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 چكيده

مند سازوکارهاي چرخا ژئوپليتيکي سياست خارجي ترکيه به اورآسياست. برخالف دنبال فهم نظام ن مقاله بهاي

هاي غالب که اورآسياگرايي يا چرخا به شرق را نمودي از تغيير ساختاري در سياست خارجي ترکيه و خروج ديدگاه

ورآسياگرايي را نه به عنوان يک تحول پارادايمي در نگرش کنند، اين مقاله ظهور اآن از اتحاد فراآتالنتيکي تئوريزه مي

اي و سياست داخلي ترکيه طرح گرايانه به شرايط در حال تغيير ساختاري، منطقهژئوپليتيکي آنکارا بلکه واکنشي عمل

صلي را مطرح کند. بر اين اساس، مقاله با مفهوم بندي ژئوپليتيکي اورآسياگرايي در سياست خارجي ترکيه، اين ايده امي

ها و نهادهاي شرقي در ساختار حکمراني جهاني، بحران المللي با ظهور قدرتکند که بازتوزيع قدرت و ثروت بينمي

هاي ويژه محيط پيراموني ترکيه، و پويايياي بهدر روابط فراآتالنتيکي، الزامات راهبردي ژئوپليتيک در حال تغيير منطقه

هاي بخشي به ايدهگرايي و تنوع، آنکارا را به سمت چندجانبه2016کودتاي نافرجام ويژه بعد از سياست داخلي به

در  ينيگزيطرح جا يبه معنا هيترک يخارج استيدر س يياگراياورآس ،يبستر نيچنژئوپليتيکي سوق داده است. در 
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 .مقدمه1

، مسئله تغيير محوري در سياست 2016بعد از کودتاي نافرجام جوالي  در دهه اخير به ويژه

خارجي ترکيه نگاه بسياري از پژوهشگران اين حوزه را به خود جلب کرده است. اين دغدغه 

کالن سياست خارجي ترکيه بوده است. نخست،  پژوهشي متأثر از سه روند عمده در رويکردهاي

ويژه روسيه و چين در جريان است. هاي شرقي بهاي در روابط ترکيه با قدرتنزديکي بي سابقه

هاي اروپايي در يک ويژه اياالت متحده و قدرتدر عين حال، روابط ترکيه با متحدان غربي به

رکيه نقا فعال و نسبتاً مستقلي در معادالت سر مي برد. سوم، تآميزي بهثبات و تناوضعيت بي

ويژه خاورميانه بر عهده گرفته است که ناظر بر تالش رهبران اين کشور براي تثبيت اي بهمنطقه

اي نوظهور در ژئوپليتيک در حال تغيير اورآسياست. موقعيت ترکيه به عنوان يک قدرت منطقه

به اين نتيجه برسند که يک تغيير بنيادين در اين تحوالت باعث شده است که بسياري از ناظران 

 ;Haugom,2019; Cook,2018; Talbot,2018)سياست خارجي ترکيه در حال وقوع است

Ersen and Kostem,2019) بر اين اساس، ايده غالب اين است که ويژن ژئوپليتيکي سياست .

 متمايل شده است.  2به سمت اورآسياگرايي 1خارجي ترکيه با دوري از اتحاد فراآتالنتيکي

هاي اخير، استدالل اصلي نگاهي اجمالي به نتايج و عملکرد سياست خارجي ترکيه در سال

شدن سياست خارجي ترکيه و خروج اين کشور از اتحاد فراآتالنتيکي طرفداران ايده اورآسيايي

المللي هاي بينرا تقويت مي کند. روابط آنکارا با متحدان غربي بر سر مسائل دوجانبه و دستورکار

اي را تجربه مي کند. حجم روابط تجاري ترکيه با آمريکا و اروپا کاها سابقهاي تنا بيو منطقه

بست درصدي در چهار سال اخير داشته است. روند عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا به بن 18

، 2011بي هاي عرخورده و حتي مسئله خروج اين کشور از ناتو مطرح است. از شروع انقالب

ترکيه تقريباً هيچ همکاري مشترک امنيتي و سياسي با متحدان ناتويي خود در خاورميانه عربي 

نداشته است و اختالفات بر سر بحران پناهجويان، معادالت سوريه، شرق مديترانه و شمال آفريقا 

هبردي هاي مختلف به سمت برقراري شراکت راهمچنان وجود دارد. در مقابل، ترکيه در حوزه

                                                           

1.Trans-Atlantic Partnership 
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هاي اخير روسيه و چين به ترتيب ويژه در سوريه حرکت کرده است. در سالبا روسيه و ايران به

ميليارد دالر حجم تجارت خارجي به اولين و سومين شريک تجاري ترکيه تبديل  21و  24با 

اند. از سوي ديگر، روابط ديپلماتيک و اقتصادي ترکيه با کشورهاي آسياي مرکزي گسترش شده

هاي و نهادهاي غيرغربي اي براي توسعه روابط خود با سازمانيدا کرده و آنکارا تمايل فزآيندهپ

، شوراي همکاري کشورهاي 2، اتحاديه اقتصادي اوراآسيا1همچون سازمان همکاري شانگهاي

 اين، باوجود (.,Oguzlu,2019Ersen and Kostem ;2018)، و بريکس نشان داده است3زبانترک

هاي متنوعي را در رابطه با تبيين کم و کيف چرخا رويدادهاي مذکور پرسا روندها و

-گذارد و فهم اورآسياگرايي ترکيه را بهروي ما ميژئوپليتيکي در سياست خارجي ترکيه پيا

 دهد.    نحوي غامض جلوه مي

رکيه گيري ژئوپليتيکي سياست خارجي تدار يک تغيير راهبردي در جهتآيا اين تحوالت طليعه

گرايانه رهبران ترکيه براي توسعه پيوندهاي سياسي به اورآسياست، يا ناظر بر رفتار عمل از غرب

المللي است؟ آيا اورآسيا ي جديد بينهاي در حال ظهور اورآسيايي در صحنهو اقتصادي با قدرت

ي ترکيه جاي اروپا يا غرب در سياست خارجيدر حال تبديل شدن به يک گزينه ژئوپليتيکي به

جديد است؟ غربي که در طول قرن اخير روايت ژئوپليتيکي مسلط در ساختار سياست و حکومت 

در سياست خارجي ترکيه را بايد به عنوان  4«چرخا به اورآسيا»ترکيه مدرن بوده است. يا اينکه 

سازي منظور اهرمابزار و تاکتيکي در نظر بگيريم که از سوي رهبران دولت عدالت و توسعه به

هاي غربي اتخاذ مي شود تا وزن ژئوپليتيکي ترکيه را در بلوک غرب ديپلماتيک در برابر قدرت

 باال ببرند ؟

مند سازوکارهاي چرخا ژئوپليتيکي سياست خارجي ترکيه به دنبال فهم نظاماين مقاله به

ست خارجي در سيا اورآسياست. مقاله اين ايده اصلي را مطرح مي کند که ظهور اورآسياگرايي

اي المللي، ژئوپليتيک درحال تغيير منطقهکنا بازتوزيع قدرت و ثروت بينترکيه خروجي برهم
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اي و داخلي با تأثيرپذيري هاي سياست داخلي ترکيه است. اين عوامل جهاني، منطقهو پويايي

رآسيايي را ها و نهادهاي اومتقابل، تمايل ژئوپليتيکي فزآينده ترکيه به توسعه همکاري با قدرت

شود. کند که به بهاي به مخاطره انداختن روابط آنکارا با متحدان غربي پيگيري ميتبيين مي

هاي کالن سياست خارجي ترکيه  قلمداد گيريتوان آن را يک تغيير بنيادين در جهتازاينرو، نمي

به منظور گرايي ترکيه کرد. به اين معنا که چرخا به اورآسيا بخشي از راهبرد چندجانبه

الملل است و به رويکردهاي ژئوپليتيکي سياست خارجي در شرايط گذار نظام بين 1بخشيتنوع

گرايي سنتي ترکيه نيست. بر اين اساس، مقاله با به معناي طرح جايگزيني در برابر غرب

اي و داخلي در بندي گفتمان اورآسياگرايي ترکيه به تبيين متغيرهاي ساختاري، منطقهمفهوم

ها و نهادهاي شرقي از جمله روسيه، چين، ايران و دهي به گسترش روابط ترکيه با قدرتکلش

وابط اين کشور با متحدان غربي سازمان همکاري شانگهاي و همچنين چرايي بحران در ر

 پردازد.مي

 روش تحقيق.2

کند. ي ميبردارحليلي بهرهت-منظور تبيين ايده اصلي پژوها، مقاله از روش تحقيق توصيفيبه

ت مند پديده اورآسياگرايي در سياسبراساس ضرورت روشي و موضوعي پژوها در فهم نظام

ز اسناد معتبر برداري اصورت کتابخانه و بهرهها و اطالعات بهخارجي ترکيه، شيوه گردآوري داده

دبيات وع امنظور غنا و تنهاي اينترنتي است. بهو منابع مکتوب همچون مقاالت، کتاب و داده

انبولي و انگليسي هاي متنوع به زبان فارسي، ترکي استپژوها و منابع مورد استفاده، مقاله از داده

 برد.   بهره مي

 چارچوب نظري.3

 بندي ژئوپليتيكي رويكرد اورآسياگرايي ترکيهمفهوم.3-1 

يار در ساختار معنايي سياست خارجي ترکيه بس 2«اورآسيا»لحاظ ژئوپليتيکي، مفهوم به 

انگيز است. اين سردرگمي معنايي در تعريف مفهوم اورآسيا در وهله اول متأثر از نبود مناقشه
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2. Eurasia 
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اروپا و آسياست. تعريف مفهومي مسلط از اورآسيا در  مرزبندي جغرافيايي مشخص بين قاره

شود و فدراسيون روسيه، شود که از درياي سياه و بالکان شروع ميترکيه شامل جغرافيايي مي

دهد.  اين تعريف از جغرافياي فقاز، آسياي مرکزي، و تا مرزهاي شبه قاره هند را پوشا ميق

(. Samokhvalov,2016:84)محور است-اورآسيا به اعتقاد پژوهشگران ترک بسيار روسيه

سردرگمي  1«اورآسياگرايي ترکي»ها نسبت به تعريف جغرافيايي باوجوداين، حتي در ميان ترک

برخالف نسخه روسي، فاقد هرگونه ريشه تاريخي و فلسفي است. اساساً  جدي وجود دارد و

هاي مختلف سياسي ترکيه اينکه اورآسيا کجاست؟ اجماع معنايي بسيار ناچيزي در ميان جريان

سياسي خود به مرزهاي آن نگاه  وجود دارد و هرگروه از دريچه گفتماني و دستورکارهاي

محور در سياست -گيري روسعتقد هستند که جهتاز پژوهشگران ترک م کنند. برخيمي

سوسياليست در داخل دو وجهه اصلي اورآسياگرايي ترکي -خارجي و دولت ناسيوناليست

اما به لحاظ گفتماني تا حدودي تعاريف مشخصي از اوراسياگرايي  (.Aktürk,2015:55)هستند

و نهادهاي   هاراتژيک با قدرتاي و توسعه مناسبات ژئواستوجود دارد که ناظر بر همگرايي منطقه

 (. Tanrısever,2018:16-18)اورآسياست

اي در گفتمان طور فزآيندهبه 2ويژه در هزاره جديد، اورآسياگراييبعد از پايان جنگ سرد به

سياسي ترکيه محوريت پيدا کرده است. با اين حال، نخبگان فکري و سياسي ترکيه هر کدام نوع 

اند که توافقي بر روي محتوا، سبک و اشکال آن بندي کردهي را مفهوممتفاوتي از اورآسياگراي

دهي به رويکرد اورآسيايي ترکيه وجود ندارد. فارغ از تفاسير مختلف، گفتمان غالب در شکل

است. به اين معنا که سياست اورآسياگرايي در سياست  3گرايانه از اورآسياگرايييک تفسير عمل

گرايانه در روابط با بازيگران اورآسيايي هدايت ريق يک رويکرد عملخارجي ترکيه عمدتاً از ط

گرايي يا اروپامحوري در مقام گفتمان مسلط در مي شود. اين درحالي است که سياست غرب

هاي تاريخي، فلسفي و ايدئولوژيکي است. اساساً سياست و حکومت مدرن ترکيه، داراي ريشه
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 ي معاصر قابل شناسايي است.گفتمان اورآسياگرايي در ترکيهچهار

است.   1محوري-رود، غربشمار ميگفتمان نخست که از تفاسير غالب در اورآسياگرايي ترکيه به

در سياست خارجي ترکيه است، سياست  2شدناين گفتمان که متأثر از نگرش سنتي اروپايي

کند. براساس مي اوراسياگرايي را بخشي از روابط ترکيه با کشورها و نهادهاي غربي قلمداد

محوري، توسعه نفوذ ترکيه در منطقه اورآسيا عامل مهمي در جلب حمايت -گفتمان غرب

المللي اين کشور هاي غرب به منظور عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا و ارتقاء موقعيت بينقدرت

يه از عبارت ديگر، اين گفتمان که تفسير مسلط نخبگان سکوالر ترکدر نهادهاي غربي است. به

اورآسياگرايي است، به دنبال صدور مدل غربي و اروپايي ترکيه به مناطق غيراروپايي از جمله 

ويژه تشديد بحران بعد از پايان جنگ سرد و به (.Tufekci,2017:6-8)اورآسيا و خاورميانه است

ن رنگ شده است. دوم، گفتماتدريج کمعضويت ترکيه در اتحاديه اروپا نقا اين گفتمان به

کند و شامل مناطق اي با اکثريت قوم ترک تعريف مياست که اورآسيا را منطقه 3ترکيستيپان

شمال و جنوب قفقاز، آسياي مرکزي، مناطق ترکي فدراسيون روسيه و چين و شمال افغانستان 

محور از اورآسيايي قرار دارد و با تلقي از روسيه -شود. اين گفتمان در مقابل گفتمان روسمي

شوند و ها متحد ميترين رقيب ترکيه در اورآسيا معتقد است که در نهايت ترکعنوان مهم به

ترکيست و -هاي پانکنند. پايگاه اصلي اين گفتمان ميان جريانمعادالت اين منطقه را هدايت مي

 (. Tanrısever, 2019: 24)هاي ناسيوناليستي ترکيه استجنبا

کار و هاي سياسي محافظهنيز طرفداران زيادي ميان جريان 4يگرايدر دهه اخير گفتمان نوعثمان

گرايي به نقا مذهب و ها، نوعثمانگراي ترکيه پيدا کرده است. برخالف ساير گفتماناسالم

گيري سياست خارجي ترکيه به اورآسيا تأکيد دارد. اين گفتمان جاي قوميت در جهتاقتصاد به

ار امپراطوري عثماني، بر قلمرو نفوذ تاريخي عثماني به عنوان دبا تلقي از ترکيه به عنوان ميراث

عمق استراتژيک ترکيه تأکيد دارند که مناطق وسيعي از بالکان، درياي سياه، خاورميانه، شمال 

                                                           

1.Western-Oriented 

2.Europeanization  
3.Pan-Turkist Discourse 

4.Neo-Ottomanist Discourse 
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هرچند اين گفتمان با روايت روسي از  . 1شودآفريقا، قفقاز و آسياي مرکزي را شامل مي

ها دنبال مناقشه و رقابت با روسيه در اين ترکيستبرخالف پاناورآسياگرايي همگرايي ندارد، اما 

ها اين است که اين مناطق عمدتاً خارج از تسلط سرزميني امپراطوري منطقه نيست و توجيه آن

برخي از نخبگان سياسي و فکري داخل حزب عدالت  (.Torbakov,2017:128)عثماني بوده است

نند و هدف خود را صرفاً تعميق روابط خارجي با کو توسعه اين گفتمان را نمايندگي مي

 کنند.        هاي اورآسيايي بيان ميدولت

ها نيز ترين آناز اورآسياگرايي ترکيه است که به نوعي معروف 2محور-در نهايت، گفتمان روس

شود. نمايندگي مي 4به رهبري دوغو پرينچک 3گراي وطنشود و از سوي حزب چپقلمداد مي

نپرينچک  ، 5اين گفتمان را در همکاري نزديک با نواورآسياگراي روس، الکساندر دوگي

تأسيس  6«المللي اورآسياجنبا بين»بندي کرده است و حتي نهادي با عنوان مفهوم

نظر اين گفتمان، توسعه همکاري بين ترکيه و روسيه به عنوان دو از نقطه (.Dugin,2016)اندکرده

الملل را به سمت ند امپرياليسم غربي را تضعيف کند، نظام بينتواقدرت اصلي اورآسيا مي

وجود آورد. بر اين اساس، ترکيه با وضعيت چندقطبي سوق دهد و ثبات پايدار در اورآسيا به

کند و فضاي رهايي از استعمار غرب، به سمت استقالل عمل در سياست خارجي حرکت مي

که اين  ياز آنجاي(. Perinçek,2012)شودر ميتالمللي گستردهکنشگري آن در معادالت بين

گرايي است و حزب وطن جايگاهي در هرم گفتمان از سوي افکار عمومي ترکيه متهم به روس

 قدرت ترکيه ندارد، از اقبال عمومي قابل توجهي برخوردار نيست.     

ياگرايي ترکيه چند دهي به روابط اورآسهاي مذکور در شکلدر رابطه با ميزان تأثيرگذاري گفتمان

                                                           

شتر در اين رابطه ب  1 صحنه ب  هيترک تيموقععمق راهبردي؛ "ه کتاب . براي مطالعه بي ، احمد داوداوغلو، ترجمه  "يالمللنيدر 
 مراجعه شود.  1395ي، انتشارات اميرکبير، نژاد ممقانينوح نيحسدمحم

Davutoğlu, Ahmet (2001). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. Istanbul: 

Küre 
2.Russian-Oriented Discourse 

3.Vatan Partisi 

4.Dogu Perincek 

5. Aleksander Dugin 

6.International Eurasian Movement 
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نکته شايان توجه است. نخست، روند اورآسياگرايي ترکيه به وضعيت روابط آنکارا با بروکسل 

گذاري ترکيه مطرح شد که روابط و واشنگتن مرتبط است. زماني اين گفتمان در فرآيند سياست

رسيدن مذاکرات بست بن ( و به2013)ويژه بعد از تحوالت پارک گزيآنکارا با متحدان غربي به

و اين  2016ورود به اتحاديه اروپا رو به سردي گرائيد. اين روند بعد از کودتاي نافرجام جوالي 

هاي غربي پشت کودتا عليه حکومت او هستند، برداشت تهديد رئيس جمهور اردوغان که قدرت

کري از هاي گذشته که اورآسياگرايي در سطح مناظرات فرو، برخالف دههتشديد شد. ازاين

گرايي ترکيه شدن و غربو اورآسياگرا به منظور انتقاد از روند اروپايي 1گراهاي مليسوي جريان

، اورآسياگرايي در سطح عملياتي و به عنوان يک دستورکار سياسي به 2013مطرح بود، از سال 

سوي دولت سازي در برابر متحدان غربي از منظور يافتن متحدان جديد در اورآسيا براي موازنه

 شود.اردوغان پيگيري مي

دوم، انطباق معنايي و سازگاري عملياتي بين اورآسياگرايي ترکي و روسي وجود ندارد. اساساً 

ويژه آسياي مرکزي و قفقاز بسيار بدبين ها به هرگونه تحرکات ترکيه در اورآسيا و بهروس

ترکيسم ود تهديدي به نام پان، آشکارا از وج2هستند. براي مثال، دوگين در کتاب معروف خود

برد؛ معتقد است که اورآسياگرايي ترکيه چيزي جز پروژه در اوراسيا براي روسيه نام مي

هاي غربي براي تضعيف ايدئولوژيکي غرب براي نفوذ در اورآسيا نيست و نقا پروکسي قدرت

تي گفتمان از نگاه دوگين، ح(. Dugin,2000:138- 246)نفوذ ژئوپليتيکي روسيه را دارد

آمريکاست « پروژه خاورميانه بزرگ»گرايي و دکترين عميق راهبردي داوداوغلو بخشي از نوعثمان

 (.Dugin,2016)اي ترکيه در قالب دستورکارهاي غربي قابل فهم استآفريني فعال منطقهو نقا

و تأثير آن اهميت اين مسئله از آن روست که بدانيم نضج گرفتن گفتمان اروآسياگرايي در ترکيه 

تنها مطلوب و مورد استقبال روسيه نيست بلکه به عنوان گفتمان رقيب گرايي آنکارا نهدر منطقه

هاي روس، مثل نواورآسياگراهايي همچون دوگين شود. اينکه برخي از جرياندر نظر گرفته مي

                                                           

1.Ulusalcılar 

2.Alexander, Dugin (2000).  Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia, 

Moscow: Arktogeya. 
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راي تقويت به دنبال تقويت روابط خود با اورآسياگرايان ترک هستند، دليلي جز تالش روسيه ب

پيوندهاي ايدئولوژيکي و نفوذ در سياست و جامعه ترکيه ندارد. شايان توجه است که تفسير 

اي ترکيستي و نوعثماني از اورآسياگرايي ناظر بر اهميت ژئوپليتيکي اورآسيا به عنوان منطقهپان

در اورآسيا  اي ترکيه است. چنين تفسيري از حضورهاي باال براي سياست رهبري منطقهبا ظرفيت

کند و رقيب ژئوپليتيکي ترکيه معرفي مي ترينناپذيري روسيه را به عنوان مهمطور اجتناببه

گيري شراکت راهبردي و همکاري ژئوپليتيکي بين اورآسياگرايي روسي و توان انتظار شکلنمي

 در سطح محور از اورآسياگرايي در ترکيه صرفاًدر شرايط کنوني نيز گفتمان روس ترکي داشت.

شود و از ظرفيت الزم براي تأثيرگذاري در روابط شخصي پرينچک و دوگين پيگيري مي

سابقه براين اساس، توسعه بي (.Ersen,2019:34-36)دستورکارهاي سياست خارجي ترکيه ندارد

مناسبات اقتصادي و سياسي ترکيه با روسيه در دوره حزب عدالت و توسعه به معناي تالش 

حاکم براي ايجاد يک بلوک اورآسيايي با مسکو عليه آمريکا و اتحاديه اروپا نيست. رهبران حزب 

تواند و اورآسياگرايي چه در سطح گفتماني و چه به عنوان دستورکار سياست خارجي نمي

 Onis and)گرايي و هويت ترکيه به عنوان يک دولت اروپايي باشدجايگزيني براي غرب

Yilmaz,2015:13-14.) هاي هاي جريانرسد که اورآسياگرايي ترکي ترکيبي از گفتمانر مينظبه

گيري سياست خارجي ها در هرم قدرت و تصميمسياسي مختلف ترکيه و متأثر از موقعيت آن

 اين کشور است.   

در چنين بستري، اوراسياگرايي به معناي تغيير رويکرد محوري سياست خارجي به سمت تمرکز 

و خاورميانه نيست. بلکه بدين معناست  طق آسياي مرکزي، قفقاز، درياي سياهکامل بر تحوالت منا

ي سياست خارجي به دنبال توجه به تحوالت مناطق مجاور بدون تأکيد بر محوريت هاتيفعالکه 

که رويکرد  است نيا. مشخصه اصلي آن  استاتحاديه اروپايي در کانون توجه روابط خارجي 

ي ترنازليکي سياست خارجي ترکيه تداوم دارد، اما در يک سطح گرايي و عناصر آتالنتغرب

داخلي و خارجي متعددي  عوامل (.Golmohammadi,2019:188)شوديمنسبت به گذشته دنبال 

روند چرخا به اورآسيا در سياست  تواننديموجود دارند که با تأثيرگذاري متقابل بر يکديگر، 

 شود. ها پرداخته ميمه به آنخارجي ترکيه را تبيين کنند که در ادا
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 هايافته.4

 الملل و بحران در روابط فراآتالنتيكيبين گذار در نظام.4-1

تدريج از مختصات الملل بهمنظور از دوران گذار ورود به عصر جديدي است که در آن نظام بين

هاي ا دورهگذشته که ناظر بر تسلط روايت آمريکايي بر حمکراني جهاني است فاصله گرفته و ب

ترين المللي دارد. کليديپيشين تفاوت بنيادي در سه سطح نهادي، کنشگران و دستورکارهاي بين

هاي رقيب از حکمراني طور مشخص پساآمريکايي، ظهور روايتغربي يا بهمشخصه جهان پسا

المللي ليبرال است، روند جهاني، چرخا هنجاري در دوران گذار که ناظر بر افول نظم بين

زدايي از ژئوپليتيک آتالنتيک محور جايي قدرت و ثروت جهاني از غرب به شرق، مرکزيتجابه

آفريني کنشگران نوظهور جنوب، افزايا فضاي نقا-يابي ژئوپليتيک پاسيفيکو اهميت

المللي که ناظر بر مسلط اي و ظهور دستورکارهاي جديد بينهاي منطقهويژه قدرتالمللي بهبين

(. Zarif and et al,2016:184-210)يا به عبارتي جهان بدون قطب است ندمرکزيشدن جهان چ

قطبي الملل از تکگذار در نظام بينهاي عمدهثباتي اخير در روابط فراآتالنتيکي از چالابي

الملل در حال با پايان جنگ سرد، ساختار نظام بين آمريکايي به يک جهان پساآمريکايي است.

تنها ترکيه بلکه بسياري از دو قطبي به هژموني مسلط آمريکايي بود که نهگذار از يک نظم 

هاي سياست خارجي خود بر اساس الزامات نظم تک هاي ديگر مجبور به تطابق اولويتدولت

فرد خود بيا از ساير کشورها تحت قطبي بودند. ترکيه بواسطه موقعيت ژئوپليتيکي منحصربه

بود که نياز به تعريف جديدي از نقا و جايگاه راهبردي خود در  آلوديتأثير چنين فضاي ابهام

آفريني ژئوپليتيکي دوره پساجنگ سرد داشت. از بين رفتن تهديد کمونيسم موجب بحران در نقا

ترکيه در اتحاد فراآتالنتيکي شد. به منظور بازيابي موقعيت راهبردي در بلوک غرب، رهبران 

از  1رويها به بهترين نحو در دنبالهر آمريکايي منافع ملي آنترکيه معتقد بودند که در يک عص

در چنين شرايطي، يک  (.Aras,2013)شوداي آمريکا تأمين ميدستورکارها و ابتکارات منطقه

آفريني وضعيت نامتقارن در روابط آمريکا و ترکيه حاکم شده بود که آنکارا را ملزم به نقا

 کرد.   اي اياالت متحده مياي براساس منافع و راهبردهمنطقه
                                                           

1.Bandwagoning 
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گرايانه به کار آمدن دولت عدالت و توسعه سطحي از رويکردهاي چندجانبههرچند بعد از روي

سازي روابط با همسايگان و توسعه بازارهاي صادراتي در سياست خارجي پيگيري منظور عادي

اي که دستورکار نه، اين وضعيت تداوم داشت. به گو20081هاي مالي شد، اما تا وقوع بحران

هاي مالي جهاني محوري سياست خارجي ترکيه عضويت در اتحاديه اروپا بود.  بعد از بحران

الملل در حال گذار به يک عصر گراي ترکيه که نظام بين، اين برداشت نخبگان اسالم2008

نشي به پساآمريکايي است و کاها تعهدات راهبردي دولت اوباما به محيط پيراموني ترکيه واک

ژئوپليتيکي آنکارا و محوريت يافتن  هاي در بازتعريف ويژاين واقعيت است، تأثير قابل مالحظه

 ,Altunsik,2013:161; Mosalanejhad)گرايي در سياست خارجي اين کشور داشتمنطقه

نويني پديدار شد. از  يي فعال ترکيه در مناطق مجاور در چنين بسترگرامنطقهدر واقع،  (.2018

يي و گرامنطقهاي را براي سابقهسو، روند افول هژموني آمريکا، آزادي و استقالل عمل بيکي

هاي ي حاصل از کانونهاتيقطعثباتي و عدم و از طرف ديگر، بي گسترش نفوذ ترکيه فراهم نمود

ي هاچالااي از جمله خاورميانه و درياي سياه در نبود حضور يک نظم هژمونيک، بحران منطقه

توسط نظم آمريکايي  نيازاايپاي را براي منافع و امنيت ملي ترکيه به وجود آورد که تا سابقهيب

و تالش رهبران ترکيه براي اتخاذ  2011هاي عربي . تحوالت بعد از انقالبشديم نيتأم

هاي گسست و بحران در روابط آنکارا هاي مستقل از متحدان غربي بيا از پيا زمينهسياست

 کسل و واشنگتن را آشکار کرد.با برو

الملل چندقطبي، ترکيه را به پيگيري در واقع گذار از يک نظم آمريکايي به يک نظام بين

هاي غربي در سياست خارجي ترغيب کرده است. گرايانه و مستقل از قدرتراهبردهاي چندجانبه

ل تابعي از قدرت آن است. الملالملل، جايگاه هر کشوري در نظام بينبر اساس قوانين روابط بين

المللي، از هاي بيناي با آمالترکيه به عنوان يک قدرت اقتصادي و نظامي در حال ظهور منطقه

                                                           

پديدار شد. مشخصه  2005اي از مشکالت اقتصادي است که براي نخستين بار در سال مجموعه 2009-2008بحران مالي  . 1
اصلي اين بحران در کاها ميزان نقدينگي در نظام بانکي و اعتباري است. اين بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمريکا 

هاي اين ن افراد بدهکار به نظام بانکي شد و خانهآغاز گرديد. حباب قيمت مسکن در آمريکا، در نهايت منجر به وجود آمد
افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدينگي تبديل نشد. بحران اقتصادي به اتحاديه اروپايي و آسيا نيز رسيد 

 .تريليون دالر خسارت به بار آورد 3٫9و 
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ها با بازتعريف نقا جايگاه موجود خود راضي نيست. بر اين اساس، در دهه گذشته ترک

تند تا سهمي از المللي خود به دنبال به چالا کشيدن وضع موجود هساي و جايگاه بينمنطقه

پديدار شده است که نفوذ  اي در حاليالمللي داشته باشند. چنين مطالبهبازتوزيع قدرت بين

غربي در -هاي غيرهاي غربي در حال فرسايا و نفوذ قدرتگفتماني( قدرت-)ماديساختاري

هرچند تالش ترکيه براي استقالل (. Golmohammadi,2019:112-114)حال خيزش است

قابل رصد است، اما  1990بخشي به کنشگري ژئوپليتيکي از دهه ک و تنوعاستراتژي

هاي مادي قطبي به سيادت آمريکا و فقدان ظرفيتهاي ساختاري ناشي از نظم تکمحدوديت

 شد. مانع از تحقق چنين اهدافي مي

 ترين پيشران چرخا ژئوپليتيکي ترکيه به اورآسيا افولدر سطح تحليل سيستماتيک، کليدي

الملل است که ناظر بر خيزش مراکز هژموني اياالت متحده و ظهور ساختار چندقطبي در نظام بين

در دو دهه  .(Mousavi Shafaee and Naghdi,2015:154)ويژه در آسياستجديد قدرت به

الملل شاهد تحوالت مهمي بوده است که مشخصه اصلي آن بازتوزيع قدرت و گذشته، نظام بين

هايي همچون چين، روسيه، هند، و برزيل در هرم للي و تقويت موقعيت قدرتالمثروت بين

درصد  2سهم چين از توليد ناخالص جهاني به  1980قدرت جهاني است. براي مثال، در دهه 

 ,World Bank)درصد افزايا يافته است 17به بيا از  2018که در سال رسيد، در حاليهم نمي

درصد در سال  13به  2008درصد در سال  5نظامي جهاني از يا سهم چين در مخارج  (.2018

شود که سهم بريکس از اقتصاد جهاني بيني ميپيا (.SIPRI,2018)افزايا پيدا کرده است 2017

سال آينده افزايا پيدا کند که ناظر بر  10درصد در  50به بيا از  2018سوم در سال از يک

 است.  کاها سهم کشورهاي غربي از اقتصاد جهاني

نقطه عطفي در بحران هژموني جهاني آمريکا و افول نقا  2008هاي مالي جهاني بحران

هاي ظهور بلوک قدرت و هاي غربي در ساختار حکمراني اقتصاد جهاني است که زمينهقدرت

المللي از جمله بريکس را تسريع کرد. بحران اقتصادي اتحاديه اروپا از نهادهاي جديد بين

بخشي به اين اتحاديه براي عضويت ترکيه کاسته است.  براين اساس، ترکيه با تنوعهاي جذابيت

شرکاي تجاري خود در جستجوي بازارهاي صادراتي جديد برآمده و چرخا به اورآسيا داراي 
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درصد  53هاي اقتصادي مهمي است. براي مثال، سهم اروپا از تجارت خارجي ترکيه از انگيزه

کاها داشته است، در  2017درصد در سال  36و  2010صد در سال در 44به  2003در سال 

افزايا داشته  2017درصد در سال  34به  2008درصد در سال  18که سهم آسيا از حالي

در  7-جاي جي به 20 -از سوي ديگر، اهميت يافتن نقا جي(. Tuik Statistics,2017)است

آن، بيا از پيا آنکارا را به سمت ساختار حکمراني اقتصادي جهاني و حضور ترکيه در 

سازي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي در سياست خارجي سوق داده است. در چنين شرايطي تنوع

 6که بحران اقتصادي بسياري از کشورهاي غربي را در نورديده بود، تداوم رشد اقتصادي 

ون دالر باعث شد تريلي 1درصدي ترکيه و افزايا توليد ناخالص داخلي اين کشور به نزديک 

قدرت »، «قدرت در حال خيزش»که حتي برخي از پژوهشگران از ظهور ترکيه به عنوان يک 

 Öniş and Kutlay)رديف بريکس ياد کننداي يا کشور هم، قدرت منطقه«ميانه در حال ظهور

2013,2016; Köstem,2018 .) 
طور اساسي دالت اورآسيا، ترکيه بهدليل موقعيت ژئوپليتيکي استراتژيک اين کشور در مرکز معابه

الملل متأثر شده است. براي مثال، تا اوايل هزاره جديد، چين از روند انتقال قدرت در نظام بين

بعد  2017دهد که چين در سال شريک تجاري اول ترکيه نبود. اما آمارها نشان مي 10حتي جزء 

تجاري اين کشور بعد از آلمان تبديل از روسيه به دومين شريک وارداتي ترکيه و دومين شريک 

رغم اظهارات رسمي در ورود به اتحاديه اروپا، ترکيه به (.Ersen and kostem,2019:3)شده است

جمهور الملل است. اينکه رئيسخود از طرفداران اصلي ظهور نظم چندقطبي در سياست بين

 سخن 2«ترکيه جديد»و از ظهور  1"تر استدنيا از پنج قدرت بزرگ"اردوغان مدام تکرار مي کند 

الملل و جايگاه خود مي گويد در واقع ناظر بر برداشت نويني است که رهبران ترکيه از نظام بين

رسد در چارچوب نظر ميبهکنند. ويژه اورآسيا تصويرپردازي ميدر يک جهان چندقطبي به

گسل بزرگ ژئواستراتژيک در هاي بحري و برّي در جهان، امروزه دو پارادايم رقابت استراتژي

هاي کنوني در جهان مقياس کروي و در غرب و شرق اوراسيا شکل گرفته که سرچشمه سياست

                                                           

1.Dünya beşten büyüktür- the World is Bigger than Five 

2.Yeni Türkiye- New Turkey 
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  (. Hafeznia,2016:2)است

ظم هاي جديد در هرم قدرت جهاني با بحران در نالمللي و ظهور قدرتگذار در نظم بين

هاي نوظهور، همچون ساير قدرت (.Mearsheimer,2019)المللي ليبرال مصادف بوده استبين

مهاجرتي هاي ضدگرفتن ديدگاهقرائت آنکارا از تحوالتي مانند بريگزيت، رشد پوپوليسم، قوت

گير بحران محور دردر اروپا، و ناسيوناليسم اقتصادي دولت ترامپ اين است که نظم ليبرال غرب

 Kirişci and)کندعيين نميالملل کنوني را تعظيمي است و ديگر قواعد بازي در سياست بين

Toygür,2019:3.) 
اها المللي موجب شده است که رهبران ترکيه به منظور کفهم از تغيير موازنه قدرت بين

ي و امنيتي خود وابستگي ساختاري به آمريکا، ناتو و اتحاديه اروپا، در روابط ديپلماتيک، اقتصاد

م پاسيفيک و سه-ن ميان، اهميت فزآينده آسياها و مناطق غيرغربي بازنگري کنند. در ايبا قدرت

-آسيا اين، چرخا به اين مناطق از انتقال قدرت و ثروت جهاني بسيار برجسته است. با وجود

پاسيفيک فقط مختص رويکرد سياست خارجي ترکيه نيست. چرخا به اورآسيا در شرايط 

امپ بوده ا حدودي دولت ترهاي کالن دولت اوباما و تالمللي از ارکان اصلي سياستجديد بين

رار هاي اروپايي را نيز تحت تأثير قاست و همچنين روابط خارجي و نگرش راهبردي قدرت

 (. Wilson,2018)داده است. اين روند از مشخصه محوري بحران در روابط فرآتالنتيکي است

ه عضويت هاي تلوزيون خود بارها اعالم کرده است کهاي اخير، اردوغان در مصاحبهدر سال

خورده عضويت کامل در سازمان همکاري شانگهاي مي تواند جايگزيني براي روند شکست

« اوراسياگرايي»به هرحال، اين چرخا را چه  (.Ersen,2019:31)ترکيه در اتحاديه اروپا باشد

المللي و اهميت ، واقعيت اين است که ترکيه ديگر به محيط بين«استقالل استراتژيک»بناميم چه 

بانک »کند. عضويت در گرايانه نگاه نميهاي غربوپليتيکي خود از دريچه ديدگاهژئ

يک کمربند يک »، تمايل به حضور فعال در پروژه چيني 1«گذاري و زيرساخت آسياسرمايه

اي ايران، تمايل به عضويت در ، حمايت از برنامه هسته400-، خريد سامانه روسي اس2«جاده

                                                           

1.Asian Infrastructure and Investment Bank 

2.One Belt One Road Initiative 



 273............بحران در روابط فراآتالنتيكي و ظهور اورآسياگرايي.  ___________________________

 

ا و سازمان همکاري شانگهاي در راستاي فهم جديدي است که رهبران اتحاديه اقتصادي اوراسي

آنکارا از موقعيت ترکيه در يک جهان چندقطبي دارند.  اينکه ترکيه با نزديکي به روسيه وچين 

اندازد، نمود ظهور و همراهي با ايران روابط خود را با يک ابرقدرت و متحدان سنتي به خطر مي

المللي گري بين روابط با غرب و شرق در بازتوزيع قدرت بينازنهيک تفکر استراتژيک در مو

هاي شرقي از يک است. اتاق فکر اردوغان بر اين باور است که نزديکي راهبردي ترکيه به قدرت

زني و ابزارهاي آنکارا در تغيير نگاه از باال به پايين بروکسل و واشنگتن به ترکيه سو سطح چانه

المللي اين کشور را گسترش اي و بينطرف ديگر، محيط کنشگري منطقه کند و ازرا تقويت مي

اورآسياگرايي در سياست خارجي ترکيه در چنين بستري از وضعيت (. Oguzlu,2018:10)دهدمي

 الملل در حال وقوع است. گذار در نظام بين

 اي اورآسياگرايي ترکيه عوامل منطقه.4-2

ترکيه همچنين واکنشي فعال به معادالت در حال  هاي سياست خارجيگيريتحول در جهت

حوالت انقالبي در خاورميانه اي در محيط پيراموني و همسايگي اين کشور است. تتغيير منطقه

( که داوداوغلو از آن به عنوان سومين زلزله ژئوپليتيکي منطقه بعد از فروپاشي نظام 2011)عربي

اي در تغيير برداشت نخبگان تأثير قابل مالحظه کند،دوقطبي و حمله آمريکا به عراق ياد مي

گراي ترکيه از موقعيت راهبردي اين کشور در مناطق پيراموني داشته است. از اين دوره به اسالم

گرايي بعد، رهبران ترکيه با اتخاذ رويکردهاي چندجانبه و نسبتاً مستقل از متحدين غربي، منطقه

به اين معنا  (.Altunisik and Martin,2011)انددادهرار را در کانون توجه سياست خارجي خود ق

گرايانه، وجه غالب رويکردهاي عملياتي سياست خارجي که باوجود استمرار نسبي نگاه غرب

تشکيل داده  منطقهاين کشور را نگاه به مناطق پيراموني و درگير شدن هر چه بيشتر در معادالت 

 است. 

به نظم در حال ظهور منطقه و هدايت تحوالت جهان عرب  دهياين اساس، تالش براي شکل بر

احمد  اي ترکيه تبديل شد.در راستاي منافع راهبردي آنکارا به اولويت اصلي کنشگري منطقه

ترکيه مسير تغييرات در منطقه را » بود که باور نيبر ا هاي عربيانقالبغلو در بحبوحه وداودا

هاي تغيير وست، بلکه به عنوان کشوري که منادي ايدههدايت خواهد کرد، نه صرفاً به عنوان د
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اي طلبانهچنين ايده جاه (.Golmohammadi and et al,2016:85)«اي استو نظم نوين منطقه

اي ترکيه نشان آفريني منطقهانداز نقاتغييري در چشم 2016حتي بعد از کودتاي نافرجام 

ير کرده است. به عبارتي اين رخداد تاريخي دهد؛ اهداف ثابت اما ابزارهاي کنشگري تغينمي

يا تعديل در سياست  1گرايي ترکيه نيست بلکه يک تنظيمنمود يک تغيير يا گسست در منطقه

هاي خارجي در واکنا به محيط امنيتي بسيار ناپايدار منطقه، ترس از انزواي راهبردي و بحران

 داخلي ترکيه بوده است.

سازي ژئوپليتيکي ترکيه در دهه اخير شکل داده، جنگ سوريه تالفترين رويدادي که به ائکليدي

هاي اوليه بحران سوريه، آنکارا و واشنگتن همکاري نزديکي در حمايت از بوده است. در سال

نيروهاي معارضه سوري به منظور سرنگوني دولت بشار اسد داشتند. اما بعد از رويدادهاي سال 

النصره در خاک سوريه، ويژه داعا و جبههتکفيري مسلح بههاي و پيشروي ميداني گروه 2014

ها و ترجيحات امنيتي ترکيه با متحدان ناتو به سمت واگرايي پيا رفت. عالوه بر عدم اولويت

المللي عليه داعا به رهبري آمريکا، شايد بتوان ادعا همراهي عملياتي ارتا ترکيه با ائتالف بين

 2نظاميان کردي موسوم به پي.واي.دييتي اياالت متحده از شبههاي نظامي و امنکرد که حمايت

 نقطه عطفي در تعارض منافع راهبردي آنکارا و متحدان غربي آن 3و شاخه نظامي آن ي.پ.گ

« خارج نزديک»ترکيه در  ترين موتور محرکه ديپلماسي و نظاميدر معادالت سوريه بود. کليدي

منيتي است. اختالفات امنيتي دو کشور حول محور مسئله هاي ا)عراق و سوريه( نگرانياين کشور

کننده در تضعيف روابط راهبردي دو کشور کردي و تروريسم در منطقه زماني به عامل تعيين

جاي ترکيه جايگاه و نقا ها به اين برداشت تهديد رسيدند که کردها بهتبديل شد که ترک

به هر ميزان  (.Golmohammadi,2019:125)انداي آمريکا پيدا کردهدر سياست سوريه راهبردي

کردند، که کردهاي سوريه با حمايت نظامي آمريکا در امتداد مرزهاي جنوبي ترکيه پيشروي مي

 انديشيد.سازي امنيتي خود در سوريه ميآنکارا بيا از پيا به بازنگري در ائتالف

                                                           

1.Adjustment 

2.Syrian Democratic Forces (PYD) 

3.The Kurdish People’s Protection Units (YPG) 
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ارا در سوريه موجب شد که در چنين شرايطي، برهم خوردن موازنه عليه منافع راهبردي آنک

امنيتي با روسيه و تا حدودي ايران حرکت کند. اين -ناچار به سمت همکاري نظاميترکيه به

انتخاب استراتژيک زماني به دستورکار اصلي آنکارا تبديل شد که رهبران ترکيه به اين نتيجه 

گر اصلي در مناقشه ، مسکو بازي2015رسيدند که با مداخله نظامي مستقيم روسيه در سپتامبر 

در اين ميان، پيامدهاي اقتصادي و ژئوپليتيکي ناشي از ساقط  (.Ersen,2017:92)سوريه است

، بيا از پيا آنکارا را به پذيرش 2015شدن جنگنده روسي از سوي پدافند ترکيه در نوامبر 

ه در ابتکارات سياسي و ميداني مسکو در سوريه مجبور ساخت. از اين دوره به بعد، ترکي

ويژه تغيير رژيم سياسي در اين کشور بازنگري کرد. شايد هاي کالن خود در سوريه بهسياست

گفتگوهاي صلح »همراه ايران را در مجموعه هاي راهبردي دو کشور بهبتوان اوج همکاري

 مشاهده کرد که به عنوان سازوکار ديپلماتيک روسي، طرفين مناقشه را به پاي ميز مذاکره 1«آستانه

کشاند. در سايه نتايج گفتگوهاي آستانه، ترکيه به منظور جلوگيري از پيشروي سرزميني نيروهاي 

تأسيس  2کردي در مرزهاي شمالي سوريه با همراهي ايران و روسيه چندين منطقه عاري از تنا

 نظاميان کردي انجام داد.   هاي تحت مديريت شبهکرد و سه عمليات نظامي در کانتون

اي ديگر وجود دارند که نگاه رهبران ترکيه به تحوالت بحران سوريه، چندين عامل منطقه عالوه بر

يک کمربند »شرق را جلب کرده است. يکي از رويدادهاي مهم در اين راستا طرح ابتکار چيني 

است. اين پروژه چيني تمايل اقتصادي ترکيه  2013از سوي شي جي پينگ در سال  3«يک جاده

هاي ترانزيتي اين کشور به منظور گسترش بازارهاي صادراتي ه آهن و زيرساختبراي اتصال را

به آسياي مرکزي و قفقاز از طريق درياي خزر را دوچندان کرده است. ترکيه همچنين استقبال 

گذاري زيرساخت آسيايي به عنوان آلترناتيوي در برابر بانک جهاني توجهي از بانک سرمايهقابل

هاي از سوي ديگر، گسترش همکاري (.Ersen and Kostem,2019:6-8)است از خود نشان داده

ويژه در معادالت راهبردي اورآسيا به دقت از المللي بهراهبردي بين چين و روسيه در امور بين

                                                           

1.Astana Peace Talks 

2.De-escalation Zones 

3.Belt and Road Initiative- BRI 
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رو، مسئله عضويت ترکيه در سازمان همکاري شانگهاي اين شود. ازسوي رهبران ترکيه رصد مي

شراکت راهبردي چين و روسيه طرفداران بسياري در نهادهاي  ترين نهادبه عنوان مهم

 1، ترکيه به عنوان عضوگفتگو2012گذاري آنکارا پيدا کرده است. از سال گيري و سياستتصميم

 کند.  در اجالس سازمان شانگهاي شرکت مي

ن جديد از سوي ديگر، ژئوپليتيک در حال تغيير منطقه شرق مديترانه ترکيه را به يافتن متحدا

خارج از بلوک غرب ترغيب کرده است. در دهه گذشته روابط ترکيه و اسرائيل تحت تأثير مسئله 

ها نسبت و ترجيحات امنيتي متعارض آن هاي اشغاليآويو در سرزمينهاي تلفلسطين و سياست

هاي اميزماي ايران و دينبه معادالت در حال تغيير خاورميانه و شمال آفريقا به ويژه پرونده هسته

همراه کشف کند. سردي در روابط ترکيه با اسرائيل بهآميزي را طي ميداخلي مصر، روند تنا

بين يونان، قبرس و اسرائيل  2ائتالف-منابع هيدروکربني در شرق مديترانه منجر به ظهور يک شبه

سازي منافع هبه لحاظ تاريخي، اتحاديه اروپا نقا مهمي در موازن (.Tziarras,2016:31)شده است

هاي اخير ويژه يونان و اسرائيل در شرق مديترانه داشته است. اما در سالترکيه و رقباي آن به

همراه اي متعارض بين آنکارا و بروکسل در شرق مديترانه و خاورميانه بهي منطقههااولويت

ه در اتحاديه رسيدن مذاکرات عضويت ترکيبن تشديد اختالفات آنها بر سر مسئله قبرس و به

سازي راهبردي در اين اروپا مانع از ايفاي چنين نقشي شده است. ازاينرو، ترکيه به منظور موازنه

ها و نهادهاي اورآسيايي بوده است تا سطحي از کنشگري منطقه به دنبال توسعه روابط با دولت

 ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي خود را در شرق مديترانه حفظ کند.    

هي ديگر، بخشي از سياست نگاه به شرق ترکيه متأثر از راهبرد اين کشور براي تبديل شدن از نگا

منطقه و تأمين نيازهاي انرژي اقتصاد در حال رشد ترکيه است. روسيه در  3«قطب انرژي»به 

کند. در ژانويه سال درصد از نفت خام ترکيه را تأمين مي 40درصد از گاز طبيعي و  60حدود 

که از اعماق درياي سياه گاز روسيه را به ترکيه و از خاک اين  4استريملوله ترکجاري، خط 

                                                           

1.Dialouge Partner 

2. Quasi-Alliance 

3. Energy Hub 

4.TurkStream- Türk Akımı 



 277............بحران در روابط فراآتالنتيكي و ظهور اورآسياگرايي.  ___________________________

 

ميليارد متر مکعب  30دهد، با حجمي بال  بر ساالنه کشور به جنوب و شرق اروپا انتقال مي

گذاري قابل توجه ترکيه در خط لوله ترانس برداري کرده است. عالوه بر سرمايهشروع به بهره

ميليارد متر مکعب گاز از حوضه خزر  10که با هدف ترانزيت ساالنه 1به تاناپ آناتولي موسوم

هاي ترانزيت هاي ترکيه حضور فعالي در توسعه زيرساخت، شرکتريزي شده استبه اروپا طرح

باشي ترکمنستان و بندر باکو آذربايجان دارند. روسيه همچنين نقا مهمي در انرژي بندر ترکمن

ميليارد  20کويو به ارزش اي آککند که پروژه هستهاي ترکيه بازي ميهسته هايتوسعه نيروگاه

بر اين اساس، متغير  (.Daily Sabah,2019)هاي روسي در مرحله نهايي استدالر توسط شرکت

هاي اورآسيا و تقويت اتصاالت ژئواکونوميکي انرژي نقا کليدي در توسعه روابط ترکيه با دولت

مرکزي و قفقاز دارد. کنشگري فعال ترکيه در کريدورهاي ترانزيت انرژي اين کشور در آسياي 

زني سياسي اين کشور در مقابل ناپذيري وزن ژئوپليتيکي و سطح چانهطور اجتنابمنطقه به

 دهد.شرکاي اروپايي را افزايا مي

به بخشي دولت ترامپ عليه تهران « فشار حداکثري»اي ايران و راهبرد در نهايت، پرونده هسته

دهد. در دهه گذشته، آنکارا از طريق سازوکارهاي از سياست نگاه به شرق آنکارا شکل مي

اي ايران بوده است. از سوي المللي عليه برنامه هستهدنبال کاها فشارهاي بينديپلماتيک به

ريه، ديگر، منافع امنيتي مشترک ترکيه و ايران در منطقه همچون برآمدن استراتژيک کردها در سو

فارس، و همچنين هاي خليجرفراندوم استقالل کردستان عراق، بحران در روابط قطر با پادشاهي

حضور نظامي آمريکا در منطقه بيا از پيا به نزديکي راهبردي ايران و ترکيه منجر شده است. 

د وجوحمايت آمريکا از کردها و تحريم اقتصادي ترکيه اين برداشت را ميان رهبران ترکيه به

در برابر ايران و ترکيه است. عدم همراهي ترکيه با « مهار دوگانه»آورده است که آمريکا به دنبال 

سياست فشار حداکثري ترامپ عليه تهران و تالش اين کشور براي کاها فشار تحريمي عليه 

، دولت 2016ايران پيوندهاي راهبردي دو کشور را تقويت کرده است. اساساً بعد از کودتاي 

دوغان ايران را يکي از حاميان نظام سياسي خود در برابر تهديدات براندازانه غرب قلمداد ار

به هر حال، پرونده ايران نقا مهمي در تعميق  (.Golmohammadi,2019:284کند)مي
                                                           

1.Trans-Anatolian Gas Pipeline 
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اعتمادي متقابل بين آنکارا و واشنگتن داشته و به بخشي از رويکرد اورآسياگرايي در سياست بي

 دهد.     کل ميخارجي ترکيه ش

 2016هاي سياست داخلي بعد از کودتاي پويايي.4-3

ديگر، عبارتوابسته و مستقل سياست داخلي است. به ريمتغطور همزمان سياست خارجي به

سو، سياست ؛ از يکدهنديمصورت متقابل به يکديگر شکل سياست داخلي و سياست خارجي به

ي جديد، هويت دولت حاکم و روابط آن با هادهيات ي سنتي و تقويهادهياخارجي با تضعيف 

ي هاتياولوو  و از طرف ديگر، سياست داخلي به منافع ملي، اهداف سازديمجامعه داخلي را 

ي هاانيبنگرايان، رسيدن اسالمبعد از به قدرت (.Putnam,1988)دهديمسياست خارجي شکل 

ف شده و با تغيير اساسي در موازنه قدرت تدريج تضعيکماليستي سياست خارجي سنتي ترکيه به

داخلي، حزب عدالت و توسعه به رهبري رئيس جمهور اردوغان به مرکز اصلي سياست و 

حکومت ترکيه تبديل شده است. بازسازي اساسي در روابط بين دولت و جامعه و ارتا و دولت 

يگر از نقا محوري در گرايي دترين پيشران غرببدين معني بود که نهاد ارتا به عنوان مهم

سياست خارجي برخوردار نيست. از نگاه اونيا، برخالف کماليسم، منطق ژئوپليتيکي سياست 

خارجي اردوغان مبتني بر برداشت تهديد از ذوب شدن در بلوک غرب است که رفتارهاي آن را 

(. Onis,2013)هاي راهبردي سوق داده استبخشي به ائتالفگرايي و تنوعبه سمت چندجانبه

چنين منطقي متأثر از اين واقعيت تاريخي است که به هر ميزان که کنشگري سياست خارجي 

ويژه گرا بهگيرد، موازنه قدرت داخلي به نفع نيروهاي غربگرايي قرار ميآنکارا در مدار غرب

 کند.   ها تغيير پيدا ميسکوالرها، ارتا و ليبرال

سنتي سياست خارجي، فقدان يک دستگاه ديپلماسي  محدود شدن حوزه تأثيرگذاري بازيگران

و بحران در نظام سياسي ترکيه بعد  زاالنظر، وجود يک محيط امنيتي بسيار ناپايدار و تهديدمتفق

هاي ژئوپليتيکي جايگزين ها و همچنين ديدگاهها را براي رقابت ايده،  زمينه2016از کودتاي 

حداقل سه خروجي عمده در  2016رت داخلي بعد از فراهم ساخته است. تغيير در موازنه قد

سياست خارجي ترکيه داشته است. نخست، بازيگران داخلي مانند ارتا، وزارت امور خارجه 

اي در ترسيم راهبردهاي سياست خارجي ترکيه و شوراي امنيت ملي تبديل به بازيگران حاشيه
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تأمين منافع ملي است جاي خود را  وبيا حوزهاند. دوم، اين ايده که سياست خارجي کمشده

جاي نهادها و ها بههاي منافع حزبي داده است. سوم، شخصيتها و شکستبه قلمرو پيروزي

شدن اند که موجب شخصيها مبدل شدهکننده در ترسيم سياستساختارها به متغيرهاي تعيين

 (. Golmohammadi,2019:381)گذاري در ترکيه شده استقدرت و سياست

بيا از ساير عوامل داخلي همچون شکاف  2016ر چنين بستري سندورم کودتاي نافرجام د

هاي اقتصادي به چرخا اورآسيايي سياست گرايان، تشديد مسئله کردي و بحرانميان اسالم

خارجي دولت اردوغان شکل مي دهد. برخالف متحدان غربي، مسکو و تهران بالفاصله از 

ابل کودتاچيان حمايت کردند. ابهام در واکنا بروکسل و واشنگتن حکومت مستقر اردوغان در مق

پروژه »اين برداشت تهديد را ميان اتاق فکر اردوغان ايجاد کرد که غرب با پشتيباني از کودتاچيان 

هاي براندازانه چنين فهمي از سياست (.Onis,2017:4-6)را کليد زده است« عبور از اردوغان

طور اجتناب ناپذيري به سمت يافتن متحدان داخلي و وغان را بههاي غربي، دولت اردقدرت

هاي سياسي داد. در سپهر داخلي، جريانخارجي براي حفظ و تحکيم قدرت داخلي سوق مي

محور ترکيه دارند، در مرکزيت -گرا که خصومت ديرينه با رويکرد غربگرا و اورآسياملي

هاي المللي، قدرتقرار گرفتند. در سطح بين سازي اردوغان براي حفظ موازنه داخليائتالف

ها روسيه و ايران به متحدان اصلي نظام سياسي مستقر اردوغان تبديل اورآسيايي  و در رأس آن

 شدند.  

از اين دوره به بعد، تنا در روابط ترکيه با اياالت متحده و اتحاديه اروپا به اوج خود رسيد. 

اصلي کودتا از سوي آمريکا و تصميم پارلمان اروپا به تعليق  اهلل گولن، مظنونعدم استرداد فتح

هاي گسترده دولت اردوغان هرچه خاطر بازداشتبه 2016مذاکرات عضويت ترکيه در نوامبر 

اي در مالحظهبيشتر به گسست در روابط آنکارا و متحدان غربي انجاميد. چنين فضايي تأثير قابل

ها از افکار عمومي ترکيه معه ترکيه داشته است؛ نظرسنجيافزايا احساسات ضدآمريکايي در جا

درصد معتقد به يک  79دهد که در رابطه با اين که چه کسي پشت کودتا بوده است، نشان مي

سنجي ساالنه ديگر از سوي دانشگاه يک نظر(. Habertürk,2016)کودتاي آمريکايي هستند

رکيه معتقد هستند که آمريکا دشمن اول درصد از شهروندان ت 74دهد که کاديرهاس نشان مي
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نشان از کاها تمايل شهروندان ترکيه به  2018ترکيه است. نتايج همين نظرسنجي در سال 

دارد. در  2018درصد در سال  36به  2008درصد در سال  78عضويت در اتحاديه اروپا از 

هاي شرقي ازي با قدرتدرصد معتقد هستند که ترکيه بايد به سمت اتحادس 60مقابل، نزديک به 

 (.KadirHas,2018)حرکت کند

هاي کردي خاطر سياستعالوه بر کودتا، بخشي از اين روند رو به رشد آمريکاستيزي به 

واشنگتن در منطقه و عدم حمايت ناتو از مواضع ارتا ترکيه در سوريه بوده است. در مقابل، 

اند و نهادهاي وق بشري محکوم کردههاي غربي نيز ترکيه را به نقض شديد موازين حقدولت

ترين زندان ها با تلقي از ترکيه به عنوان يک دولت اقتداگراي فاسد اين کشور را بزرگوابسته آن

وجود  با (.Hürriyet Daily News,2018)اندنگاران معرفي کردهفعاالن مدني و روزنامه

اطالعاتي و نظامي ترکيه -ي امنيتيکه ساختارها ياي گسترده بعد از کودتا، از آنجايهپاکسازي

با غرب براي هاي تقابلي هنوز وابستگي قابل توجهي به نهادهاي غربي دارد، تداوم سياست

نمود. در اين راستا، نزديکي راهبردي دولت اردوغان به روسيه و ايران در اردوغان پرمخاطره مي

منظور تأمين امنيت رژيم سياسي به 1«موازنه فراگير»واقع اقدامي هوشمندانه براي ايجاد يک 

 حکومت مستقر ترکيه است.    

هاي غربي در سياست و حکومت ترکيه بوده، دولت در چنين شرايطي که ناظر بر تضعيف ارزش

هاي جايگزين در حکومتداري مبادرت کرده اردوغان از طريق نهادهاي فکري خود به طرح ايده

بر اين اساس، ترکيه، روسيه، چين و هند به عنوان  بوي ساختارهاي شرقي دارد.واست که رنگ

هستند که با يک دولت مقتدر، اپوزيسيون ضعيف، و  2«مدل توسعه شرقي»هاي موفقي از نمونه

آفريني فعال در معادالت در حال تغيير دنبال نقاگير بهوپاهاي نظارتي دستدر غياب مکانيزم

که غرب با بحران در اين ايده ژئوپليتيکي، درحالي (.Ersen and Kostem,2019:13)جهاني هستند

که به لحاظ  3«دولت اقتداگرا»کارآمدي ليبرال دمکراسي مواجه شده است، شرق با يک مدل 

                                                           

1.Omnibalancing 

2.Eastern Model of Development 

3.Authoritarian Government 
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هاي اورآسياگرايي دارد، مسير تحوالت جهاني را هدايت خواهد کرد. در فلسفي ريشه در ارزش

تنها به ويژه روسيه و چين نهشرقي به هايواقع، گسترش پيوندهاي راهبردي ترکيه با قدرت

گرايانه در سياست خارجي اين کشور معنا مي يابد، بلکه يک انتخاب عنوان يک اقدام عمل

شود که با نااميدي از کارآمدي ساختارهاي غربي سياسي آگاهانه از سوي رهبران ترکيه قلمداد مي

ران مقتدر و نهادهاي دولتي متمرکز به دنبال اتخاذ مدل جايگزيني هستند که در آن حضور رهب

 براي توسعه سياسي، اقتصادي، و اجتماعي ضروري است.   

گرا به حزب گرا و چپهاي نزديکي احزاب ملياي در سپهر سياسي ترکيه زمينهطرح چنين ايده

را  2016ويژه بعد از کودتاي گرا بهملي-گرامگيري يک ائتالف اسالعدالت و توسعه و شکل

هاي مختلف مثل ها در بزنگاهم کرده است. اردوغان نيز به خوبي از حمايت اين جريانفراه

 2018و انتخابات رياست جمهوري ژوئن  2017پرسي تغيير قانون اساسي آوريل همه

سواري کرده است. ناگفته پيداست که بخشي از اين ازدواج مصلحتي ناشي از افول هژموني موج

دهي به يک ائتالف تخابات پارلماني و تالش اردوغان براي شکلحزب عدالت و توسعه در ان

فراگير در مقابل احزاب اپوزيسيون است. انتقادات شديد اردوغان از متحدان غربي، به چالا 

مواضعي است که  1«ملي و محلي»المللي ليبرال، و شعار معروف او موسوم به کشيدن نظم بين

هاي گذشته بر آن پافشاري در طول دهه« زب وطنح»و  2«حزب حرکت ملي»رهبران ضد غرب 

ترين در اين ميان، حزب وطن به رهبري  دوغو پرينچک مهم (.İmanbeyli,2015:166)مي کنند

طرفدار اورآسياگرايي ترکيه و نزديکي روابط اين کشور با روسيه، چين و ايران است که در 

هاي سياست خارجي ترکيه سازيميمهاي انتخاباتي در دايره تصهاي اخير به رغم شکستسال

قرار گرفته اند. اين وضعيت نمودي از تحول در ويژن ژئوپليتيکي ترکيه نسبت به مفهوم 

 کند.     محور معنا پيدا مي-اورآسياست که در مقابل فرسايا روايت ژئوپليتيکي غرب

ه اورآسياگرايي در بندي ايدهاي سياسي بعد از کودتا نقطه عطفي در فرمولرو، پويايياين از

واسطه ارتباطات شخصي و پيوندهاي مناظرات فکري و اجرايي سياست خارجي ترکيه است. به

                                                           

1. Yerli ve Milli- Native and National 
2. Nationalist Action Party (MHP) 
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الزامات »ايدئولوژيکي با رهبران حزب وطن، الکساندر دوگين براي ايراد سخنراني در باب 

يه دارد و هاي مختلف ترکسفر به شهرها و دانشگاه 10ساالنه بيا از « ژئوپليتيکي اوراسياگرايي

هاي انگيز در رسانههاي تلوزيوني با مخاطبان ترک سخن مي گويد. يک روايت مناقشهدر برنامه

تر به نيروهاي امنيتي ترکيه داده ترکيه مبني بر اينکه دوگين خطر وقوع کودتا را چند روز قبل

رکيه شده بود، موجب محبوبيت دوگين و تفکرات اورآسياگرايي وي در جامعه فکري و سياسي ت

باوجوداين، دولت اردوغان نسبت به اين موج اوراسياگرايي محتاطانه (. CNNTürk,2018)است

در نهادهاي « البي روسي»يافته برخورد مي کند و به نيروهاي امنيتي خود در رابطه با نفوذ سازمان

  (.Akyol,2016)مدني و حاکميتي اين کشور هشدار داده است

هاي سياسي اورآسياگرا که بعد از ت داخلي پررنگ شدن نقا جريانبه هر حال، در سطح سياس

اند، بخا قابل توجهي از نگاه ها مجالي براي کنشگري در سياست خارجي ترکيه پيدا کردهدهه

گرا انداز ژئوپليتيکي ضدغرببه شرق را هدايت مي کنند. دغدغه محوري آنها طرح يک چشم

. تفکر استراتژيک اوراسياگرايان ترک اين است که در سپهر سياسي و مدني اين کشور است

ترکيه بايد از ناتو خارج شود و به تقالي خود براي عضويت در اتحاديه اروپا پايان دهد. از اين 

نظر، منافع ملي و استقالل راهبري ترکيه در رهايي از بندهاي جهان غرب و پيوستن به بلوک نقطه

ين و ايران است. اين گروه تصور مي کنند که آنکارا چيزي متشکل از روسيه، چ« ضدامپرياليستي»

هاي تراز با قدرتگذار در آتالنتيک نيست، اما در اورآسيا بازيگري مستقل و همجز يک خدمت

شرقي خواهد بود. در مقابل، اردوغان از دريچه تأمين امنيت رژيم سياسي و تحکيم قدرت داخلي 

براي دولت  (.Colakoğlu,2018)کندگرا نگاه ميو ملي هاي اورآسياگرابه ائتالف با جريان

هاي سياسي دهي به يک ائتالفاردوغان، اوراسياگرايي بيشتر به عنوان يک چتر فکري براي شکل

ها يا صورت امکان وقوع نداشت. به اين معنا که اگر ليبرالکند که در غيراينفراگير عمل مي

د، بدون ترديد انتخاب اردوغان ن کارکردي داشتنگرايانِ خارج از دايره حزب چنياسالم

 توانست متفاوت باشد.     مي
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 گيري     تحليل و نتيجه.5

را نمودي از تغيير محوري در « اورآسياگرايي يا چرخا به شرق»هاي غالب که برخالف ديدگاه

قاله ظهور سياست خارجي ترکيه و خروج آن از اتحاد فراآتالنتيکي تئوريزه مي کنند، اين م

اورآسياگرايي را نه به عنوان يک تحول پارادايمي در نگرش ژئوپليتيکي آنکارا بلکه واکنشي 

کند. اي و سياست داخلي ترکيه طرح ميگرايانه به شرايط در حال تغيير ساختاري، منطقهعمل

ار ها و نهادهاي شرقي در ساختالمللي با ظهور قدرتدر واقع بازتوزيع قدرت و ثروت بين

المللي ليبرال و اتحاد فرآتالنتيکي، الزامات راهبردي حکمراني جهاني، بحران در نظم بين

هاي سياست داخلي ويژه محيط پيراموني ترکيه، و پويايياي بهژئوپليتيک در حال تغيير منطقه

بخشي گرايي و تنوع، سياست خارجي ترکيه را به سمت چندجانبه2016ويژه بعد از کودتاي به

شدن سوق داده است. اورآسياگرايي ايهاي ژئوپليتيکي از جنس اورآسياگرايي يا خاورميانهه ايدهب

در چنين شرايطي از نتايج طبيعي ظهور ترکيه به عنوان يک قدرت ميانه به منظور تأمين استقالل 

 استراتژيک در مقابل متحدان سنتي غربي است.  

بندي ورآسياگرايي در سياست خارجي ترکيه در حال فرمولگرايانه از ارو، يک گفتمان عملاين از

گرايانه، دولت اردوغان به تحکيم قدرت و تأمين امنيت نظام است. در سايه اين رويکرد عمل

المللي سياسي خود در داخل و گسترش فضاي کنشگري خود در نظام در حال تغيير بين

راه راهبر در پيگيري اهداف  دئولوژي يا نقشهپردازد. براي آنکارا گفتمان اورآسياگرايي يک ايمي

هاي سياسي و امنيتي کالن سياست خارجي ترکيه نيست، بلکه ابزاري براي مواجهه با چالا

الملل است. تفکر هاي اقتصادي در شرايط گذار نظام بينبرداري از فرصتنوظهور و بهره

بين اروپا و آسيا از طريق « پلي»استراتژيک ترکيه تقويت موقعيت ژئوپليتيکي خود به عنوان 

گري در روابط راهبردي آنکارا با غرب و شرق است. اورآسياگرايي در اين چارچوب موازنه

شود. بر اين سازي نفوذ ژئوپليتيکي در محيط پيراموني اين کشور پيگيري ميمنظور بيشينهبه

آفريني فعال در مايل به نقااساس، نزديکي راهبردي در روابط ترکيه با روسيه، چين، ايران و ت

نهادهاي شرقي از جمله سازمان همکاري شانگهاي به معناي گسستن پيوندهاي راهبردي و 

 المللي ترکيه به عنوان يک قدرت شرقي نيست.    نهادي با غرب و بازتعريف موقعيت بين
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کيه به گزينه هاي سياست داخلي اردوغان نقا مهمي در تمايل فزآينده رهبران تراگرچه نگراني

اورآسيا در سياست خارجي اين کشور دارد، اما چرخا محوري به شرق در غياب همگرايي 

رسد. در حال حاضر، آنکارا نظر نميهاي شرقي منطقي بهمنافع ژئوپليتيکي و اقتصادي با قدرت

هاي اختالفات قابل توجهي با مسکو و تهران در معادالت سوريه و آينده دولت بشار اسد، کانون

مناقشه خاورميانه، قفقاز، درياي سياه و شرق مديترانه دارند، که براحتي قابل سازش نيستند. 

هاي متعارض روسيه و ترکيه در معادالت داخلي ليبي، مواضع انتقادي آنکارا از اولويت

هاي مسکو در اکراين و گرجستان، و همچنين روابط سياسي روسيه با کردهاي سوريه سياست

 کند.موانعي هستند که همگرايي اورآسيايي بين دو کشور را بسيار محدود مي از جمله

هاي غربي، ترين رقيب ژئوپليتيکي ترکيه در اورآسياست. برخالف دولتاساساً روسيه مهم 

اند. از نظاميان کردي پ.ک.ک را به عنوان گروه تروريستي شناسايي نکردهروسيه و چين شبه

گرايان تندرو ترکيه، مسئله ايغورهاي چين به مانع مهمي در طالبات مليسوي ديگر، با توجه به م

شراکت راهبردي آنکارا و پکن تبديل شده است که با اقدام نيروهاي امنيتي ترکيه براي انتقال 

کيانگ به سوريه تشديد شده است. همچنين، مسکو و پکن همواره جنگجويان ايغور از سين

اي ترديد دارند که در مواضع ارا در ايجاد يک ائتالف فراگير منطقهنسبت به تعهدات راهبردي آنک

مبهم چين نسبت به عضويت ترکيه در سازمان همکاري شانگهاي مشهود است. روابط راهبردي 

المللي آفريني فعال در مناقشات بينترکيه و ايران نيز در راستاي سياست کالن اردوغان براي نقا

 گشايشي در روابط آنکارا و واشنگتن مي تواند متحول شود.    قابل فهم است و با هرگونه

در حوزه اقتصادي، ترکيه به عنوان يک اقتصاد بازار آزاد وابستگي نهادي و تجاري عميقي به 

بيني ويژه اروپا دارد و جايگزيني آن با اقتصادهاي شرقي در آينده قابل پيااقتصاد غرب به

که ي از صادرات کل ترکيه به کشورهاي اروپايي است، در حاليپذير نيست. هنوز حدود نيمامکان

يک وضعيت عدم موازنه شديد در تراز تجارت خارجي ترکيه با روسيه و چين وجود دارد که 

گذاري درصد از سرمايه 75تأثيرات منفي بر ترازهاي اقتصاد کالن اين کشور گذاشته است. حدود 

که به رغم شود. درحاليرکيه از سوي اروپا تأمين ميهاي تدرصد از وام 55مستقيم خارجي و 

گذاري مشترکي از هاي ديپلماتيک آنکارا، هنوز هيچ منطقه تجارت آزاد و بازار سرمايهتالش
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 Kirişci)سوي نهادهاي شرقي همچون سازمان همکاري شانگهاي به ترکيه پيشنهاد نشده است

and Toygür,2019 .)سازي شرکاي انرژي وزافزوني در سياست تنوعاين، اورآسيا نقا ر با وجود

          ترکيه و ترانزيت منابع انرژي حوضه خزر به اروپا خواهد داشت.

انداز اورآسياگرايي ترکيه در وهله اول متأثر از آينده روابط اين کشور با اروپا و رو، چشماين از

اورآسياگرايي ترکيه بيا از هاي شرقي نقا ثانوي خواهند داشت. آمريکا خواهد بود و قدرت

کننده داشته باشد، براساس پيوندهاي شخصي و هاي ايدئولوژيکي و ساختاري تعيينآنکه ريشه

المللي است. با توجه به وضعيت نامتقارن اي و بينکنا موازنه در حال تغيير داخلي، منطقهبرهم

يتند که چرخا به شرق تا هاي شرقي، رهبران ترکيه هنوز مطمئن نسقدرت بين ترکيه و قدرت

هاي مستقل در سياست خارجي تواند استقالل استراتژيک آنکارا در پيگيري سياستچه اندازه مي

هاي را تأمين کند. براي مثال، سکوت معنادار اردوغان در قبال مسئله ايغورها در راستاي اولويت

تواند رشد اقتصادي دازه ميکردن مدل توسعه شرقي تا چه انشود. يا نهادينهچين ارزيابي مي

محور ترکيه را تأمين کند.  براي ترکيه، مسئله اصلي انتخاب بين غرب و شرق نيست صادرات

هاي غربي و شرقي براي تثبيت موقعيت خود به بلکه ايجاد وابستگي متقابل و متقارن با قدرت

ديگر، اورآسياگرايي  المللي است. از سويعنوان يک قدرت نوظهور در محيط در حال تغيير بين

زني گرايانه براي گسترش فضاي کنشگري ترکيه در اتحاد فراآتالنتيکي و اهرم چانهتاکتيکي عمل

رسميت هاي امنيتي و منافع راهبردي اين کشور را بهسياسي در برابر متحدان غربي است تا نگراني

ي از روابط راهبردي با سطح به احتمال زياد ترکيه با حفظ بيني،بشناسند. در آينده قابل پيا

ماند و در عين حال به گسترش روابط فراآتالنتيکي باقي ميه اروپا و اياالت متحده در مدار اتحادي

 دهد.  هاي شرقي ادامه ميها و سازمانپيوندهاي اقتصادي و ديپلماتيک خود با قدرت

 قدرداني.6

ام در ، همکار و استاد فرزانه(Köstem,Seçkin)دري  دکتر سچکين کوستمهاي بياز مساعدت

نهايت بي (Bilkent University)لل دانشگاه بيلکنت آنکارا، ترکيهالمدپارتمان روابط بين

 شان در پرورش ايده اصلي مقاله بسيار راهگشا بود.  سپاسگزارم که راهنمايي
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