه، تركيه با شكستن موازنه مقاومت منطقه، ابتكار عمل را در حوزه 
هــاي خــود در احيــاي      دراختيــار خواهــد گرفــت و بــه جامــه عمــل پوشــاندن بــه بلنــدپروازي          

عنوان قدرت مقابلش عبـور خواهـد         گرايي خواهد پرداخت و در اين مسير از سد ايران به     نوعثماني
كرد و در صورتي كه اسد بر مسند قدرت باقي بماند، تركيه همچنان با گزينش راهبرد موازنه قـوا           

در كنـار     هـاي منطقـه       تواند كماكان به نقش سابق خود در قالـب يكـي از قـدرت               در منطقه، مي
اي شدن را به محاق فراموشي سپارد، با اين تفاوت كـه     سايرين ادامه دهد و سوداي هژمون منطقه

هـايي را پرداخـت كـرده كـه           آميزي با همسايه خود سوريه خواهـد داشـت و هزينـه           روابط تنش
عنـوان يـك بـازيگر اثرگـذار          گوي افكار عمومي داخلي خود باشد، ضمن آنكه بـه       بايست پاسخ مي

. اهميت خود را نزد متحدين غربي دچار كاهش خواهد ديد
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