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اين مقاله به دنبال فهم نظاممند سازوکارهاي چرخا ژئوپليتيکي سياست خارجي ترکيه به اورآسياست .برخالف
ديدگاههاي غالب که اورآسياگرايي يا چرخا به شرق را نمودي از تغيير ساختاري در سياست خارجي ترکيه و خروج
آن از اتحاد فراآتالنتيکي تئوريزه ميکنند ،اين مقاله ظهور اورآسياگرايي را نه به عنوان يک تحول پارادايمي در نگرش
ژئوپليتيکي آنکارا بلکه واکنشي عملگرايانه به شرايط در حال تغيير ساختاري ،منطقهاي و سياست داخلي ترکيه طرح
ميکند .بر اين اساس ،مقاله با مفهوم بندي ژئوپليتيکي اورآسياگرايي در سياست خارجي ترکيه ،اين ايده اصلي را مطرح
ميکند که بازتوزيع قدرت و ثروت بينالمللي با ظهور قدرتها و نهادهاي شرقي در ساختار حکمراني جهاني ،بحران
در روابط فراآتالنتيکي ،الزامات راهبردي ژئوپليتيک در حال تغيير منطقهاي بهويژه محيط پيراموني ترکيه ،و پوياييهاي
سياست داخلي بهويژه بعد از کودتاي نافرجام  ،2016آنکارا را به سمت چندجانبهگرايي و تنوعبخشي به ايدههاي
ژئوپليتيکي سوق داده است .در چنين بستري ،اورآسياگرايي در سياست خارجي ترکيه به معناي طرح جايگزيني در
مقابل غربگرايي سنتي اين کشور نيست.
واژههاي کليدي :اورآسياگرايي ،روابط فراآتالنتيکي ،ژئوپليتيک و سياست خارجي ،ترکيه.
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.1مقدمه
در دهه اخير به ويژه بعد از کودتاي نافرجام جوالي  ،2016مسئله تغيير محوري در سياست
خارجي ترکيه نگاه بسياري از پژوهشگران اين حوزه را به خود جلب کرده است .اين دغدغه
پژوهشي متأثر از سه روند عمده در رويکردهاي کالن سياست خارجي ترکيه بوده است .نخست،
نزديکي بي سابقهاي در روابط ترکيه با قدرتهاي شرقي بهويژه روسيه و چين در جريان است.
در عين حال ،روابط ترکيه با متحدان غربي بهويژه اياالت متحده و قدرتهاي اروپايي در يک
وضعيت بيثبات و تناآميزي بهسر مي برد .سوم ،ترکيه نقا فعال و نسبتاً مستقلي در معادالت
منطقهاي به ويژه خاورميانه بر عهده گرفته است که ناظر بر تالش رهبران اين کشور براي تثبيت
موقعيت ترکيه به عنوان يک قدرت منطقهاي نوظهور در ژئوپليتيک در حال تغيير اورآسياست.
اين تحوالت باعث شده است که بسياري از ناظران به اين نتيجه برسند که يک تغيير بنيادين در
سياست خارجي ترکيه در حال وقوع است( ;Haugom,2019; Cook,2018; Talbot,2018

 . )Ersen and Kostem,2019بر اين اساس ،ايده غالب اين است که ويژن ژئوپليتيکي سياست
خارجي ترکيه با دوري از اتحاد فراآتالنتيکي1به سمت اورآسياگرايي2متمايل شده است.
نگاهي اجمالي به نتايج و عملکرد سياست خارجي ترکيه در سالهاي اخير ،استدالل اصلي
طرفداران ايده اورآسياييشدن سياست خارجي ترکيه و خروج اين کشور از اتحاد فراآتالنتيکي
را تقويت مي کند .روابط آنکارا با متحدان غربي بر سر مسائل دوجانبه و دستورکارهاي بينالمللي
و منطقهاي تنا بيسابقهاي را تجربه مي کند .حجم روابط تجاري ترکيه با آمريکا و اروپا کاها
 18درصدي در چهار سال اخير داشته است .روند عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا به بنبست
خورده و حتي مسئله خروج اين کشور از ناتو مطرح است .از شروع انقالبهاي عربي ،2011
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
همچنان وجود دارد .در مقابل ،ترکيه در حوزههاي مختلف به سمت برقراري شراکت راهبردي
1.Trans-Atlantic Partnership
2.Eurasianism
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با روسيه و ايران بهويژه در سوريه حرکت کرده است .در سالهاي اخير روسيه و چين به ترتيب
با  24و  21ميليارد دالر حجم تجارت خارجي به اولين و سومين شريک تجاري ترکيه تبديل
شدهاند .از سوي ديگر ،روابط ديپلماتيک و اقتصادي ترکيه با کشورهاي آسياي مرکزي گسترش
پيدا کرده و آنکارا تمايل فزآيندهاي براي توسعه روابط خود با سازمانهاي و نهادهاي غيرغربي
همچون سازمان همکاري شانگهاي  1،اتحاديه اقتصادي اوراآسيا  2،شوراي همکاري کشورهاي
ترکزبان 3،و بريکس نشان داده است( .)Ersen and Kostem,2019; Oguzlu,2018باوجود اين،
روندها و رويدادهاي مذکور پرساهاي متنوعي را در رابطه با تبيين کم و کيف چرخا
ژئوپليتيکي در سياست خارجي ترکيه پياروي ما مي گذارد و فهم اورآسياگرايي ترکيه را به-
نحوي غامض جلوه ميدهد.
آيا اين تحوالت طليعهدار يک تغيير راهبردي در جهتگيري ژئوپليتيکي سياست خارجي ترکيه
از غرب به اورآسياست ،يا ناظر بر رفتار عملگرايانه رهبران ترکيه براي توسعه پيوندهاي سياسي
و اقتصادي با قدرتهاي در حال ظهور اورآسيايي در صحنهي جديد بينالمللي است؟ آيا اورآسيا
در حال تبديل شدن به يک گزينه ژئوپليتيکي بهجاي اروپا يا غرب در سياست خارجي ترکيهي
جديد است؟ غربي که در طول قرن اخير روايت ژئوپليتيکي مسلط در ساختار سياست و حکومت
ترکيه مدرن بوده است .يا اينکه «چرخا به اورآسيا»4در سياست خارجي ترکيه را بايد به عنوان
ابزار و تاکتيکي در نظر بگيريم که از سوي رهبران دولت عدالت و توسعه بهمنظور اهرمسازي
ديپلماتيک در برابر قدرتهاي غربي اتخاذ مي شود تا وزن ژئوپليتيکي ترکيه را در بلوک غرب
باال ببرند ؟
اين مقاله بهدنبال فهم نظام مند سازوکارهاي چرخا ژئوپليتيکي سياست خارجي ترکيه به
اورآسياست .مقاله اين ايده اصلي را مطرح مي کند که ظهور اورآسياگرايي در سياست خارجي
ترکيه خروجي برهمکنا بازتوزيع قدرت و ثروت بينالمللي ،ژئوپليتيک درحال تغيير منطقهاي
)1. Shanghai Cooperation Organization (SCO
)2. Eurasian Economic Union (EAEU
3. Turkic Council
4.Pivot to Eurasia
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و پويايي هاي سياست داخلي ترکيه است .اين عوامل جهاني ،منطقهاي و داخلي با تأثيرپذيري
متقابل ،تمايل ژئوپليتيکي فزآينده ترکيه به توسعه همکاري با قدرتها و نهادهاي اورآسيايي را
تبيين مي کند که به بهاي به مخاطره انداختن روابط آنکارا با متحدان غربي پيگيري ميشود.
ازاينرو ،نميتوان آن را يک تغيير بنيادين در جهتگيريهاي کالن سياست خارجي ترکيه قلمداد
کرد .به اين معنا که چرخا به اورآسيا بخشي از راهبرد چندجانبهگرايي ترکيه به منظور
تنوعبخشي1به رويکردهاي ژئوپليتيکي سياست خارجي در شرايط گذار نظام بينالملل است و
به معناي طرح جايگزيني در برابر غرب گرايي سنتي ترکيه نيست .بر اين اساس ،مقاله با
مفهوم بندي گفتمان اورآسياگرايي ترکيه به تبيين متغيرهاي ساختاري ،منطقهاي و داخلي در
شکلدهي به گسترش روابط ترکيه با قدرتها و نهادهاي شرقي از جمله روسيه ،چين ،ايران و
سازمان همکاري شانگهاي و همچنين چرايي بحران در روابط اين کشور با متحدان غربي
ميپردازد.
.2روش تحقيق
بهمنظور تبيين ايده اصلي پژوها ،مقاله از روش تحقيق توصيفي-تحليلي بهرهبرداري ميکند.
براساس ضرورت روشي و موضوعي پژوها در فهم نظاممند پديده اورآسياگرايي در سياست
خارجي ترکيه ،شيوه گردآوري دادهها و اطالعات بهصورت کتابخانه و بهرهبرداري از اسناد معتبر
و منابع مکتوب همچون مقاالت ،کتاب و دادههاي اينترنتي است .بهمنظور غنا و تنوع ادبيات
پژوها و منابع مورد استفاده ،مقاله از دادههاي متنوع به زبان فارسي ،ترکي استانبولي و انگليسي
بهره ميبرد.
.3چارچوب نظري
.3-1مفهومبندي ژئوپليتيكي رويكرد اورآسياگرايي ترکيه

به لحاظ ژئوپليتيکي ،مفهوم «اورآسيا » 2در ساختار معنايي سياست خارجي ترکيه بسيار
مناقشه انگيز است .اين سردرگمي معنايي در تعريف مفهوم اورآسيا در وهله اول متأثر از نبود
1.Diversification
2. Eurasia
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مرزبندي جغرافيايي مشخص بين قاره اروپا و آسياست .تعريف مفهومي مسلط از اورآسيا در
ترکيه شامل جغرافيايي ميشود که از درياي سياه و بالکان شروع ميشود و فدراسيون روسيه،
قفقاز ،آسياي مرکزي ،و تا مرزهاي شبه قاره هند را پوشا ميدهد .اين تعريف از جغرافياي
اورآسيا به اعتقاد پژوهشگران ترک بسيار روسيه-محور است(.)Samokhvalov,2016:84

باوجوداين ،حتي در ميان ترکها نسبت به تعريف جغرافيايي «اورآسياگرايي ترکي»1سردرگمي
جدي وجود دارد و برخالف نسخه روسي ،فاقد هرگونه ريشه تاريخي و فلسفي است .اساساً
اينکه اورآسيا کجاست؟ اجماع معنايي بسيار ناچيزي در ميان جريانهاي مختلف سياسي ترکيه
وجود دارد و هرگروه از دريچه گفتماني و دستورکارهاي سياسي خود به مرزهاي آن نگاه
ميکنند .برخي از پژوهشگران ترک معتقد هستند که جهتگيري روس-محور در سياست
خارجي و دولت ناسيوناليست-سوسياليست در داخل دو وجهه اصلي اورآسياگرايي ترکي
هستند( .)Aktürk,2015:55اما به لحاظ گفتماني تا حدودي تعاريف مشخصي از اوراسياگرايي
وجود دارد که ناظر بر همگرايي منطقهاي و توسعه مناسبات ژئواستراتژيک با قدرتها و نهادهاي
اورآسياست(.)Tanrısever,2018:16-18

بعد از پايان جنگ سرد بهويژه در هزاره جديد ،اورآسياگرايي2بهطور فزآيندهاي در گفتمان
سياسي ترکيه محوريت پيدا کرده است .با اين حال ،نخبگان فکري و سياسي ترکيه هر کدام نوع
متفاوتي از اورآسياگرايي را مفهومبندي کردهاند که توافقي بر روي محتوا ،سبک و اشکال آن
وجود ندارد .فارغ از تفاسير مختلف ،گفتمان غالب در شکلدهي به رويکرد اورآسيايي ترکيه
يک تفسير عملگرايانه از اورآسياگرايي3است .به اين معنا که سياست اورآسياگرايي در سياست
خارجي ترکيه عمدتاً از طريق يک رويکرد عملگرايانه در روابط با بازيگران اورآسيايي هدايت
مي شود .اين درحالي است که سياست غربگرايي يا اروپامحوري در مقام گفتمان مسلط در
سياست و حکومت مدرن ترکيه ،داراي ريشه هاي تاريخي ،فلسفي و ايدئولوژيکي است .اساساً

1.Turkish Eurasianism
2.Avrasyacılık
3.A pragmatic discourse of Eurasianism
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چهارگفتمان اورآسياگرايي در ترکيهي معاصر قابل شناسايي است.
گفتمان نخست که از تفاسير غالب در اورآسياگرايي ترکيه بهشمار ميرود ،غرب-محوري1است.
اين گفتمان که متأثر از نگرش سنتي اروپاييشدن2در سياست خارجي ترکيه است ،سياست
اوراسياگرايي را بخشي از روابط ترکيه با کشورها و نهادهاي غربي قلمداد ميکند .براساس
گفتمان غرب -محوري ،توسعه نفوذ ترکيه در منطقه اورآسيا عامل مهمي در جلب حمايت
قدرتهاي غرب به منظور عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا و ارتقاء موقعيت بينالمللي اين کشور
در نهادهاي غربي است .بهعبارت ديگر ،اين گفتمان که تفسير مسلط نخبگان سکوالر ترکيه از
اورآسياگرايي است ،به دنبال صدور مدل غربي و اروپايي ترکيه به مناطق غيراروپايي از جمله
اورآسيا و خاورميانه است( .)Tufekci,2017:6-8بعد از پايان جنگ سرد و بهويژه تشديد بحران
عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا نقا اين گفتمان بهتدريج کمرنگ شده است .دوم ،گفتمان
پانترکيستي3است که اورآسيا را منطقهاي با اکثريت قوم ترک تعريف ميکند و شامل مناطق
شمال و جنوب قفقاز ،آسياي مرکزي ،مناطق ترکي فدراسيون روسيه و چين و شمال افغانستان
ميشود .اين گفتمان در مقابل گفتمان روس-محور از اورآسيايي قرار دارد و با تلقي از روسيه
به عنوان مهم ترين رقيب ترکيه در اورآسيا معتقد است که در نهايت ترکها متحد ميشوند و
معادالت اين منطقه را هدايت ميکنند .پايگاه اصلي اين گفتمان ميان جريانهاي پان-ترکيست و
جنباهاي ناسيوناليستي ترکيه است(.)Tanrısever, 2019: 24

در دهه اخير گفتمان نوعثمانگرايي4نيز طرفداران زيادي ميان جريانهاي سياسي محافظهکار و
اسالمگراي ترکيه پيدا کرده است .برخالف ساير گفتمانها ،نوعثمانگرايي به نقا مذهب و
اقتصاد بهجاي قوميت در جهت گيري سياست خارجي ترکيه به اورآسيا تأکيد دارد .اين گفتمان
با تلقي از ترکيه به عنوان ميراثدار امپراطوري عثماني ،بر قلمرو نفوذ تاريخي عثماني به عنوان
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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آفريقا ،قفقاز و آسياي مرکزي را شامل ميشود  1.هرچند اين گفتمان با روايت روسي از
اورآسياگرايي همگرايي ندارد ،اما برخالف پانترکيستها دنبال مناقشه و رقابت با روسيه در اين
منطقه نيست و توجيه آن ها اين است که اين مناطق عمدتاً خارج از تسلط سرزميني امپراطوري
عثماني بوده است( .)Torbakov,2017:128برخي از نخبگان سياسي و فکري داخل حزب عدالت
و توسعه اين گفتمان را نمايندگي ميکنند و هدف خود را صرفاً تعميق روابط خارجي با
دولتهاي اورآسيايي بيان ميکنند.
در نهايت ،گفتمان روس-محور2از اورآسياگرايي ترکيه است که به نوعي معروفترين آنها نيز
قلمداد ميشود و از سوي حزب چپگراي وطن3به رهبري دوغو پرينچک4نمايندگي ميشود.
پرينچک اين گفتمان را در همکاري نزديک با نواورآسياگراي روس ،الکساندر دوگي ن،5
مفهومبندي کرده است و حتي نهادي با عنوان «جنبا بينالمللي اورآسيا » 6تأسيس
کردهاند( .)Dugin,2016از نقطهنظر اين گفتمان ،توسعه همکاري بين ترکيه و روسيه به عنوان دو
قدرت اصلي اورآسيا ميتوا ند امپرياليسم غربي را تضعيف کند ،نظام بينالملل را به سمت
وضعيت چندقطبي سوق دهد و ثبات پايدار در اورآسيا بهوجود آورد .بر اين اساس ،ترکيه با
رهايي از استعمار غرب ،به سمت استقالل عمل در سياست خارجي حرکت ميکند و فضاي
کنشگري آن در معادالت بينالمللي گستردهتر ميشود( .)Perinçek,2012از آنجايي که اين
گفتمان از سوي افکار عمومي ترکيه متهم به روسگرايي است و حزب وطن جايگاهي در هرم
قدرت ترکيه ندارد ،از اقبال عمومي قابل توجهي برخوردار نيست.
در رابطه با ميزان تأثيرگذاري گفتمانهاي مذکور در شکلدهي به روابط اورآسياگرايي ترکيه چند
 . 1براي مطالعه بي شتر در اين رابطه به کتاب "عمق راهبردي؛ موقعيت ترکيه در صحنه بينالمللي" ،احمد داوداوغلو ،ترجمه
محمدحسين نوحينژاد ممقاني ،انتشارات اميرکبير 1395 ،مراجعه شود.
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
و واشنگتن مرتبط است .زماني اين گفتمان در فرآيند سياستگذاري ترکيه مطرح شد که روابط
آنکارا با متحدان غربي بهويژه بعد از تحوالت پارک گزي( )2013و به بنبست رسيدن مذاکرات
ورود به اتحاديه اروپا رو به سردي گرائيد .اين روند بعد از کودتاي نافرجام جوالي  2016و اين
برداشت تهديد رئيس جمهور اردوغان که قدرتهاي غربي پشت کودتا عليه حکومت او هستند،
تشديد شد .ازاينرو ،برخالف دهه هاي گذشته که اورآسياگرايي در سطح مناظرات فکري از
سوي جريانهاي مليگرا1و اورآسياگرا به منظور انتقاد از روند اروپاييشدن و غربگرايي ترکيه
مطرح بود ،از سال  ، 2013اورآسياگرايي در سطح عملياتي و به عنوان يک دستورکار سياسي به
منظور يافتن متحدان جديد در اورآسيا براي موازنهسازي در برابر متحدان غربي از سوي دولت
اردوغان پيگيري ميشود.
دوم ،انطباق معنايي و سازگاري عملياتي بين اورآسياگرايي ترکي و روسي وجود ندارد .اساساً
روسها به هرگونه تحرکات ترکيه در اورآسيا و بهويژه آسياي مرکزي و قفقاز بسيار بدبين
هستند .براي مثال ،دوگين در کتاب معروف خود 2،آشکارا از وجود تهديدي به نام پانترکيسم
در اوراسيا براي روسيه نام مي برد؛ معتقد است که اورآسياگرايي ترکيه چيزي جز پروژه
ايدئولوژيکي غرب براي نفوذ در اورآسيا نيست و نقا پروکسي قدرتهاي غربي براي تضعيف
نفوذ ژئوپليتيکي روسيه را دارد( .)Dugin,2000:138- 246از نگاه دوگين ،حتي گفتمان
نوعثمانگرايي و دکترين عميق راهبردي داوداوغلو بخشي از «پروژه خاورميانه بزرگ» آمريکاست
و نقاآفريني فعال منطقهاي ترکيه در قالب دستورکارهاي غربي قابل فهم است(.)Dugin,2016

اهميت اين مسئله از آن روست که بدانيم نضج گرفتن گفتمان اروآسياگرايي در ترکيه و تأثير آن
در منطقهگرايي آنکارا نهتنها مطلوب و مورد استقبال روسيه نيست بلکه به عنوان گفتمان رقيب
در نظر گرفته ميشود .اينکه برخي از جريانهاي روس ،مثل نواورآسياگراهايي همچون دوگين

1.Ulusalcılar
2.Alexander, Dugin (2000). Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia,
Moscow: Arktogeya.
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به دنبال تقويت روابط خود با اورآسياگرايان ترک هستند ،دليلي جز تالش روسيه براي تقويت
پيوندهاي ايدئولوژيکي و نفوذ در سياست و جامعه ترکيه ندارد .شايان توجه است که تفسير
پان ترکيستي و نوعثماني از اورآسياگرايي ناظر بر اهميت ژئوپليتيکي اورآسيا به عنوان منطقهاي
با ظرفيتهاي باال براي سياست رهبري منطقهاي ترکيه است .چنين تفسيري از حضور در اورآسيا
بهطور اجتنابناپذيري روسيه را به عنوان مهمترين رقيب ژئوپليتيکي ترکيه معرفي ميکند و
نميتوان انتظار شکلگيري شراکت راهبردي و همکاري ژئوپليتيکي بين اورآسياگرايي روسي و
ترکي داشت .در شرايط کنوني نيز گفتمان روسمحور از اورآسياگرايي در ترکيه صرفاً در سطح
روابط شخصي پرينچک و دوگين پيگيري ميشود و از ظرفيت الزم براي تأثيرگذاري در
دستورکارهاي سياست خارجي ترکيه ندارد( .)Ersen,2019:34-36براين اساس ،توسعه بيسابقه
مناسبات اقتصادي و سياسي ترکيه با روسيه در دوره حزب عدالت و توسعه به معناي تالش
رهبران حزب حاکم براي ايجاد يک بلوک اورآسيايي با مسکو عليه آمريکا و اتحاديه اروپا نيست.
و اورآسياگرايي چه در سطح گفتماني و چه به عنوان دستورکار سياست خارجي نميتواند
جايگزيني براي غربگرايي و هويت ترکيه به عنوان يک دولت اروپايي باشد( Onis and

 .)Yilmaz,2015:13-14بهنظر ميرسد که اورآسياگرايي ترکي ترکيبي از گفتمانهاي جريانهاي
سياسي مختلف ترکيه و متأثر از موقعيت آنها در هرم قدرت و تصميمگيري سياست خارجي
اين کشور است.
در چنين بستري ،اوراسياگرايي به معناي تغيير رويکرد محوري سياست خارجي به سمت تمرکز
کامل بر تحوالت مناطق آسياي مرکزي ،قفقاز ،درياي سياه و خاورميانه نيست .بلکه بدين معناست
که فعاليتهاي سياست خارجي به دنبال توجه به تحوالت مناطق مجاور بدون تأکيد بر محوريت
اتحاديه اروپايي در کانون توجه روابط خارجي است .مشخصه اصلي آن اين است که رويکرد
غربگرايي و عناصر آتالنتيکي سياست خارجي ترکيه تداوم دارد ،اما در يک سطح نازلتري
نسبت به گذشته دنبال ميشود( .)Golmohammadi,2019:188عوامل داخلي و خارجي متعددي
وجود دارند که با تأثيرگذاري متقابل بر يکديگر ،ميتوانند روند چرخا به اورآسيا در سياست
خارجي ترکيه را تبيين کنند که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
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.4يافتهها
.4-1گذار در نظام بينالملل و بحران در روابط فراآتالنتيكي

منظور از دوران گذار ورود به عصر جديدي است که در آن نظام بينالملل بهتدريج از مختصات
گذشته که ناظر بر تسلط روايت آمريکايي بر حمکراني جهاني است فاصله گرفته و با دورههاي
پيشين تفاوت بنيادي در سه سطح نهادي ،کنشگران و دستورکارهاي بينالمللي دارد .کليديترين
مشخصه جهان پساغربي يا بهطور مشخص پساآمريکايي ،ظهور روايتهاي رقيب از حکمراني
جهاني ،چرخا هنجاري در دوران گذار که ناظر بر افول نظم بينالمللي ليبرال است ،روند
جابهجايي قدرت و ثروت جهاني از غرب به شرق ،مرکزيتزدايي از ژئوپليتيک آتالنتيک محور
و اهميتيابي ژئوپليتيک پاسيفيک-جنوب ،افزايا فضاي نقاآفريني کنشگران نوظهور
بينالمللي بهويژه قدرتهاي منطقهاي و ظهور دستورکارهاي جديد بينالمللي که ناظر بر مسلط
شدن جهان چندمرکزي يا به عبارتي جهان بدون قطب است(.)Zarif and et al,2016:184-210

بيثباتي اخير در روابط فراآتالنتيکي از چالاهاي عمدهگذار در نظام بينالملل از تکقطبي
آمريکايي به يک جهان پساآمريکايي است .با پايان جنگ سرد ،ساختار نظام بينالملل در حال
گذار از يک نظم دو قطبي به هژموني مسلط آمريکايي بود که نهتنها ترکيه بلکه بسياري از
دولتهاي ديگر مجبور به تطابق اولويتهاي سياست خارجي خود بر اساس الزامات نظم تک
قطبي بودند .ترکيه بواسطه موقعيت ژئوپليتيکي منحصربهفرد خود بيا از ساير کشورها تحت
تأثير چنين فضاي ابهامآلودي بود که نياز به تعريف جديدي از نقا و جايگاه راهبردي خود در
دوره پساجنگ سرد داشت .از بين رفتن تهديد کمونيسم موجب بحران در نقاآفريني ژئوپليتيکي
ترکيه در اتحاد فراآتالنتيکي شد .به منظور بازيابي موقعيت راهبردي در بلوک غرب ،رهبران
ترکيه معتقد بودند که در يک عصر آمريکايي منافع ملي آنها به بهترين نحو در دنبالهروي1از
دستورکارها و ابتکارات منطقهاي آمريکا تأمين ميشود( .)Aras,2013در چنين شرايطي ،يک
وضعيت نامتقارن در روابط آمريکا و ترکيه حاکم شده بود که آنکارا را ملزم به نقاآفريني
منطقهاي براساس منافع و راهبردهاي اياالت متحده ميکرد.
1.Bandwagoning
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هرچند بعد از روي کار آمدن دولت عدالت و توسعه سطحي از رويکردهاي چندجانبهگرايانه به
منظور عاديسازي روابط با همسايگان و توسعه بازارهاي صادراتي در سياست خارجي پيگيري
شد ،اما تا وقوع بحرانهاي مالي  1،2008اين وضعيت تداوم داشت .به گونهاي که دستورکار
محوري سياست خارجي ترکيه عضويت در اتحاديه اروپا بود .بعد از بحرانهاي مالي جهاني
 ،2008اين برداشت نخبگان اسالمگراي ترکيه که نظام بينالملل در حال گذار به يک عصر
پساآمريکايي است و کاها تعهدات راهبردي دولت اوباما به محيط پيراموني ترکيه واکنشي به
اين واقعيت است ،تأثير قابل مالحظهاي در بازتعريف ويژه ژئوپليتيکي آنکارا و محوريت يافتن
منطقه گرايي در سياست خارجي اين کشور داشت( Altunsik,2013:161; Mosalanejhad,

 .)2018در واقع ،منطقهگرايي فعال ترکيه در مناطق مجاور در چنين بستر نويني پديدار شد .از
يکسو ،روند افول هژموني آمريکا ،آزادي و استقالل عمل بيسابقهاي را براي منطقهگرايي و
گسترش نفوذ ترکيه فراهم نمود و از طرف ديگر ،بيثباتي و عدم قطعيتهاي حاصل از کانونهاي
بحران منطقهاي از جمله خاورميانه و درياي سياه در نبود حضور يک نظم هژمونيک ،چالاهاي
بيسابقهاي را براي منافع و امنيت ملي ترکيه به وجود آورد که تا پياازاين توسط نظم آمريکايي
تأمين ميشد .تحوالت بعد از انقالبهاي عربي  2011و تالش رهبران ترکيه براي اتخاذ
سياستهاي مستقل از متحدان غربي بيا از پيا زمينههاي گسست و بحران در روابط آنکارا
با بروکسل و واشنگتن را آشکار کرد.
در واقع گذار از يک نظم آمريکايي به يک نظام بينالملل چندقطبي ،ترکيه را به پيگيري
راهبردهاي چندجانبهگرايانه و مستقل از قدرتهاي غربي در سياست خارجي ترغيب کرده است.
بر اساس قوانين روابط بينالملل ،جايگاه هر کشوري در نظام بينالملل تابعي از قدرت آن است.
ترکيه به عنوان يک قدرت اقتصادي و نظامي در حال ظهور منطقهاي با آمالهاي بينالمللي ،از

 . 1بحران مالي  2009-2008مجموعهاي از مشکالت اقتصادي است که براي نخستين بار در سال  2005پديدار شد .مشخصه
اصلي اين بحران در کاها ميزان نقدينگي در نظام بانکي و اعتباري است .اين بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمريکا
آغاز گرديد .حباب قيمت مسکن در آمريکا ،در نهايت منجر به وجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکي شد و خانههاي اين
افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدينگي تبديل نشد .بحران اقتصادي به اتحاديه اروپايي و آسيا نيز رسيد
و  3٫9تريليون دالر خسارت به بار آورد.
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جايگاه موجود خود راضي نيست .بر اين اساس ،در دهه گذشته ترکها با بازتعريف نقا
منطقهاي و جايگاه بينالمللي خود به دنبال به چالا کشيدن وضع موجود هستند تا سهمي از
بازتوزيع قدرت بينالمللي داشته باشند .چنين مطالبهاي در حالي پديدار شده است که نفوذ
ساختاري(مادي-گفتماني) قدرتهاي غربي در حال فرسايا و نفوذ قدرتهاي غير-غربي در
حال خيزش است( .)Golmohammadi,2019:112-114هرچند تالش ترکيه براي استقالل
استراتژيک و تنوعبخشي به کنشگري ژئوپليتيکي از دهه  1990قابل رصد است ،اما
محدوديتهاي ساختاري ناشي از نظم تکقطبي به سيادت آمريکا و فقدان ظرفيتهاي مادي
مانع از تحقق چنين اهدافي ميشد.
در سطح تحليل سيستماتيک ،کليدي ترين پيشران چرخا ژئوپليتيکي ترکيه به اورآسيا افول
هژموني اياالت متحده و ظهور ساختار چندقطبي در نظام بينالملل است که ناظر بر خيزش مراکز
جديد قدرت بهويژه در آسياست( .)Mousavi Shafaee and Naghdi,2015:154در دو دهه
گذشته ،نظام بينالملل شاهد تحوالت مهمي بوده است که مشخصه اصلي آن بازتوزيع قدرت و
ثروت بينالمللي و تقويت موقعيت قدرت هايي همچون چين ،روسيه ،هند ،و برزيل در هرم
قدرت جهاني است .براي مثال ،در دهه  1980سهم چين از توليد ناخالص جهاني به  2درصد
هم نميرسيد ،در حاليکه در سال  2018به بيا از  17درصد افزايا يافته است( World Bank,

 .)2018يا سهم چين در مخارج نظامي جهاني از  5درصد در سال  2008به  13درصد در سال
 2017افزايا پيدا کرده است( .)SIPRI,2018پيابيني ميشود که سهم بريکس از اقتصاد جهاني
از يکسوم در سال  2018به بيا از  50درصد در  10سال آينده افزايا پيدا کند که ناظر بر
کاها سهم کشورهاي غربي از اقتصاد جهاني است.
بحرانهاي مالي جهاني  2008نقطه عطفي در بحران هژموني جهاني آمريکا و افول نقا
قدرت هاي غربي در ساختار حکمراني اقتصاد جهاني است که زمينههاي ظهور بلوک قدرت و
نهادهاي جديد بينالمللي از جمله بريکس را تسريع کرد .بحران اقتصادي اتحاديه اروپا از
جذابيتهاي اين اتحاديه براي عضويت ترکيه کاسته است .براين اساس ،ترکيه با تنوعبخشي به
شرکاي تجاري خود در جستجوي بازارهاي صادراتي جديد برآمده و چرخا به اورآسيا داراي

___________________________ بحران در روابط فراآتالنتيكي و ظهور اورآسياگرايي271.............

انگيزه هاي اقتصادي مهمي است .براي مثال ،سهم اروپا از تجارت خارجي ترکيه از  53درصد
در سال  2003به  44درصد در سال  2010و  36درصد در سال  2017کاها داشته است ،در
حاليکه سهم آسيا از  18درصد در سال  2008به  34درصد در سال  2017افزايا داشته
است( .)Tuik Statistics,2017از سوي ديگر ،اهميت يافتن نقا جي 20 -بهجاي جي  7-در
ساختار حکمراني اقتصادي جهاني و حضور ترکيه در آن ،بيا از پيا آنکارا را به سمت
تنوع سازي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي در سياست خارجي سوق داده است .در چنين شرايطي
که بحران اقتصادي بسياري از کشورهاي غربي را در نورديده بود ،تداوم رشد اقتصادي 6
درصدي ترکيه و افزايا توليد ناخالص داخلي اين کشور به نزديک  1تريليون دالر باعث شد
که حتي برخي از پژوهشگران از ظهور ترکيه به عنوان يک «قدرت در حال خيزش»« ،قدرت
ميانه در حال ظهور» ،قدرت منطقهاي يا کشور همرديف بريکس ياد کنند( Öniş and Kutlay
.)2013,2016; Köstem,2018

بهدليل موقعيت ژئوپليتيکي استراتژيک اين کشور در مرکز معادالت اورآسيا ،ترکيه بهطور اساسي
از روند انتقال قدرت در نظام بين الملل متأثر شده است .براي مثال ،تا اوايل هزاره جديد ،چين
حتي جزء  10شريک تجاري اول ترکيه نبود .اما آمارها نشان ميدهد که چين در سال  2017بعد
از روسيه به دومين شريک وارداتي ترکيه و دومين شريک تجاري اين کشور بعد از آلمان تبديل
شده است( .)Ersen and kostem,2019:3بهرغم اظهارات رسمي در ورود به اتحاديه اروپا ،ترکيه
خود از طرفداران اصلي ظهور نظم چندقطبي در سياست بينالملل است .اينکه رئيسجمهور
اردوغان مدام تکرار مي کند "دنيا از پنج قدرت بزرگتر است"1و از ظهور «ترکيه جديد»2سخن
مي گويد در واقع ناظر بر برداشت نويني است که رهبران ترکيه از نظام بينالملل و جايگاه خود
در يک جهان چندقطبي بهويژه اورآسيا تصويرپردازي ميکنند .بهنظر ميرسد در چارچوب
پارادايم رقابت استراتژيهاي بحري و برّي در جهان ،امروزه دو گسل بزرگ ژئواستراتژيک در
مقياس کروي و در غرب و شرق اوراسيا شکل گرفته که سرچشمه سياستهاي کنوني در جهان
1.Dünya beşten büyüktür- the World is Bigger than Five
2.Yeni Türkiye- New Turkey
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است(.)Hafeznia,2016:2

گذار در نظم بينالمللي و ظهور قدرت هاي جديد در هرم قدرت جهاني با بحران در نظم
بينالمللي ليبرال مصادف بوده است( .)Mearsheimer,2019همچون ساير قدرتهاي نوظهور،
قرائت آنکارا از تحوالتي مانند بريگزيت ،رشد پوپوليسم ،قوتگرفتن ديدگاههاي ضدمهاجرتي
در اروپا ،و ناسيوناليسم اقتصادي دولت ترامپ اين است که نظم ليبرال غربمحور درگير بحران
عظيمي است و ديگر قواعد بازي در سياست بينالملل کنوني را تعيين نميکند( Kirişci and
.)Toygür,2019:3

فهم از تغيير موازنه قدرت بينالمللي موجب شده است که رهبران ترکيه به منظور کاها
وابستگي ساختاري به آمريکا ،ناتو و اتحاديه اروپا ،در روابط ديپلماتيک ،اقتصادي و امنيتي خود
با قدرتها و مناطق غيرغربي بازنگري کنند .در اين ميان ،اهميت فزآينده آسيا-پاسيفيک و سهم
اين مناطق از انتقال قدرت و ثروت جهاني بسيار برجسته است .با وجود اين ،چرخا به آسيا-
پاسيفيک فقط مختص رويکرد سياست خارجي ترکيه نيست .چرخا به اورآسيا در شرايط
جديد بينالمللي از ارکان اصلي سياستهاي کالن دولت اوباما و تا حدودي دولت ترامپ بوده
است و همچنين روابط خارجي و نگرش راهبردي قدرتهاي اروپايي را نيز تحت تأثير قرار
داده است .اين روند از مشخصه محوري بحران در روابط فرآتالنتيکي است(.)Wilson,2018

در سالهاي اخير ،اردوغان در مصاحبههاي تلوزيون خود بارها اعالم کرده است که عضويت
کامل در سازمان همکاري شانگهاي مي تواند جايگزيني براي روند شکستخورده عضويت
ترکيه در اتحاديه اروپا باشد( .)Ersen,2019:31به هرحال ،اين چرخا را چه «اوراسياگرايي»
بناميم چه «استقالل استراتژيک» ،واقعيت اين است که ترکيه ديگر به محيط بينالمللي و اهميت
ژئوپليتيکي خود از دريچه ديدگاههاي غربگرايانه نگاه نميکند .عضويت در «بانک
سرمايهگذاري و زيرساخت آسيا»  1،تمايل به حضور فعال در پروژه چيني «يک کمربند يک
جاده» 2،خريد سامانه روسي اس ،400-حمايت از برنامه هستهاي ايران ،تمايل به عضويت در
1.Asian Infrastructure and Investment Bank
2.One Belt One Road Initiative
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اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان همکاري شانگهاي در راستاي فهم جديدي است که رهبران
آنکارا از موقعيت ترکيه در يک جهان چندقطبي دارند .اينکه ترکيه با نزديکي به روسيه وچين
و همراهي با ايران روابط خود را با يک ابرقدرت و متحدان سنتي به خطر مياندازد ،نمود ظهور
يک تفکر استراتژيک در موازنه گري بين روابط با غرب و شرق در بازتوزيع قدرت بينالمللي
است .اتاق فکر اردوغان بر اين باور است که نزديکي راهبردي ترکيه به قدرتهاي شرقي از يک
سو سطح چانه زني و ابزارهاي آنکارا در تغيير نگاه از باال به پايين بروکسل و واشنگتن به ترکيه
را تقويت ميکند و از طرف ديگر ،محيط کنشگري منطقهاي و بينالمللي اين کشور را گسترش
ميدهد( .)Oguzlu,2018:10اورآسياگرايي در سياست خارجي ترکيه در چنين بستري از وضعيت
گذار در نظام بينالملل در حال وقوع است.
.4-2عوامل منطقهاي اورآسياگرايي ترکيه

تحول در جهتگيريهاي سياست خارجي ترکيه همچنين واکنشي فعال به معادالت در حال
تغيير منطقهاي در محيط پيراموني و همسايگي اين کشور است .تحوالت انقالبي در خاورميانه
عربي( ) 2011که داوداوغلو از آن به عنوان سومين زلزله ژئوپليتيکي منطقه بعد از فروپاشي نظام
دوقطبي و حمله آمريکا به عراق ياد ميکند ،تأثير قابل مالحظهاي در تغيير برداشت نخبگان
اسالم گراي ترکيه از موقعيت راهبردي اين کشور در مناطق پيراموني داشته است .از اين دوره به
بعد ،رهبران ترکيه با اتخاذ رويکردهاي چندجانبه و نسبتاً مستقل از متحدين غربي ،منطقهگرايي
را در کانون توجه سياست خارجي خود قرار دادهاند( .)Altunisik and Martin,2011به اين معنا
که باوجود استمرار نسبي نگاه غربگرايانه ،وجه غالب رويکردهاي عملياتي سياست خارجي
اين کشور را نگاه به مناطق پيراموني و درگير شدن هر چه بيشتر در معادالت منطقه تشکيل داده
است.
بر اين اساس ،تالش براي شکلدهي به نظم در حال ظهور منطقه و هدايت تحوالت جهان عرب
در راستاي منافع راهبردي آنکارا به اولويت اصلي کنشگري منطقهاي ترکيه تبديل شد .احمد
داوداوغلو در بحبوحه انقالبهاي عربي بر اين باور بود که «ترکيه مسير تغييرات در منطقه را
هدايت خواهد کرد ،نه صرفاً به عنوان دوست ،بلکه به عنوان کشوري که منادي ايدههاي تغيير
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و نظم نوين منطقهاي است»( .)Golmohammadi and et al,2016:85چنين ايده جاهطلبانهاي
حتي بعد از کودتاي نافرجام  2016تغييري در چشمانداز نقاآفريني منطقهاي ترکيه نشان
نميدهد؛ اهداف ثابت اما ابزارهاي کنشگري تغي ير کرده است .به عبارتي اين رخداد تاريخي
نمود يک تغيير يا گسست در منطقهگرايي ترکيه نيست بلکه يک تنظيم1يا تعديل در سياست
خارجي در واکنا به محيط امنيتي بسيار ناپايدار منطقه ،ترس از انزواي راهبردي و بحرانهاي
داخلي ترکيه بوده است.
کليديترين رويدادي که به ائتالفسازي ژئوپليتيکي ترکيه در دهه اخير شکل داده ،جنگ سوريه
بوده است .در سال هاي اوليه بحران سوريه ،آنکارا و واشنگتن همکاري نزديکي در حمايت از
نيروهاي معارضه سوري به منظور سرنگوني دولت بشار اسد داشتند .اما بعد از رويدادهاي سال
 2014و پيشروي ميداني گروههاي تکفيري مسلح بهويژه داعا و جبههالنصره در خاک سوريه،
اولويت ها و ترجيحات امنيتي ترکيه با متحدان ناتو به سمت واگرايي پيا رفت .عالوه بر عدم
همراهي عملياتي ارتا ترکيه با ائتالف بينالمللي عليه داعا به رهبري آمريکا ،شايد بتوان ادعا
کرد که حمايتهاي نظامي و امنيتي اياالت متحده از شبهنظاميان کردي موسوم به پي.واي.دي

2

و شاخه نظامي آن ي.پ.گ3نقطه عطفي در تعارض منافع راهبردي آنکارا و متحدان غربي آن
در معادالت سوريه بود .کليديترين موتور محرکه ديپلماسي و نظامي ترکيه در «خارج نزديک»
اين کشور(عراق و سوريه) نگرانيهاي امنيتي است .اختالفات امنيتي دو کشور حول محور مسئله
کردي و تروريسم در منطقه زماني به عامل تعيينکننده در تضعيف روابط راهبردي دو کشور
تبديل شد که ترکها به اين برداشت تهديد رسيدند که کردها بهجاي ترکيه جايگاه و نقا
راهبردي در سياست سوريهاي آمريکا پيدا کردهاند( .)Golmohammadi,2019:125به هر ميزان
که کردهاي سوريه با حمايت نظامي آمريکا در امتداد مرزهاي جنوبي ترکيه پيشروي ميکردند،
آنکارا بيا از پيا به بازنگري در ائتالفسازي امنيتي خود در سوريه ميانديشيد.

1.Adjustment
)2.Syrian Democratic Forces (PYD
)3.The Kurdish People’s Protection Units (YPG
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در چنين شرايطي ،برهم خوردن موازنه عليه منافع راهبردي آنکارا در سوريه موجب شد که
ترکيه بهناچار به سمت همکاري نظامي-امنيتي با روسيه و تا حدودي ايران حرکت کند .اين
انتخاب استراتژيک زماني به دستورکار اصلي آنکارا تبديل شد که رهبران ترکيه به اين نتيجه
رسيدند که با مداخله نظامي مستقيم روسيه در سپتامبر  ،2015مسکو بازيگر اصلي در مناقشه
سوريه است( .)Ersen,2017:92در اين ميان ،پيامدهاي اقتصادي و ژئوپليتيکي ناشي از ساقط
شدن جنگنده روسي از سوي پدافند ترکيه در نوامبر  ،2015بيا از پيا آنکارا را به پذيرش
ابتکارات سياسي و ميداني مسکو در سوريه مجبور ساخت .از اين دوره به بعد ،ترکيه در
سياستهاي کالن خود در سوريه به ويژه تغيير رژيم سياسي در اين کشور بازنگري کرد .شايد
بتوان اوج همکاريهاي راهبردي دو کشور بههمراه ايران را در مجموعه «گفتگوهاي صلح
آستانه»1مشاهده کرد که به عنوان سازوکار ديپلماتيک روسي ،طرفين مناقشه را به پاي ميز مذاکره
کشاند .در سايه نتايج گفتگوهاي آستانه ،ترکيه به منظور جلوگيري از پيشروي سرزميني نيروهاي
کردي در مرزهاي شمالي سوريه با همراهي ايران و روسيه چندين منطقه عاري از تنا2تأسيس
کرد و سه عمليات نظامي در کانتونهاي تحت مديريت شبهنظاميان کردي انجام داد.
عالوه بر بحران سوريه ،چندين عامل منطقهاي ديگر وجود دارند که نگاه رهبران ترکيه به تحوالت
شرق را جلب کرده است .يکي از رويدادهاي مهم در اين راستا طرح ابتکار چيني «يک کمربند
يک جاده»3از سوي شي جي پينگ در سال  2013است .اين پروژه چيني تمايل اقتصادي ترکيه
براي اتصال راه آهن و زيرساختهاي ترانزيتي اين کشور به منظور گسترش بازارهاي صادراتي
به آسياي مرکزي و قفقاز از طريق درياي خزر را دوچندان کرده است .ترکيه همچنين استقبال
قابلتوجهي از بانک سرمايه گذاري زيرساخت آسيايي به عنوان آلترناتيوي در برابر بانک جهاني
از خود نشان داده است( .)Ersen and Kostem,2019:6-8از سوي ديگر ،گسترش همکاريهاي
راهبردي بين چين و روسيه در امور بينالمللي بهويژه در معادالت راهبردي اورآسيا به دقت از

1.Astana Peace Talks
2.De-escalation Zones
3.Belt and Road Initiative- BRI
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سوي رهبران ترکيه رصد ميشود .از اينرو ،مسئله عضويت ترکيه در سازمان همکاري شانگهاي
به عنوان مهمترين نهاد شراکت راهبردي چين و روسيه طرفداران بسياري در نهادهاي
تصميمگيري و سياستگذاري آنکارا پيدا کرده است .از سال  ،2012ترکيه به عنوان عضوگفتگو

1

در اجالس سازمان شانگهاي شرکت ميکند.
از سوي ديگر ،ژئوپليتيک در حال تغيير منطقه شرق مديترانه ترکيه را به يافتن متحدان جديد
خارج از بلوک غرب ترغيب کرده است .در دهه گذشته روابط ترکيه و اسرائيل تحت تأثير مسئله
فلسطين و سياستهاي تلآويو در سرزمينهاي اشغالي و ترجيحات امنيتي متعارض آنها نسبت
به معادالت در حال تغيير خاورميانه و شمال آفريقا به ويژه پرونده هستهاي ايران و ديناميزمهاي
داخلي مصر ،روند تناآميزي را طي ميکند .سردي در روابط ترکيه با اسرائيل بههمراه کشف
منابع هيدروکربني در شرق مديترانه منجر به ظهور يک شبه-ائتالف2بين يونان ،قبرس و اسرائيل
شده است( .)Tziarras,2016:31به لحاظ تاريخي ،اتحاديه اروپا نقا مهمي در موازنهسازي منافع
ترکيه و رقباي آن به ويژه يونان و اسرائيل در شرق مديترانه داشته است .اما در سالهاي اخير
اولويتهاي منطقه اي متعارض بين آنکارا و بروکسل در شرق مديترانه و خاورميانه بههمراه
تشديد اختالفات آنها بر سر مسئله قبرس و به بنرسيدن مذاکرات عضويت ترکيه در اتحاديه
اروپا مانع از ايفاي چنين نقشي شده است .ازاينرو ،ترکيه به منظور موازنهسازي راهبردي در اين
منطقه به دنبال توسعه روابط با دولتها و نهادهاي اورآسيايي بوده است تا سطحي از کنشگري
ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي خود را در شرق مديترانه حفظ کند.
از نگاهي ديگر ،بخشي از سياست نگاه به شرق ترکيه متأثر از راهبرد اين کشور براي تبديل شدن
به «قطب انرژي»3منطقه و تأمين نيازهاي انرژي اقتصاد در حال رشد ترکيه است .روسيه در
حدود  60درصد از گاز طبيعي و  40درصد از نفت خام ترکيه را تأمين ميکند .در ژانويه سال
جاري ،خط لوله ترکاستريم4که از اعماق درياي سياه گاز روسيه را به ترکيه و از خاک اين
1.Dialouge Partner
2. Quasi-Alliance
3. Energy Hub
4.TurkStream- Türk Akımı
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کشور به جنوب و شرق اروپا انتقال ميدهد ،با حجمي بال بر ساالنه  30ميليارد متر مکعب
شروع به بهرهبرداري کرده است .عالوه بر سرمايهگذاري قابل توجه ترکيه در خط لوله ترانس
آناتولي موسوم به تاناپ1که با هدف ترانزيت ساالنه 10ميليارد متر مکعب گاز از حوضه خزر
به اروپا طرحريزي شده است ،شرکتهاي ترکيه حضور فعالي در توسعه زيرساختهاي ترانزيت
انرژي بندر ترکمنباشي ترکمنستان و بندر باکو آذربايجان دارند .روسيه همچنين نقا مهمي در
توسعه نيروگاههاي هستهاي ترکيه بازي ميکند که پروژه هستهاي آککويو به ارزش  20ميليارد
دالر توسط شرکتهاي روسي در مرحله نهايي است( .)Daily Sabah,2019بر اين اساس ،متغير
انرژي نقا کليدي در توسعه روابط ترکيه با دولتهاي اورآسيا و تقويت اتصاالت ژئواکونوميکي
اين کشور در آسياي مرکزي و قفقاز دارد .کنشگري فعال ترکيه در کريدورهاي ترانزيت انرژي
منطقه بهطور اجتنابناپذيري وزن ژئوپليتيکي و سطح چانهزني سياسي اين کشور در مقابل
شرکاي اروپايي را افزايا ميدهد.
در نهايت ،پرونده هستهاي ايران و راهبرد «فشار حداکثري» دولت ترامپ عليه تهران به بخشي
از سياست نگاه به شرق آنکارا شکل ميدهد .در دهه گذشته ،آنکارا از طريق سازوکارهاي
ديپلماتيک بهدنبال کاها فشارهاي بينالمللي عليه برنامه هستهاي ايران بوده است .از سوي
ديگر ،منافع امنيتي مشترک ترکيه و ايران در منطقه همچون برآمدن استراتژيک کردها در سوريه،
رفراندوم استقالل کردستان عراق ،بحران در روابط قطر با پادشاهيهاي خليجفارس ،و همچنين
حضور نظامي آمريکا در منطقه بيا از پيا به نزديکي راهبردي ايران و ترکيه منجر شده است.
حمايت آمريکا از کردها و تحريم اقتصادي ترکيه اين برداشت را ميان رهبران ترکيه بهوجود
آورده است که آمريکا به دنبال «مهار دوگانه» در برابر ايران و ترکيه است .عدم همراهي ترکيه با
سياست فشار حداکثري ترامپ عليه تهران و تالش اين کشور براي کاها فشار تحريمي عليه
ايران پيوندهاي راهبردي دو کشور را تقويت کرده است .اساساً بعد از کودتاي  ،2016دولت
ار دوغان ايران را يکي از حاميان نظام سياسي خود در برابر تهديدات براندازانه غرب قلمداد
ميکند( .)Golmohammadi,2019:284به هر حال ،پرونده ايران نقا مهمي در تعميق
1.Trans-Anatolian Gas Pipeline
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بياعتمادي متقابل بين آنکارا و واشنگتن داشته و به بخشي از رويکرد اورآسياگرايي در سياست
خارجي ترکيه شکل ميدهد.
.4-3پوياييهاي سياست داخلي بعد از کودتاي 2016

سياست خارجي بهطور همزمان متغير وابسته و مستقل سياست داخلي است .بهعبارتديگر،
سياست داخلي و سياست خارجي بهصورت متقابل به يکديگر شکل ميدهند؛ از يکسو ،سياست
خارجي با تضعيف ايدههاي سنتي و تقويت ايدههاي جديد ،هويت دولت حاکم و روابط آن با
جامعه داخلي را ميسازد و از طرف ديگر ،سياست داخلي به منافع ملي ،اهداف و اولويتهاي
سياست خارجي شکل ميدهد( .)Putnam,1988بعد از به قدرترسيدن اسالمگرايان ،بنيانهاي
کماليستي سياست خارجي سنتي ترکيه بهتدريج تضعيف شده و با تغيير اساسي در موازنه قدرت
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
بدين معني بود که نهاد ارتا به عنوان مهمترين پيشران غربگرايي ديگر از نقا محوري در
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
به سمت چندجانبهگرايي و تنوعبخشي به ائتالفهاي راهبردي سوق داده است(.)Onis,2013

چنين منطقي متأثر از اين واقعيت تاريخي است که به هر ميزان که کنشگري سياست خارجي
آنکارا در مدار غربگرايي قرار ميگيرد ،موازنه قدرت داخلي به نفع نيروهاي غربگرا بهويژه
سکوالرها ،ارتا و ليبرالها تغيير پيدا ميکند.
محدود شدن حوزه تأثيرگذاري بازيگران سنتي سياست خارجي ،فقدان يک دستگاه ديپلماسي
متفقالنظر ،وجود يک محيط امنيتي بسيار ناپايدار و تهديدزا و بحران در نظام سياسي ترکيه بعد
از کودتاي  ،2016زمينهها را براي رقابت ايدهها و همچنين ديدگاههاي ژئوپليتيکي جايگزين
فراهم ساخته است .تغيير در موازنه قدرت داخلي بعد از  2016حداقل سه خروجي عمده در
سياست خارجي ترکيه داشته است .نخست ،بازيگران داخلي مانند ارتا ،وزارت امور خارجه
و شوراي امنيت ملي تبديل به بازيگران حاشيهاي در ترسيم راهبردهاي سياست خارجي ترکيه

___________________________ بحران در روابط فراآتالنتيكي و ظهور اورآسياگرايي279.............

شدهاند .دوم ،اين ايده که سياست خارجي کموبيا حوزه تأمين منافع ملي است جاي خود را
به قلمرو پيروزيها و شکستهاي منافع حزبي داده است .سوم ،شخصيتها بهجاي نهادها و
ساختارها به متغيرهاي تعيينکننده در ترسيم سياستها مبدل شدهاند که موجب شخصيشدن
قدرت و سياستگذاري در ترکيه شده است(.)Golmohammadi,2019:381

در چنين بستري سندورم کودتاي نافرجام  2016بيا از ساير عوامل داخلي همچون شکاف
ميان اسالم گرايان ،تشديد مسئله کردي و بحرانهاي اقتصادي به چرخا اورآسيايي سياست
خارجي دولت اردوغان شکل مي دهد .برخالف متحدان غربي ،مسکو و تهران بالفاصله از
حکومت مستقر اردوغان در مقابل کودتاچيان حمايت کردند .ابهام در واکنا بروکسل و واشنگتن
اين برداشت تهديد را ميان اتاق فکر اردوغان ايجاد کرد که غرب با پشتيباني از کودتاچيان «پروژه
عبور از اردوغان» را کليد زده است( .)Onis,2017:4-6چنين فهمي از سياستهاي براندازانه
قدرتهاي غربي ،دولت اردوغان را بهطور اجتناب ناپذيري به سمت يافتن متحدان داخلي و
خارجي براي حفظ و تحکيم قدرت داخلي سوق ميداد .در سپهر داخلي ،جريانهاي سياسي
مليگرا و اورآسياگرا که خصومت ديرينه با رويکرد غرب-محور ترکيه دارند ،در مرکزيت
ائتالفسازي اردوغان براي حفظ موازنه داخلي قرار گرفتند .در سطح بينالمللي ،قدرتهاي
اورآسيايي و در رأس آنها روسيه و ايران به متحدان اصلي نظام سياسي مستقر اردوغان تبديل
شدند.
از اين دوره به بعد ،تنا در روابط ترکيه با اياالت متحده و اتحاديه اروپا به اوج خود رسيد.
عدم استرداد فتحاهلل گولن ،مظنون اصلي کودتا از سوي آمريکا و تصميم پارلمان اروپا به تعليق
مذاکرات عضويت ترکيه در نوامبر  2016بهخاطر بازداشتهاي گسترده دولت اردوغان هرچه
بيشتر به گسست در روابط آنکارا و متحدان غربي انجاميد .چنين فضايي تأثير قابلمالحظهاي در
افزايا احساسات ضدآمريکايي در جامعه ترکيه داشته است؛ نظرسنجيها از افکار عمومي ترکيه
در رابطه با اين که چه کسي پشت کودتا بوده است ،نشان ميدهد که  79درصد معتقد به يک
کودتاي آمريکايي هستند( .)Habertürk,2016يک نظرسنجي ساالنه ديگر از سوي دانشگاه
کاديرهاس نشان ميدهد که  74درصد از شهروندان ترکيه معتقد هستند که آمريکا دشمن اول
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ترکيه است .نتايج همين نظرسنجي در سال  2018نشان از کاها تمايل شهروندان ترکيه به
عضويت در اتحاديه اروپا از  78درصد در سال  2008به  36درصد در سال  2018دارد .در
مقابل ،نزديک به  60درصد معتقد هستند که ترکيه بايد به سمت اتحادسازي با قدرتهاي شرقي
حرکت کند(.)KadirHas,2018

عالوه بر کودتا ،بخشي از اين روند رو به رشد آمريکاستيزي بهخاطر سياستهاي کردي
واشنگتن در منطقه و عدم حمايت ناتو از مواضع ارتا ترکيه در سوريه بوده است .در مقابل،
دولتهاي غربي نيز ترکيه را به نقض شديد موازين حقوق بشري محکوم کردهاند و نهادهاي
وابسته آنها با تلقي از ترکيه به عنوان يک دولت اقتداگراي فاسد اين کشور را بزرگترين زندان
فعاالن مدني و روزنامهنگاران معرفي کردهاند( .)Hürriyet Daily News,2018با وجود
پاکسازيهاي گسترده بعد از کودتا ،از آنجايي که ساختارهاي امنيتي-اطالعاتي و نظامي ترکيه
هنوز وابستگي قابل توجهي به نهادهاي غربي دارد ،تداوم سياستهاي تقابلي با غرب براي
اردوغان پرمخاطره مينمود .در اين راستا ،نزديکي راهبردي دولت اردوغان به روسيه و ايران در
واقع اقدامي هوشمندانه براي ايجاد يک «موازنه فراگير »1بهمنظور تأمين امنيت رژيم سياسي
حکومت مستقر ترکيه است.
در چنين شرايطي که ناظر بر تضعيف ارزشهاي غربي در سياست و حکومت ترکيه بوده ،دولت
اردوغان از طريق نهادهاي فکري خود به طرح ايدههاي جايگزين در حکومتداري مبادرت کرده
است که رنگوبوي ساختارهاي شرقي دارد .بر اين اساس ،ترکيه ،روسيه ،چين و هند به عنوان
نمونههاي موفقي از «مدل توسعه شرقي»2هستند که با يک دولت مقتدر ،اپوزيسيون ضعيف ،و
در غياب مکانيزمهاي نظارتي دستوپاگير بهدنبال نقاآفريني فعال در معادالت در حال تغيير
جهاني هستند( .)Ersen and Kostem,2019:13در اين ايده ژئوپليتيکي ،درحاليکه غرب با بحران
کارآمدي ليبرال دمکراسي مواجه شده است ،شرق با يک مدل «دولت اقتداگرا»3که به لحاظ

1.Omnibalancing
2.Eastern Model of Development
3.Authoritarian Government
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فلسفي ريشه در ارزشهاي اورآسياگرايي دارد ،مسير تحوالت جهاني را هدايت خواهد کرد .در
واقع ،گسترش پيوندهاي راهبردي ترکيه با قدرتهاي شرقي بهويژه روسيه و چين نهتنها به
عنوان يک اقدام عمل گرايانه در سياست خارجي اين کشور معنا مي يابد ،بلکه يک انتخاب
سياسي آگاهانه از سوي رهبران ترکيه قلمداد ميشود که با نااميدي از کارآمدي ساختارهاي غربي
به دنبال اتخاذ مدل جايگزيني هستند که در آن حضور رهبران مقتدر و نهادهاي دولتي متمرکز
براي توسعه سياسي ،اقتصادي ،و اجتماعي ضروري است.
طرح چنين ايدهاي در سپهر سياسي ترکيه زمينههاي نزديکي احزاب مليگرا و چپگرا به حزب
عدالت و توسعه و شکلگيري يک ائتالف اسالمگرا-مليگرا بهويژه بعد از کودتاي  2016را
فراه م کرده است .اردوغان نيز به خوبي از حمايت اين جريانها در بزنگاههاي مختلف مثل
همهپرسي تغيير قانون اساسي آوريل  2017و انتخابات رياست جمهوري ژوئن 2018
موجسواري کرده است .ناگفته پيداست که بخشي از اين ازدواج مصلحتي ناشي از افول هژموني
حزب عدالت و توسعه در ان تخابات پارلماني و تالش اردوغان براي شکلدهي به يک ائتالف
فراگير در مقابل احزاب اپوزيسيون است .انتقادات شديد اردوغان از متحدان غربي ،به چالا
کشيدن نظم بينالمللي ليبرال ،و شعار معروف او موسوم به «ملي و محلي»1مواضعي است که
رهبران ضد غرب «حزب حرکت ملي»2و «حزب وطن» در طول دهههاي گذشته بر آن پافشاري
مي کنند( .)İmanbeyli,2015:166در اين ميان ،حزب وطن به رهبري دوغو پرينچک مهمترين
طرفدار اورآسياگرايي ترکيه و نزديکي روابط اين کشور با روسيه ،چين و ايران است که در
سالهاي اخير به رغم شکستهاي انتخاباتي در دايره تصميمسازيهاي سياست خارجي ترکيه
قرار گرفته اند .اين وضعيت نمودي از تحول در ويژن ژئوپليتيکي ترکيه نسبت به مفهوم
اورآسياست که در مقابل فرسايا روايت ژئوپليتيکي غرب-محور معنا پيدا ميکند.
از اينرو ،پوياييهاي سياسي بعد از کودتا نقطه عطفي در فرمولبندي ايده اورآسياگرايي در
مناظرات فکري و اجرايي سياست خارجي ترکيه است .بهواسطه ارتباطات شخصي و پيوندهاي
1. Yerli ve Milli- Native and National
)2. Nationalist Action Party (MHP
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ايدئولوژيکي با رهبران حزب وطن ،الکساندر دوگين براي ايراد سخنراني در باب «الزامات
ژئوپليتيکي اوراسياگرايي» ساالنه بيا از  10سفر به شهرها و دانشگاههاي مختلف ترکيه دارد و
در برنامههاي تلوزيوني با مخاطبان ترک سخن مي گويد .يک روايت مناقشهانگيز در رسانههاي
ترکيه مبني بر اينکه دوگين خطر وقوع کودتا را چند روز قبلتر به نيروهاي امنيتي ترکيه داده
بود ،موجب محبوبيت دوگين و تفکرات اورآسياگرايي وي در جامعه فکري و سياسي ترکيه شده
است( .)CNNTürk,2018باوجوداين ،دولت اردوغان نسبت به اين موج اوراسياگرايي محتاطانه
برخورد مي کند و به نيروهاي امنيتي خود در رابطه با نفوذ سازمانيافته «البي روسي» در نهادهاي
مدني و حاکميتي اين کشور هشدار داده است(.)Akyol,2016

به هر حال ،در سطح سياست داخلي پررنگ شدن نقا جريانهاي سياسي اورآسياگرا که بعد از
دههها مجالي براي کنشگري در سياست خارجي ترکيه پيدا کردهاند ،بخا قابل توجهي از نگاه
به شرق را هدايت مي کنند .دغدغه محوري آنها طرح يک چشمانداز ژئوپليتيکي ضدغربگرا
در سپهر سياسي و مدني اين کشور است .تفکر استراتژيک اوراسياگرايان ترک اين است که
ترکيه بايد از ناتو خارج شود و به تقالي خود براي عضويت در اتحاديه اروپا پايان دهد .از اين
نقطه نظر ،منافع ملي و استقالل راهبري ترکيه در رهايي از بندهاي جهان غرب و پيوستن به بلوک
«ضدامپرياليستي» متشکل از روسيه ،چين و ايران است .اين گروه تصور مي کنند که آنکارا چيزي
جز يک خدمتگذار در آتالنتيک نيست ،اما در اورآسيا بازيگري مستقل و همتراز با قدرتهاي
شرقي خواهد بود .در مقابل ،اردوغان از دريچه تأمين امنيت رژيم سياسي و تحکيم قدرت داخلي
به ائتالف با جريانهاي اورآسياگرا و مليگرا نگاه ميکند( .)Colakoğlu,2018براي دولت
اردوغان ،اوراسياگرايي بيشتر به عنوان يک چتر فکري براي شکلدهي به يک ائتالفهاي سياسي
فراگير عمل ميکند که در غيراينصورت امکان وقوع نداشت .به اين معنا که اگر ليبرالها يا
اسالمگرايانِ خارج از دايره حزب چنين کارکردي داشتند ،بدون ترديد انتخاب اردوغان
ميتوانست متفاوت باشد.
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.5تحليل و نتيجهگيري
برخالف ديدگاههاي غالب که «اورآسياگرايي يا چرخا به شرق» را نمودي از تغيير محوري در
سياست خارجي ترکيه و خروج آن از اتحاد فراآتالنتيکي تئوريزه مي کنند ،اين مقاله ظهور
اورآسياگرايي را نه به عنوان يک تحول پارادايمي در نگرش ژئوپليتيکي آنکارا بلکه واکنشي
عملگرايانه به شرايط در حال تغيير ساختاري ،منطقهاي و سياست داخلي ترکيه طرح ميکند.
در واقع بازتوزيع قدرت و ثروت بينالمللي با ظهور قدرتها و نهادهاي شرقي در ساختار
حکمراني جهاني ،بحران در نظم بينالمللي ليبرال و اتحاد فرآتالنتيکي ،الزامات راهبردي
ژئوپليتيک در حال تغيير منطقهاي بهويژه محيط پيراموني ترکيه ،و پوياييهاي سياست داخلي
بهويژه بعد از کودتاي  ،2016سياست خارجي ترکيه را به سمت چندجانبهگرايي و تنوعبخشي
به ايدههاي ژئوپليتيکي از جنس اورآسياگرايي يا خاورميانهايشدن سوق داده است .اورآسياگرايي
در چنين شرايطي از نتايج طبيعي ظهور ترکيه به عنوان يک قدرت ميانه به منظور تأمين استقالل
استراتژيک در مقابل متحدان سنتي غربي است.
از اينرو ،يک گفتمان عملگرايانه از اورآسياگرايي در سياست خارجي ترکيه در حال فرمولبندي
است .در سايه اين رويکرد عملگرايانه ،دولت اردوغان به تحکيم قدرت و تأمين امنيت نظام
سياسي خود در داخل و گسترش فضاي کنشگري خود در نظام در حال تغيير بينالمللي
ميپردازد .براي آنکارا گفتمان اورآسياگرايي يک ايدئولوژي يا نقشه راه راهبر در پيگيري اهداف
کالن سياست خارجي ترکيه نيست ،بلکه ابزاري براي مواجهه با چالاهاي سياسي و امنيتي
نوظهور و بهرهبرداري از فرصتهاي اقتصادي در شرايط گذار نظام بينالملل است .تفکر
استراتژيک ترکيه تقويت موقعيت ژئوپليتيکي خود به عنوان «پلي» بين اروپا و آسيا از طريق
موازنه گري در روابط راهبردي آنکارا با غرب و شرق است .اورآسياگرايي در اين چارچوب
بهمنظور بيشينهسازي نفوذ ژئوپليتيکي در محيط پيراموني اين کشور پيگيري ميشود .بر اين
اساس ،نزديکي راهبردي در روابط ترکيه با روسيه ،چين ،ايران و تمايل به نقاآفريني فعال در
نهادهاي شرقي از جمله سازمان همکاري شانگهاي به معناي گسستن پيوندهاي راهبردي و
نهادي با غرب و بازتعريف موقعيت بينالمللي ترکيه به عنوان يک قدرت شرقي نيست.
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اگرچه نگرانيهاي سياست داخلي اردوغان نقا مهمي در تمايل فزآينده رهبران ترکيه به گزينه
اورآسيا در سياست خارجي اين کشور دارد ،اما چرخا محوري به شرق در غياب همگرايي
منافع ژئوپليتيکي و اقتصادي با قدرتهاي شرقي منطقي بهنظر نميرسد .در حال حاضر ،آنکارا
اختالفات قابل توجهي با مسکو و تهران در معادالت سوريه و آينده دولت بشار اسد ،کانونهاي
مناقشه خاورميانه ،قفقاز ،درياي سياه و شرق مديترانه دارند ،که براحتي قابل سازش نيستند.
اولويت هاي متعارض روسيه و ترکيه در معادالت داخلي ليبي ،مواضع انتقادي آنکارا از
سياست هاي مسکو در اکراين و گرجستان ،و همچنين روابط سياسي روسيه با کردهاي سوريه
از جمله موانعي هستند که همگرايي اورآسيايي بين دو کشور را بسيار محدود ميکند.
اساساً روسيه مهمترين رقيب ژئوپليتيکي ترکيه در اورآسياست .برخالف دولتهاي غربي،
روسيه و چين شبه نظاميان کردي پ.ک.ک را به عنوان گروه تروريستي شناسايي نکردهاند .از
سوي ديگر ،با توجه به مطالبات مليگرايان تندرو ترکيه ،مسئله ايغورهاي چين به مانع مهمي در
شراکت راهبردي آنکارا و پکن تبديل شده است که با اقدام نيروهاي امنيتي ترکيه براي انتقال
جنگجويان ايغور از سينکيانگ به سوريه تشديد شده است .همچنين ،مسکو و پکن همواره
نسبت به تعهدات راهبردي آنکارا در ايجاد يک ائتالف فراگير منطقهاي ترديد دارند که در مواضع
مبهم چين نسبت به عضويت ترکيه در سازمان همکاري شانگهاي مشهود است .روابط راهبردي
ترکيه و ايران نيز در راستاي سياست کالن اردوغان براي نقاآفريني فعال در مناقشات بينالمللي
قابل فهم است و با هرگونه گشايشي در روابط آنکارا و واشنگتن مي تواند متحول شود.
در حوزه اقتصادي ،ترکيه به عنوان يک اقتصاد بازار آزاد وابستگي نهادي و تجاري عميقي به
اقتصاد غرب به ويژه اروپا دارد و جايگزيني آن با اقتصادهاي شرقي در آينده قابل پيابيني
امکانپذير نيست .هنوز حدود نيمي از صادرات کل ترکيه به کشورهاي اروپايي است ،در حاليکه
يک وضعيت عدم موازنه شديد در تراز تجارت خارجي ترکيه با روسيه و چين وجود دارد که
تأثيرات منفي بر ترازهاي اقتصاد کالن اين کشور گذاشته است .حدود  75درصد از سرمايهگذاري
مستقيم خارجي و  55درصد از وامهاي ترکيه از سوي اروپا تأمين ميشود .درحاليکه به رغم
تالش هاي ديپلماتيک آنکارا ،هنوز هيچ منطقه تجارت آزاد و بازار سرمايهگذاري مشترکي از
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سوي نهادهاي شرقي همچون سازمان همکاري شانگهاي به ترکيه پيشنهاد نشده است( Kirişci

 .)and Toygür,2019با وجود اين ،اورآسيا نقا روزافزوني در سياست تنوعسازي شرکاي انرژي
ترکيه و ترانزيت منابع انرژي حوضه خزر به اروپا خواهد داشت.
از اينرو ،چشم انداز اورآسياگرايي ترکيه در وهله اول متأثر از آينده روابط اين کشور با اروپا و
آمريکا خواهد بود و قدرتهاي شرقي نقا ثانوي خواهند داشت .اورآسياگرايي ترکيه بيا از
آنکه ريشههاي ايدئولوژيکي و ساختاري تعيينکننده داشته باشد ،براساس پيوندهاي شخصي و
برهمکنا موازنه در حال تغيير داخلي ،منطقهاي و بينالمللي است .با توجه به وضعيت نامتقارن
قدرت بين ترکيه و قدرتهاي شرقي ،رهبران ترکيه هنوز مطمئن نسيتند که چرخا به شرق تا
چه اندازه ميتواند استقالل استراتژيک آنکارا در پيگيري سياستهاي مستقل در سياست خارجي
را تأمين کند .براي مثال ،سکوت معنادار اردوغان در قبال مسئله ايغورها در راستاي اولويتهاي
چين ارزيابي ميشود .يا نهادينهکردن مدل توسعه شرقي تا چه اندازه ميتواند رشد اقتصادي
صادرات محور ترکيه را تأمين کند .براي ترکيه ،مسئله اصلي انتخاب بين غرب و شرق نيست
بلکه ايجاد وابستگي متقابل و متقارن با قدرتهاي غربي و شرقي براي تثبيت موقعيت خود به
عنوان يک قدرت نوظهور در محيط در حال تغيير بينالمللي است .از سوي ديگر ،اورآسياگرايي
تاکتيکي عملگرايانه براي گسترش فضاي کنشگري ترکيه در اتحاد فراآتالنتيکي و اهرم چانهزني
سياسي در برابر متحدان غربي است تا نگرانيهاي امنيتي و منافع راهبردي اين کشور را بهرسميت
بشناسند .در آينده قابل پيابيني ،به احتمال زياد ترکيه با حفظ سطحي از روابط راهبردي با
اتحاديه اروپا و اياالت متحده در مدار روابط فراآتالنتيکي باقي ميماند و در عين حال به گسترش
پيوندهاي اقتصادي و ديپلماتيک خود با قدرتها و سازمانهاي شرقي ادامه ميدهد.
.6قدرداني
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