
 

  
  هیترک یداخل تیانداز ده ساله امن چشم

  1شعیب بهمن
  
  

  
  10/10/1400پذیرش نهایی:  تاریخ                  20/09/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده  
 متفاوت را پشت سر گذاشته است: در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دو دوره نس

ً
بتا

ای از ثبـات و  های صحیحی که حزب عدالت و توسعه اتخاذ کرد، ترکیـه دوره دوره اول، به دلیل سیاست
 از سال 

ً
با شدت گرفتن تحوالت خاورمیانه آغاز شد،  ٢٠١٠امنیت را تجربه کرد؛ اما در دوره دوم که تقریبا

 اشتباه، در دام ناامنی و بیه ترکیه نیز به دلیل اتخاذ سیاست
ً
ثباتی گرفتار شد. در حالی  ای نادرست و بعضا

های امنیتی فائق آید و تا حد  های اخیر موفق شده است بر برخی از بحران که حزب عدالت و توسعه در سال
ی برای آنها حل اند و راه ها همچنان باقی مانده زیادی آنها را کنترل و مدیریت کند. البته برخی از این بحران

رو با توجه به تأثیری که امنیت و ثبات ترکیه بر امنیت جمهـوری اسـالمی ایـران  پیدا نشده است. از این 
انداز امنیت داخلی این کشور  گذارد و همچنین جایگاه ترکیه در سیاست خارجی ایران، بررسی چشم می

  سال آینده، حایز اهمیت است.  ١٠طی 
سال آینده  ١٠ترکیه در  که اساسی است لگویی به این سؤا درصدد پاسخ نوشتار پیش روبر این اساس 

  وجود آید؟ از لحاظ امنیتی چه شرایطی خواهد داشت و چه سناریوهایی ممکن است در این کشور به 

  واژگان کلیدی 

  انداز، ترکیه، امنیت، حزب عدالت و توسعه چشم
  

                                                                                                                                         
  ایر حوزه اوراسو پژوهشگ یاسیعلوم س یدکتر. ١
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  مقدمه

الت زیادی در حوزه مسائل داخلی و خارجی مواجه گیری خود با تحو جمهوری ترکیه از زمان شکل
های گذشـته بـا  شود، در طـول سـال بوده است. این کشور که پل ارتباطی آسیا و اروپا محسوب می

ها ثبات و امنیت بر این کشـور  شرایط امنیتی متفاوتی مواجه بوده است، به نحوی که در برخی دوره
شدت یافته است. در ایـن بـین بـا روی کـار آمـدن حـزب ها نیز ناامنی  حاکم بوده و در برخی دوره

عدالت و توسعه، روند نوینی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه پدید آمـد، بـه نحـوی کـه فضـای 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: های خاصی شد که می سیاسی ترکیه دارای ویژگی

 ها؛گرایان و سکوالر . قطبی شدن فضای سیاسی و اجتماعی بین اسالم١
  ٢به اروپاگرایی؛ ١گرایی . تغییر گفتمان غرب٢
 پایدار و عبور از دوره حکومت٣

ً
  های ائتالفی شکننده؛ . ثبات سیاسی نسبتا

  . ثبات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی پایدار.٤
های فوق شرایط و موقعیـت نظـام سیاسـی و اجتمـاعی ترکیـه را تغییـر داد.  در مجموع، ویژگی

و توسعه با توجه به تغییر شرایط سعی کرد از قطبی شدن فضـای سیاسـی و بـه  حزب حاکم عدالت
زاویه رانده شدن نهادهای مدافع کمالیسم کمال بهره ببرد و پایگاه سیاسی و اقتصادی خود را به تبـع 
پایگاه اجتماعی قوی خود تحکیم کند. اعمال اصالحات در چارچوب عضویت در اتحادیـه اروپـا 

از آنها در کاستن از اقتدار و حق وتوی نهادهای مدافع کمالیسـم (ارتـش و نهـاد ای  که بخش عمده
بـازی بـا «شده سیاسی در ترکیه با توجه به حاکم بودن شـرایط  قضایی) بود، باعث شد فضای قطبی

از اقتدار و قدرت نهادهای مدافع کمالیسم بکاهـد و بـر پیمانـه قـدرت حـزب » حاصل جمع صفر
  حاکم بیفزاید.

قتصادی، اصالحات سیاسی، نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا و تبلیغات بسـیاری رشد ا
عنوان مدل و الگو برای جهان اسالم معرفی شود. بـا  های غربی باعث شد که ترکیه حتی به  از رسانه

در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا، حکومـت حـزب  های مردمـی این حال در پی بروز تحوالت و قیام
ور و وارد یـک دوره  سعه ترکیه در رؤیای رهبری عصر جدید کشـورهای اسـالمی غوطـهعدالت و تو

. رویکرد اشتباه ترکیه در حوزه سیاسـت خـارجی کـه از )١٣٨٦پرست،  (نوعمتوهمانه و پرهزینه شد
گرفت، خطایی راهبردی برای ترکیه بود؛ به خصوص که عالوه بر ابعاد  گری نشئت می ایده نوعثمانی
کشور را با معضالت داخلی نیز مواجه کرد، به نحوی که مخالفـان دولـت دسـت بـه خارجی، این 

در اسـتانبول » پـارك گـزی«ترین آنها تظاهرات مردمی موسوم به  هایی علیه آن زدند که مهم اعتراض
                                                                                                                                         
١. Westernization 
٢. Europeanization 
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موجـب لطمـه  ٢٠١٣بود. پس از آن، افشای اتهامات فساد علیـه مقامـات ارشـد دولتـی در سـال 
عدالت و توسعه شد. این حـزب بـرای کنتـرل اوضـاع، نـاگزیر بـه اعمـال خوردن به حیثیت حزب 

فشاری سیستماتیک و غیردموکراتیك شد؛ به نحوی که حکومت حزب عدالت و توسعه اختیارات و 
اللـه گـولن و جریـان  دستگاه امنیتی ترکیه داد تا علیه متفق سـابق خـود یعنـی فتح  اقتدار بیشتری به

شد، وارد عمل شود. این امر در گذر زمان  ام دولت موازی شناخته میخدمت که از سوی دولت با ن
های رادیـویی و تلویزیـونی  ها و تعطیلی بسـیاری از مطبوعـات و شـبکه باعث اعمال فشار بر رسانه

شد. در عین حال اردوغان از استقالل قوه قضائیه کاست و طرح تغییر نظام پارلمـانی بـه ریاسـتی را 
و حـل  )١٣٨٥، چـامور اوغلـو(های مرتبط بـا گشـایش علویـان لت، طرحمطرح کرد. همچنین دو

  مسئله کردی را کنار گذاشت. 
ثباتی در ترکیه شد؛ به نحوی که تنش در  مجموع مسائل فوق باعث شروع روندی از ناامنی و بی

هـای سیاسـی و  روابط با همسـایگان، مـداخالت آشـکار در مسـائل سـوریه و عـراق، بـروز بحران
اقتصادی، انفجارهای خونین، درگیری مسلحانه با کردهای مخـالف، تهدیـد و تحدیـد  های چالش
های گروهـی منتقـد، تسـویه حسـاب  های مدنی، دستگیری روشـنفکران و اصـحاب رسـانه آزادی

الله گولن، بحران آوارگان، تنش بـا روسـیه، کـاهش  ها و نهادهای جماعت فتح سیاسی با شخصیت
  دار ترکیه تبدیل شدند.  خارجی و ... به معضالت ادامه گذاران و گردشگران سرمایه

  امنیت؛ از تئوری تا عمل چارچوب مفهومی: الف)

 جـدال امنیت، مفهومی غیرتوسعه
ً
 متبـاین و متنـاقض  یافته، مبهم، نارسا، ماهیتـا

ً
برانگیز و شخصـیتا

تـوان آن را تبیـین  توان تعریف کرد، بلکه در موارد مشخصـی می رو امنیت ملی را نمی است؛ از این 
از همان آغاز دوران رواج خود، همانند بسیاری از اصـطالحات » امنیت ملی«کرد. در این بین واژه 

عینی، طوری به کار گرفته شده است که گویی مفهومی روشن و بدیهی دارد؛ اما امنیت ملـی ماننـد 
ه آن در تلقـی و برداشـت سایر مفاهیم علوم انسانی، دارای مفاهیمی متعدد و پیچیده است که ریشـ

گوید: امنیت  ها و کشورها از این مفهوم است. بر همین اساس، آرنولد ولفرز می متفاوت افراد، گروه
 ممکن نیست معنای دقیقی داشته باشـد. بـاری بـوزان در ایـن  ملی، نماد ابهام

ً
آمیزی است که اصال

 خوشـحال  گوید: سیاستمداران از اینکه مفهوم امنیت را مبهم و باره می
ً
نامشخص نگه دارند، کـامال

توان بدان تمسک جسـت. بـر ایـن اسـاس بررسـی  هستند زیرا در حمایت از اهداف متنوع بهتر می
  ملی، عوامل مؤثر و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی حایز اهمیت است.  امنیت مفهوم 
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  ملی  امنیت . مفهوم ١

دان خطر جدی از خارج نسبت به منافع حیـاتی آزادی از ترس و فق«امنیت ملی در معنی عام کلمه 
های اصـلی هـر کشـوری تـأمین امنیـت  . یکی از هدف)١٣٨٨(بشیری، است» و اساسی مملکت

پس های حیاتی آن نشود.  است که به آن معناست که یک کشور سعی کند خطر جدی متوجه ارزش
به مطالعـه آن روی آوردن  از جنگ جهانی دوم پژوهشگران علوم سیاسی به عنوان یک واژه کاربردی

(منتظران و و در قالــب نظریــه هــای مختلــف مســئله امنیــت ملــی را کارشناســی و بررســی کردنــد
هـای  توان امنیت ملی را توان یک ملـت در حفـظ ارزش در تعریفی کلی می)٧٧: ١٣٩٥آبادی،  تاج

که این مفهـوم از  تهدیدهای خارجی برشمرد. با این حال در تعریف امنیت باید توجه کرد داخلی از
  های زیر برخوردار است: صفات و ویژگی

  . امنیت امری نسبی است.١
  .)١٧٩: ١٣٧٠(عامری، ای ذهنی است . امنیت پدیده٢
  ای منطقی و همیشگی وجود دارد. . بین امنیت و قدرت رابطه٣
  . عرصه، قلمرو و حریم امنیتی نامشخص و گسترده است.٤

مشخص نیست و عواملی همچون زمان، ایدئولوژی، اوضـاع و  ای ثابت و در واقع امنیت پدیده
المللی، موقعیت کشور و دید و نظر رهبران، نخبگان و مردم در کیفیت و کمیت امنیـت و  احوال بین

هـا برحسـب مقـام و مـوقعیتی کـه در عرصـه  نحوه تحصیل و حفـظ آن تـأثیر بسـزایی دارد. دولت
های متفاوتی از مفهوم  مبانی ارزشی خود، تصورات و تلقیالمللی دارند و نیز براساس  مناسبات بین

توان  امنیت دارند. یکی دیگر از صفات مسلم امنیت، ذهنی بودن آن است. ذهنی بودن امنیت را می
  ناشی از چهار امر دانست:

  شوند. گیرندگان یک کشور برای نیروهای تهدیدکننده قائل می . میزان اعتباری که نخبگان و تصمیم١
  توانند با عامل یا عوامل تهدیدزا برقرار کنند. میزان ارتباطی که می. ٢
  . میزان توانایی (محدودیت و مقدورات) خودی در مقابله با دیگری (تهدید)؛٣
  ها و منافع مورد تهدید. . میزان و درجه اعتبار، فوریت، اولویت و مرکزیت ارزش٤

قیم دارد و قـدرت کشـورها نیـز متفـاوت دامنه امنیت یک کشور با قدرت آن کشور ارتباط مسـت
هـا در  است. هرچند بیشتر متخصصان علم سیاست بر این اعتقادند که تفاوتی آشـکار میـان دولت

الملل از نظـر ماهیـت، انـدازه و نفـوذ آنهـا وجـود دارد، امـا دربـاره چگـونگی  عرصه سیاست بین
با توجه به اینکه امنیـت ملـی دارای خورد؛  بندی آنها نیز اختالفات درخور توجهی به چشم می دسته

  اند. دو بعد داخلی و خارجی است که به یکدیگر مرتبط
دهـد از  بر این اساس امنیت ملـی یعنـی دسـتیابی بـه شـرایطی کـه بـه یـک کشـور امکـان می
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تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشـد و در راه پیشـبرد 
ه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشـور و رفـاه عامـه فـارغ از امر توسع

مداخله بیگانه گام بردارد. بقا و حفظ و افزایش قدرت، حفظ جـان مـردم، حفـظ تمامیـت ارضـی، 
توان جوهره امنیت  حفظ نظام اقتصادی و سیاسی و همچنین حفظ استقالل و حاکمیت کشور را می

  رد. شمار آو ملی به 

  . عوامل مؤثر بر امنیت ملی٢

ای از ایـن  شود. پاره امنیت ملی برحسب عواملی که در افزایش یا کاهش آن تأثیرگذارند، بررسی می
ای یا براثر حوادث طبیعی، در امنیت ملی  موارد، عواملی هستند که براثر اتفاقات جهانی و فرامنطقه

 کشـف  ا غیرمستقیم مؤثر در امنیت ملی میمؤثرند. این دسته از عوامل را عوامل فراگیر ی
ً
نامند. مثال

یک سالح جدید مانند بمـب اتـم در اثنـای جنـگ جهـانی دوم و اسـتفاده از آن در هیروشـیما کـه 
کننده در جنگ داشت و وضعیت استراتژیک جدیدی را بر دنیا حاکم کرد که حاصل  وضعیتی تعیین

هده شد، یا وقوع انقالب اکتبر در شوروی؛ این آن وضعیت امنیتی جدیدی بود که پس از جنگ مشا
  ها بود، ولی در وضع امنیتی آنها اثری فاحش داشت. حوادث خارج از کنترل بسیاری از حکومت

دسته دیگر از عوامل ناشی از وضـعیت جغرافیـایی، سـابقه تـاریخی، تعـداد و بافـت و ترکیـب 
بیل است که تغییر آنها در زمـان محـدود و جمعیتی، ثروت یا فقر طبیعی واحد جغرافیایی و از این ق

 نامنـد سختی ممکن یا ممتنع است. این دسته از عوامل را عوامل پایا یـا عوامـل دیرپـا می معینی، به
  ).٦٨: ١٣٧٨(بوزان، 

هـای علمـی و  دسته سوم از عوامل مؤثر در امنیت ملی با مـدیریت کـالن و بهینـه دولـت و بـا روش
شوند؛ ماننـد افـزایش اشـتغال، ایجـاد  ر نتیجه، موجب ارتقای امنیت ملی میاند و د متدیک، قابل تعدیل

تعادل سنی، ایجاد رفاه، توسعه، دموکراسی، حقـوق بشـر، حکومـت قـانون، امنیـت اقتصـادی و در بعـد 
خارجی، برقراری صلح، حسن رابطه و همکاری با همسایگان، افزایش توان اقتصادی و نظامی در صـحنه 

  نامند.  عوامل را عوامل بالواسطه یا مستقیم اثرگذار در امنیت ملی می المللی. این بین
قانونی و ترور و خرابکـاری  ومرج و بی در وجه مستقیم عملی، اعمال قدرت قانونی، جلوگیری از هرج

و قهر و خشونت در داخل و تأمین صلح و امنیت و جلوگیری از جنگ و تهاجم دیگران در وجه خـارجی، 
ر عـین حـال د ط تأمین امنیت ملی هر کشور و دغدغه دائمی هر حکومت با تدبیری است.ترین شر بزرگ
  توان به موارد زیر اشاره کرد: هایی درباره امنیت پایدار وجود دارد که می داده

  . اتکا به یک نظام داخلی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون؛١
  ای ساختارمند و مدنی؛ . اتکا به جامعه٢
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  . اتکا به ملتی مرفه و اقتصادی توانا و پویا؛٣
  المللی؛ پذیری در قبال صلح جهانی و امنیت بین . دارای مسئولیت٤
  ای؛ المللی و منطقه های بین . خواهان تعالی همکاری٥
  . خواهان صلح و همکاری و همزیستی با همسایگان.٦
  . عوامل تهدیدکننده امنیت ملی٣

 کنـد دادن دولـت، تهدیـدهای امنیتـی را بـه سـه دسـته تقسـیم می باری بـوزان بـا محـور قـرار
    ):١٢٢(همان،
  . تهدیدهایی که متوجه ایده دولت (ناسیونالیسم) هستند.١
  . تهدیدهایی که متوجه وجود فیزیکی و مادی دولت (جمعیت و منابع) هستند. ٢
  دهند. . تهدیدهایی که سازمان دولت (سیستم سیاسی) را هدف قرار می٣
دهند که امنیت اجتماعی یک دولت در معـرض  نظر وی، تهدیدهای اجتماعی زمانی رخ می از

خطر قرار گیرد. بوزان امنیت اجتماعی را توان حفظ و ایمنی الگوهای سنتی زبان، فرهنـگ، هویـت 
شان (هویت اجتماعی)  عنوان یک تهدید علیه بقای مذهبی، نژادی یک تحول یا ترتیبات جدید را به 

های وجود دولت ضـعیف اسـت و  کند. بوزان معتقد است تهدیدهای اجتماعی از نشانه میتعریف 
توان آن را یک مسئله امنیت ملی محسوب کرد، مگر در مواردی کـه نـزاع بـین دولتـی را دامـن  نمی

گذارنـد و  ثبات داخلی خود به وسیله سرکوب و اختناق سرپوش می بزند. کشورهایی که بر وضع بی
کننـد، بـا تغییـرات  های خـود را جبـران می  ها، با تکیه به قدرت دیگران، کمبود تواناییخارج از مرز

  شوند. پذیری می بینی یا مدیریت آنان دچار ضربه ناگهانی عواملی خارج از حیطه پیش

  انداز آینده ) ترسیم وضع موجود و چشمب

المللـی  داخلـی و بین های گذشته باعث تغییر وجهه عملکرد موفق حزب عدالت و توسعه طی سال
های مختلفی درگیر بودند، این حزب توانسـت  های قبل از آن با بحران ترکیه شد. در حالی که دولت

گیر سیاسی و اقتصادی دست یابد. حزب عدالت و توسعه  های چشم ها به پیشرفت با حل این بحران
د و رشـد اقتصـادی بـا تضـعیف کنـ تازی نظامیان در عرصه سیاسی را توانسته است تا حدودی یکه

تغییرات واپسـگرایانه  زمان موجب طور هم کاهش تورم را به ارمغان بیاورد، با این حال این حزب به 
های مـذهبی و محـو  بـر سـنت اجتماعی، ایجاد دوقطبی بین جامعه سکوالرـ مدرن با نظـم مبتنـی

در تمـامی  کشـور شـده اسـت. ــ اجتمـاعی ایـن تدریجی میراث آتاتورکی درون سـاخت سیاسـی
دوقطبی سیال را در جامعه ترکیـه  های اخیر هرچند نمودارها همیشه تضادهای اساسی بین این سال

این مدت، تضاد حزب حاکم با قـدرت آشـکار و  داد، به دلیل شکوفایی اقتصادی ترکیه در نشان می
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ر از همه بروز ت طبقات فرودست و قشرهای مدنی بود و مهم پنهان نظامیان که تا حدودی مورد تأیید
کرد،  طلبانه نقش حمایتی در قبال آن ایفا می دولت اردوغان فرصت که» بهار عربی«وقایع موسوم به 

  . )١٤-١٢ :٢٠١٢,Ma,oz(قرار گرفته بود این تضادها در حاشیه
عد داخلی و منطقه نگاهی اجمالی به سیاست

ُ
ای به خـوبی نشـان  های اخیر دولت اردوغان در ب

گیری  شی سیاسی که حزب عدالت و توسـعه پـیش گرفتـه نقـش مهمـی در شـکلم دهد که خط می
های سیاسی و رادیکالیزه شدن جامعه ترکیه داشته است. هر چند ترکیـه در عرصـه داخلـی و  شکاف

هـا بـا معضـالت داخلـی و  های مهمی داشته است، در کنار این موفقیت موفقیت سیاست خارجی
روسـت.  ای روبه در رویارویی با تحوالت جدیـد منطقـه سیاست خارجی از جمله هایی در چالش

های جدیدی هستند کـه  اند و برخی، چالش های قبل به ارث رسیده ها از دولت برخی از این چالش
هسـتند. افـزایش تـنش در   برخی از آنها ریشه در داخل ترکیه دارند و برخی در نتیجه عوامل بیرونی

، افشای فسـاد مـالی مقامـات دولـت و کودتـای ۲۰۱۳سطح داخلی، حوادث پارک گزی در ژوئن 
نظامیان به شدت قدرت نرم ترکیه را محدود کرد، وجهه این کشور را تخریب نمود و توانایی ترکیه را 

  برای الگو بودن در منطقه کاهش داد. 
ت های اروپایی، دولت ترکیه را به نادیده گرفتن آزادی بیان و رعایـ عالوه بر این، برخی از دولت

انـد و در صـورتی کـه ایـن مسـئله  نکردن ضوابط اتحادیه اروپا درباره رعایت حقوق بشر متهم کرده
تواند در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا مشکالتی ایجاد کند. مجموعه این مسائل و  مدیریت نشود، می

اره در ای که ست نظران مسائل سیاسی اعالم کنند ترکیه مشکالت باعث شده است که  برخی صاحب
های اساسـی در  لقب گرفته بود، اکنون به کشوری منزوی با چالش ۲۰۱۱حال ظهور منطقه در سال 

هاست، امـا ایـن  داخل و خارج تبدیل شده است. هر چند حزب عدالت و توسعه متوجه این چالش
نـد. ها گـره در منـافع ملـی ترکیـه دار ها به راحتی قابل حل نیستند؛ زیرا برخی از این چالش چالش

بنابراین حزب عدالت و توسعه با منافع متضاد و متعارض مواجه است. در حقیقـت حـل برخـی از 
ها به نفع ترکیه نیست و در صورت اقدام به برطرف کردن آنها، باید از برخی منـافع خـود  این چالش

 هـای روسـت و بـا مشـکالت و چالش ای روبه رسد ترکیه با بـازی پیچیـده چشم بپوشد. به نظر می
  .)١٣٩٤(خالوزاده،متعددی نیز مواجه خواهد شد

  در چنین شرایطی، چند شاخص مهم برای امنیت ملی ترکیه مطرح است: 
ها و  طلبی عنوان یك شاخص و موقعیت ژئـوپلیتیکی ترکیـه، جـدایی  . حفظ تمامیت ارضی به١
عنـوان   ملت) بهملت یا چنددولت و چند دولت و تك های قومی (تك طلبی ها و استقالل طلبی تجزیه

  یك تهدید؛
. حفظ نظام سیاسی که در این بخش تهدیدهای فراوانی پـیش روی دولـت ترکیـه قـرار دارد و ٢
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های اردوغان، مشروعیت نظام سیاسی و تغییر  مباحثی مانند بقای دولت، اردوغانیسم یا بلندپروازی
هـای بنیـادین و  حفـظ ارزشآن از پارلمانی به ریاستی، حفظ نهادهای برآمـده از قـانون اساسـی و 

  هستند.  دولت موازی مطرح 
هـای هـویتی،  . انسجام یا همبستگی اجتماعی؛ در ایـن حـوزه نیـز تهدیـدهایی ماننـد بحران٣
های  های اجتماعی، تغییر بافت جمعیتی، مهـاجرت، آوارگـان، شـکاف گرایی مذهبی، شورش افراط

  های مذهبی وجود دارد.  گرایی یا تقابل قرائت نسلی، تقابل الئیسم و اسالم
. حفظ کارامدی نظـام اقتصـادی کـه در اینجـا نیـز تهدیـدهایی ماننـد اقتصـاد متکـی بـه سـرمایه ٤
ویژه بعـد از حـوادث تروریسـتی،  گذاری بـه های خارجی، ناامنی سرمایه المللی یا سرمایه داغ، بدهی بین

  های طبقاتی وجود دارد.  شکاف بحران توزیع عادالنه منابع در داخل ترکیه، فقر، میزان فساد و
ای و نفوذ اطالعاتی و امنیتـی آمریکـا و  . مصون ماندن از تهدیدهای خارجی و مسائل منطقه٥

هـای  مجموعه ناتو، مباحث تروریستی و تهدیدهای جدیدتر مانند فضای مجازی و سایبری، ناامنی
  گیرند.  تکنولوژیك، وضعیت ارتش و مباحثی از این دست در این شاخص جای می

. بحران محیط زیست که با توجه به مشکل بحران آب در ترکیه و تأثیر آن بر روابط این کشـور ٦
 عنوان یك تهدید امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.  تواند به ویژه سوریه می با همسایگانش به

 بـ» امنیـت«های فـوق، تعریـف بـاری بـوزان دربـاره  بر این اساس، با توجه به شاخص
ً
ا کـامال

وضعیت فعلی دولت ترکیه همخوانی دارد به این معنا که  سیاستمداران ترکیه از این که مفهوم امنیت 
 خوشحال هستند؛ چرا که در حمایت از اهـداف متنـوع بهتـر 

ً
را مبهم و نامشخص نگه دارند، کامال

  توانند به آن تمسک جویند. می
ثبـات داخلـی خـود بـه  بر وضع بیدر عین حال باید توجه داشت کشورهایی همچون ترکیه که 

گذارند و خارج از مرزها، با تکیـه بـه قـدرت دیگـران، کمبـود  وسیله سرکوب و اختناق سرپوش می
بینی یا مدیریت  کنند، با تغییرات ناگهانی عواملی خارج از حیطه پیش های خود را جبران می توانایی

 مصداق دارد. زیرا دولت ترکیه از یکشوند. این امر درباره ترکیه ک پذیری می آنان دچار ضربه
ً
سو  امال

هـا و احـزاب مخـالف را از سـر راه  کنـد گروه با ایجاد فضای سرکوب و اختناق در داخل تـالش می
افروزی در خارج و  بردارد و همچنین به مسایل قومی و مذهبی اعتنایی نکند و از سوی دیگر با آتش

های خود را جبـران کنـد. بـر  و سوریه، کمبود تواناییمداخله در امور داخلی همسایگان نظیر عراق 
واسـطه عـواملی کـه خـارج از حیطـه  این اساس دولت ترکیه در آینده با بـروز تغییـرات ناگهـانی به

  پذیری خواهد شد. بینی یا مدیریت آنان است، دچار ضربه پیش
عیت ترکیـه های مربوط به امنیت پایدار در جهـان معاصـر و سـنجش آنهـا بـا وضـ بررسی داده

شـود. زیـرا از  های امنیتـی متعـددی مواجـه می حکایت از آن دارند که این کشور در آینده با چالش
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  شوند: مقایسه این معیارها با وضعیت ترکیه، موارد زیر حاصل می
های  . اتکا به یک نظام داخلی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشـر و حکومـت قـانون: در طـول سـال١

و توسعه به تدریج دموکراسی، حقوق بشر و حکومـت قـانون را نادیـده گرفتـه و بـه  گذشته، حزب عدالت
  های آزادی خواه، احزاب سیاسی و فعاالن قومی و مذهبی پرداخته است.  سرکوب گروه

ای ســاختارمند و مــدنی: اقــدامات حــزب عــدالت و توســعه باعــث تضــعیف  . اتکــا بــه جامعــه٢
شده است. مقابله با احـزاب سیاسـی، فعـاالن مـدنی، تعطیلـی  ساختارهای جامعه مدنی در داخل ترکیه

های دولـت ترکیـه بـرای تضـعیف جامعـه  ها و ممانعت از گردش آزاد اطالعات از جمله سیاسـت رسانه
آیند؛ در حالی که هم اکنون بخش مهمی از جامعه مـدنی ترکیـه علیـه دولـت فعالیـت  شمار می مدنی به 

  در اعتراضات متعدد آنها نسبت به شرایط موجود مشاهده کرد.توان  کند که این امر را می می
های اخیر بـه واسـط بـروز نـاامنی و  . اتکا به ملتی مرفه و اقتصادی توانا و پویا: اقتصاد ترکیه در سال٣

های تروریستی به شهرهای بزرگ بـا چـالش مواجـه شـده  ثباتی در مرزهای این کشور و تسری فعالیت بی
  اند. یا تضعیف شده  یاری از کسب و کارهای مرتبط با گردشگری از بین رفتهاست. برای مثال بس

های دولـت ترکیـه  المللی: سیاست پذیری در قبال صلح جهانی و امنیت بین . دارای مسئولیت٤
المللـی  های اخیر نشان داده است که این کشور گرچه به ظاهر از صلح جهانی و امنیت بین در سال

آیـد بـه نحـوی کـه امـروزه  شـمار می اقع یکی از عوامل مخل در این حوزه به کند، در و حمایت می
  های تروریستی بر کسی پوشیده نیست. همکاری دولت ترکیه با گروه

واسطه  های اخیر به  ای: دولت ترکیه در سال المللی و منطقه های بین . خواهان تعالی همکاری٥
 ایدئولوژیک خود

ً
ای تـا  المللی و منطقـه های بین از ایده همکاری سیاست خارجی نامتوازن و بعضا

  حد زیادی دور شده است. 
های  گیری و سیاسـت . خواهان صلح و همکـاری و همزیسـتی بـا همسـایگان: نحـوه جهـت٦

ویژه سوریه و عراق بیانگر این است که آنکـارا صـلح و  عملی دولت ترکیه در قبال تحوالت منطقه به
  دست فراموشی سپرده است.  ن را به همکاری و همزیستی با همسایگا

های فوق، درباره امنیت داخلی ترکیه طی یک دهه آینده چند سناریوی عمده  با توجه به شاخصه
  وجود دارد:

  . پایدار ماندن ثبات و امنیت داخلی ترکیه به سبب سیاست فضای بسته و گسترش چتر امنیتی دولت؛١
طه قدرت گرفتن نیروهـای معـارض دولـت و حـزب واس  های امنیتی داخلی به . ایحاد بحران٢

  های مدنی؛ عدالت و توسعه نظیر جریان گولن، ارتش، احزاب سیاسی مخالف و جنبش
ای بـه داخـل  های خارجی و منطقـه ثبات شدن ترکیه به واسطه تسری بحران . ناامن شدن و بی٣

  این کشور؛
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  طلبی؛ . تجزیه ترکیه به دلیل موفقیت کردها در جدایی٤
   فدرالی شدن ترکیه به واسطه امیال و آرزوهای کردها. .٥

سـال آینـده بـه شـدت متـأثر از کودتـای  ١٠رسد فضای امنیتی ترکیـه در  در این بین به نظر می
داده در این کشور خواهد بود. در واقع فضای سیاسی ترکیه از این به بعد، به فضای پـیش و پـس  رخ

ین کودتا بر فضای سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادی ترکیـه شود؛ به خصوص که ا از کودتا تقسیم می
رسد دولت ترکیه به منظور مقابلـه بـا کودتـا و  تأثیرات زیادی خواهد گذاشت. در این بین به نظر می

  جلوگیری از وقوع مجدد چنین سناریویی دست به اقداماتی خواهد زد: 
  های گسترده در ارتش؛ . انجام تسویه١
  بسیاری از نظامیان بلندپایه؛ . اعمال محکومیت برای٢
  . پاکسازی در نهادهای قضایی و برکناری گسترده قضات؛٣
  . افزایش فشار بر احزاب سیاسی مخالف؛٤
  های مدنی؛ . محدود کردن فعالیت تشکل٥
  ها. . اعمال محدودیت بر فعالیت آزادانه رسانه٦

خـوش  سـال آینـده دسـت ١٠ی ترین پیامدهای این اقدامات که فضای امنیتی ترکیه را ط از مهم
  توان به موارد زیر اشاره کرد: کند، می دگرگونی می

ترین برنـده کودتـای نافرجـام، رجـب طیـب  بزرگ جمهـور؛ عنوان رئیس  العنان شدن قدرت اردوغان به . مطلق١
، بـه ۲۰۱۳هـای پـارک گـزی در سـال  اردوغان است که قرار بود سرنگون شود. وی پس از اعتراض

هر هرگونه فعا
ُ
علیـه دولـت زد و اینـک بـا توجـه بـه شـرایط » تـالش بـرای کودتـا«لیت مخالفان، م

تواند ادعای خود را برای مردم ترکیه اثبات کند. این امر تـأثیر مسـتقیمی بـر نظـام  وجودآمده، می به
تأثیر قرار خواهـد داد. در   سیاسی ترکیه خواهد گذاشت و وضعیت دموکراسی را در این کشور تحت

کند که نهادهای مهم همچون ارتش و دادگستری را  عنوان فرصتی استفاده می دولت از کودتا به واقع 
جمهوری با قدرت  تصفیه کند. مسائل فوق باعث خواهد شد که در سطح داخلی، اردوغان به رئیس

کامل تبدیل شود و در سیاست خارجی نیز بدون وجود انتقادهای جدی از سوی مخالفان، اهـداف 
های امنیتی و هم در  پیگیری کند. به این ترتیب اردوغان نقشی انکارناپذیر هم در بروز بحران خود را

  مدیریت آنها ایفا خواهد کرد.
دولت ترکیه به بهانه حفظ امنیت و مقابله با تهدیـدهای . سرکوب مخالفان سیاسی و تضعیف احزاب مخـالف؛ ٢

سی و تضعیف احزاب مخالف خواهـد زد. موجود علیه امنیت ملی، دست به سرکوب مخالفان سیا
تواند آنها را بـه  شود و می این مسئله باعث تضعیف قدرت مخالفان سیاسی و جامعه مدنی ترکیه می

سوی رادیکالیزه شدن سوق دهد. چنین امری باعث بروز برخوردهای خشن میان دولت و مخالفـان 
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  سیاسی و مدنی خواهد شد. 
های اردوغان  تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بلندپروازی ساسی؛. پیگیری مسئله تغییر قانون ا٣

در این خصوص، موضوع روز ترکیه است که باید نگاهی ترکی به آن داشت. آیا نگاه اردوغان به نفـع 
جامعه ترکیه است و موجب گذار ترکیه از یـك دموکراسـی پارلمـانی ناپایـدار و شـکننده بـه ثبـات 

بـاره تأثیرگـذار اسـت؟  شود؟ آیا امیـال شخصـی اردوغـان در ایـن  ر این کشور میسیاسی پایدار د
هـای بنیـادین در  مباحثی مانند مشروعیت نظام سیاسی، نهادهای موجود در قانون اساسـی و ارزش

   آید. شمار می های مهم در حفظ نظام سیاسی به  داخل ترکیه از شاخص
ی جدید در ترکیه تأثیر خواهـد گذاشـت. نکتـه در عین حال ضعف اپوزیسیون بر ساختار سیاس

نظـر میـان نخبگـان و  دیگری که درباره ساختار سیاسی جدید مطرح است، موضوع فقدان اجمـاع 
احزاب سیاسی است. البته هر کدام از آنها درباره اینکه سیستم باید تغییر کند، اجماع دارنـد. حتـی 

آن صورت گیـرد. یکـی از نکـات مشـخص در ایـن اگر نظام پارلمانی حفظ شود، باید تغییراتی در 
درصد است. بنابراین قواعد تغییر خواهد کرد؛ ولی درباره اینکـه ایـن  ١٠زمینه، موضوع حد نصاب 

پارلمـانی باشـد یـا ریاسـتی و  تغییرات باید به چه نحوی صورت گیرد و آیـا اصـالحات بایـد درون
  ها بسیار زیاد است. د شکافریاستی، هیچ اجماعی وجود ندارد. در این موار نیمه

رسد در شرایط پس از کودتـا، اردوغـان حمایـت اجتمـاعی الزم را بـرای  با این حال به نظر می
تواند از طریق تبلیغات گسترده  دست خواهد آورد؛ زیرا می  اش به مورد عالقه» نظام ریاستی«اجرای 

گیری از وقـوع هرگونـه کودتـا کمـک چنین بیان کند که تغییر نظام سیاسی به ثبات بیشـتر آن و جلـو
  می

ً
کند. چنین امری به معنای محدود شدن امکان نظارت مجلس بر دولت است. این مسئله عمـال

تاز و  کاهد. در واقع دولت ترکیه یکـه های امنیتی می آفرینی در بحران از توان پارلمان ترکیه برای نقش
. چنــین امــری باعــث کــاهش قــدرت هــا خواهــد بــود گیرنده نهــایی در مــدیریت بحران تصــمیم
  شود.  گیری در نهاد دولت می گیری جمعی و تجمیع قدرت تصمیم تصمیم

بندی جهانی ششـمین ارتـش بـزرگ دنیاسـت و در پیمـان  ارتش ترکیه در رتبه. تضعیف ارتش ترکیه: ٤
ن حـال ترین ارتش بین هشت کشور عضو را دارد. با ای آتالنتیک شمالی (ناتو) پس از امریکا، بزرگ

ویژه رفتـار  شدت ضربه خورد. به شده، هیمنه و غرور ارتش و نظامیان ترکیه به پس از کودتای حادث
دار شـدن  تحقیرآمیز با برخی از سران و سربازان ارتش و انتشار گسترده تصاویر آنها باعـث جریحـه

شـد کـه ارتـش  های گسترده باعث خواهد غرور نظامیان این کشور شد. عالوه بر این، انجام تسویه
ترکیه از نظامیان باسابقه و باتجربه خالی شود. نتیجه چنین اقداماتی، تضعیف ارتش ترکیـه خواهـد 

آفرینی نظامیان ترکیه را در سطوح خارجی با مشکل مواجه کنـد.  تواند توان رزمی و نقش بود که می
ا کردها بگذارد و ترکیه را تواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت نبرد ب عالوه بر این کاهش قدرت ارتش می
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  .  )٧-٨: ١٣٩١(کاکایی، های مختلفی مواجه سازد با چالش
تهدید کرده بود که قـادر  ۲۰۱۳اردوغان در مقابله با جنبش پارک گزی در سال  . ایجاد بسیج مردمی:٥

کنـد. ایـن تهدیـد اردوغـان در جریـان  است هوادارانش را در برابر هرگونه اعتراض خیابانی، بسـیج 
 سنتی و  کودتا عملی شد؛ به 

ً
نحوی که طی کودتا، بازیگر جدیدی با هدایت مساجد، جمعیت اکثرا

دست آورد. بـه نظـر  مذهبی وارد صحنه تحوالت ترکیه شد و برای اولین بار هژمونی را در خیابان به 
یه شـب  رسد اردوغان در آینده، نسبت به ساماندهی هواداران خود در قالـب یـک تشـکل مردمـی می

عنـوان نیـروی ویـژه اردوغـان در  توانـد بـه  بسیج اقدام کند. این تشکل مردمی به احتمـال زیـاد می
  های داخلی عمل کند. بحران
به احتمال زیاد ترکیه در حوزه اسالمی از اسالم اخوانی گذر خواهد کرد. در  . گذار از اسالم اخوانی:٦

تند. آنان در میان سه جریان اسالمی یعنی اسالم ها به دنبال اسالم سلفی و وهابی نیس عین حال ترک
کنند؛ اما اسـالم اخـوانی  انقالبی شیعی، اسالم سلفی و اسالم اخوانی از اسالم اخوانی حمایت می

سال آینده حامل  ١٠مطلوبیت راهبردی و مبانی معرفتی جامعه ترکیه را ندارد. بر این اساس ترکیه در 
المللی اسالمی استانبول که قـرار اسـت در  اهد شد و دانشگاه بینیک قرائت از اسالم آناتولیایی خو

های یک قرائت اسالمی را به نمایش خواهد گذاشت؛ هرچند  شود، چارچوب سال آینده تأسیس  ١٠
  شاید تأثیرهای عینی نداشته باشد.

احـث ترکیه با توجه بـه شـرایط فعلـی در حـوزه مسـائل اجتمـاعی بـا مب های اجتماعی: . تداوم شکاف٧
گرایی،  گرایـی مـذهبی، تقابـل الئیتیسـه بـا اسـالم هـای هـویتی، افراط مختلفی مانند وجود بحران

هـایی  های نسـلی، آوارگـان و قرائت های اجتماعی، تغییر بافت جمعیتی، مهاجرت، شکاف شورش
، های اجتمـاعی رو خواهد بود. در این بین، در حوزه شکاف  در مختلف از مسائل اجتماعی ترکیه رو

های قومیتی پایدار خواهند مانـد. امـا اگـر فدرالیسـم و اشـکال آن عملیـاتی  به احتمال زیاد شکاف
ها از حوزه امنیتی به حوزه اجتماعی و سیاسی تنزل خواهد کرد. در زمینه علویـان،  شود، این شکاف

موعـه کم درباره تدریس مبـانی اعتقـادی علـوی و مطالبـاتی کـه زیرمج شان را دست آنها مطالبات
فرهنگی است، مطرح خواهند کرد. حاکمیت ترکیه نیز علویان را به حوزه امنیتی ارتقـا نخواهـد داد. 
 در 

ً
اگر آنها در سطح امنیتی با مشکلی مانند کردها مواجه باشند، تعدیل و مدیریت این موضوع فعال

    ظرفیت قانونی و حاکمیتی ترکیه است.

و پایدار در حوزه سیاسی و امنیتی ترکیه هستند. هـر در عین حال کردها یک مؤلفه جدی، مؤثر 
تواند بـدون حـل مسـئله کردهـا یـک ترکیـه آرام را  حاکمیتی هم که از این به بعد روی کار آید، نمی

تجربه کند. کردها جغرافیا، جمعیت مشخص، ایدئولوژی، رهبری و یک برنامـه مشـخص دارنـد و 
  اسـت. همچنـین دارای عمـق اسـتراتژیک و حـامیالمللـی هماهنـگ  گفتمان آنها بـا گفتمـان بین
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طـور قطعـی بـه یـک شـرایط فدرالیسـم اداری بسـنده  المللی هستند. آنان با این وضـعیت، بـه  بین
ای که ژئوپلیتیک قومی آنها برجسـتگی  گونه نخواهند کرد و به دنبال فدرالیسم قومی خواهند بود، به

تر و  های حـوزه اجتمـاعی جـدی جـه نرسـد، شـکافیابد. اگر مسئله کردی در حوزه امنیتـی بـه نتی
پایـان در  تر خواهد بود. اگر مسئله کردی در حوزه امنیتی به نتیجه برسـد، از دایـره جنـگ بی تقابلی

خواهد آمد. همچنین اردوغان دستور توقف جنگ را صادر خواهد کرد و به دنبـال آلترنـاتیوی بـرای 
کننـد. امـا اگـر  ترکیه چنین وضـعیتی را طلـب می حل مشکل خواهد بود. نخبگان و احزاب جامعه

ها در حوزه اجتماعی پرشدت نخواهد بـود  مسائل کردی از جایگاه امنیتی خود تنزل پیدا کند، تنش
  .)١٣٩٥(نظری و سلیمی،  و وضعیت تساوی شکل خواهد گرفت

عـت گـولن های شدید، هسته جدیدی از جما به احتمال زیاد پس از سرکوب . جماعت جدید گـولن:٨
های جدید با کارکردهای معتدل  سال آینده با قرائتی متعادل در ترکیه ظهور خواهد کرد. هسته ١٠در 

و هماهنگ با حاکمیت بروز خواهد کرد؛ زیرا جریان گولن در خارج از ترکیـه از منـافع ایـن کشـور 
  کند. حمایت می

سال آینده،  ١٠ر وضعیت امنیتی ترکیه در های مهم تأثیرگذار ب یکی دیگر از مؤلفه . مسئله پناهندگان:٩
مسئله پناهندگان سوری است. در حال حاضر، سه میلیون پناهنده سوری در ترکیـه حضـور دارنـد. 

تـوان  اکثر این پناهندگان به دلیل تخریب سوریه تمایلی ندارند به کشور خود بازگردند. در نتیجه می
در ترکیـه بـاقی بماننـد و در منـاطق مـرزی و  درصد پناهندگان سـوری ٧٠بینی کرد که حدود  پیش

شوند. بنابراین مسـئله پناهنـدگان، آواری اسـت کـه بـر سـر ترکیـه  برخی شهرهای کردنشین مستقر 
تواند مناطق شرق و جنوب شرقی به ویـژه منـاطق مـرزی ترکیـه بـا عـراق و  خراب شده است و می

ج شـدن امنیـت اطالعـاتی، نظـامی، سوریه را به صورت مداوم ناامن کند. این موضـوع باعـث فلـ
تأثیر قرار خواهـد  اقتصادی، سیاسی و توریستی شده است و امنیت فرهنگی این مناطق را نیز تحت 

های  اند که آتـش زدن خانـه که این مهاجرین تاکنون مشکالت زیادی در ترکیه ایجاد کرده داد؛ چنان
 بوده است. ها و... از تبعات آن مهاجرین سوری در آنکارا، دستگیری

هایی در یک دهه آینده برای این کشور  بررسی نظام اقتصادی ترکیه حاوی چالش . اقتصاد شـکننده:١٠
های گذشته مباحث مختلفی درباره نظام اقتصادی ترکیه مطرح شده است؛ از جمله  است. طی سال

ذاران خارجی هـر گ های خارجی است که سرمایه گذاری اینکه نظام اقتصادی ترکیه وابسته به سرمایه
گذاری اقتصادی خود به نفع مقاصد سیاسی استفاده  توانند از سرمایه زمان که تمایل داشته باشند می

های  های خود را از ترکیه خارج سازند. عالوه بر این، مباحث مختلفـی ماننـد بـدهی کنند یا سرمایه
صادی ترکیه مطرح اسـت. مسـئله خارجی، میزان فقر، میزان فساد و مباحثی از این قبیل در نظام اقت

مهم دیگری که بر روند اقتصادی ترکیه تأثیرگذار است، حـوادث و رویـدادهای خـارجی و داخلـی 
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ثباتی و ناامنی در داخل کشانده است. بـر ایـن اسـاس نـاامنی در  است که این کشور را به سمت بی
هـای  ا کـاهش حوزهگذاری خـارجی یـ ترکیه طی یک دهه آینده ممکن است موجب کاهش سرمایه

درآمدزا برای اقتصاد این کشور شود. برای مثال، ناامنی در ترکیه به ویژه در استانبول و آنکارا تا حـد 
کـرد، آسـیب رسـاند. بنـابراین نظـام  زیادی به گردشگری که درآمد کالنی نصـیب ایـن کشـور می

توانـد نقطـه قـوت  امـر می هایی مواجه خواهد بود و این اقتصادی ترکیه طی یک دهه آینده با چالش
  دولت را به کانون ضعف آن تبدیل کند.

تـأثیر وقـوع کودتـا در   ای ترکیه تحت های منطقه بخش مهمی از سیاست . تغییر در سیاست خـارجی:١١
این کشور قرار خواهد گرفت؛ زیرا ترکیه ناگزیر است تمرکز نیروهای نظامی و اطالعاتی خـود را بـه 

در داخل کشور خود معطوف کند. در چنـین وضـعیتی آنکـارا تـوان چنـدان  برقراری ثبات و آرامش
زدایـی در سیاسـت  کند بـه تنش ای نخواهد داشت و تالش می زیادی برای بازیگری در سطح منطقه

های کالن ترکیه نسبت بـه  خارجی خود ادامه دهد. از سوی دیگر احتمال بروز تغییراتی در سیاست
سو ترکیه از نقش امریکا در جریان کودتا ناراضـی اسـت و  ه از یک خصوص ک غرب وجود دارد؛ به 

های گسـترده قـرار خواهـد  ها و پاکسـازی از سوی دیگر تحت انتقادهای مقامات غربی برای تسویه
تواند روابط ترکیه با کشـورهای اروپـایی را  گرفت؛ در حالی که مسئله ازسرگیری مجازات اعدام می

، مجـازات اعـدام در زمـان صـلح اجـرا ۲۰۰۲پارلمان ترکیه در سـال دار کند. طبق مصوبه  خدشه
نخواهد شد، اما فراخوان هواداران دولت به اعمال این مجازات در قبال کودتاچیان با ایـن اسـتدالل 

، اعالن جنگ به نظام پارلمـانی و دولـت منتخـب بـوده و شـامل  شود که اقدام کودتاگران توجیه می
  شود.  وضعیت صلح نمی

تر  سال آینـده گسـترده ١٠رسد همکاری ترکیه با ناتو در حوزه نظامی در  عین حال به نظر میدر 
هـا بعـد از  آفرینی شرقی ناتو را احیا خواهد کرد. یعنـی ترک خواهد شد و به نوعی ترکیه دوباره نقش

ای  منطقـهتنش با روسیه به این موضوع پی بردند که در منطقه، متحد استراتژیک ندارند و همواره در 
رو، در فرهنگ راهبردی ترکیه، با توجـه  هستند که امنیت ملی آنها با خطر مواجه خواهد شد. از این 

ها با تقویت  به تعریف آنها از بقا، ناتو را یک مؤلفه پایدار در آینده خواهند دانست؛ با این حال، ترک
 کردن تسلیحات نظامی ا همکاری با ناتو، به همکاری شرقی و بومی 

ً
دامه خواهند داد. آنان احتمـاال

دهنـد و آن را تعمیـق  در همکاری شرقی، شکلی از همکاری با عربستان و پاکسـتان را گسـترش می
کننده خدمات غرب  تمایل دارند از دریافت  کردن قدرت نظامی بخشند. همچنین در حوزه بومی  می

کیـد بـر بـهبه تولیدکننده خدمات امنیتی تبدیل شوند. در این چارچوب و ر آوردن و  دسـت   ونـد، تأ
ترکیه بیشتر مد نظر قرار گرفتـه  تولید تسلیحات راهبردی در حوزه دریایی و هوایی برای حوزه نظامی 

   سال آینده نیز نمود بیشتری خواهد یافت. ١٠است و در 



شم
چ

 
امن

له 
سا

ده 
داز 
ان

ی
 ت

اخل
د

 ی
رک
ت

  هی
 

 

 51  

تواند تأثیر مسـتقیمی بـر محـیط  به هر روی هرگونه تغییر و تحول در سیاست خارجی ترکیه می
امنیت داخلی این کشور داشته باشد. در نتیجه نوع بازیگری ترکیه در منطقه و دوری و نزدیکـی ایـن 

  کننده در امنیت آینده این کشور خواهد بود.  های تعیین کشور به غرب از مؤلفه
هـای امنیتـی  ان در کنار موارد فوق، عواملی وجود دارند که دولت این کشور را در مدیریت بحر

هـای امنیتـی در داخـل ترکیـه  سانند. از جمله عواملی که موجب کنترل و مدیریت بحرانر یاری می
 توان به موارد زیر اشاره کرد: شود، می می

  عنوان بازیگری کودتاگر علیه دولت؛  . کاهش قدرت ارتش به١
  عنوان بازوی اطالعاتی و امنیتی دولت؛  . افزایش قدرت میت به٢
  ؛)١٣٩٢(گونی، عنوان دولت موازی و کاهش قدرت آن  ن به. اعمال فشار بر جریان گول٣
دستانه در مقابل کردها به منظور سرکوب پ.ک.ک و همچنین جلـب  . استفاده از تئوری پیش٤

  ها؛ ترکیست و مقاومت پان
های مصـنوعی کـه در انتخابـات پارلمـانی سـال  سازی ثباتی از طریق آشوب . مدیریت ناامنی و بی٥
  رفته حزب عدالت و توسعه شد. های ازدست دست آوردن کرسی  موجب به آزموده شد و ٢٠١٥
  های نزدیک به آن؛ های اقتصادی در دست دولت و اتحادیه . تمرکز بخش اعظم فعالیت٦
های آن در مقابلـه بـا  . اعمال اقتدار آمیخته بـا سـرکوب دولتـی در مواقـع بحرانـی کـه نمونـه٧

  .اعتراضات پارک گزی و کردها مشاهده شد
  . انجام پاکسازی گسترده نهادهای دولتی از عناصر مخالف دولت؛٨
  . ایجاد نیروی نظامی وابسته و وفادار به شخص اردوغان.٩

  ) راهبردها و راهکارهای ایرانج

   . تعامل با حزب عدالت و توسعه١
دن ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، با انتخاب سکوالریسم امید داشت کـه بخشـی از تمـ

غرب محسوب شود. در واقع آرزوی اروپایی شدن و متجـدد بـودن، یکـی از دالیـل مهـم گـرایش 
گذاران ترکیه نـوین بـه سکوالریسـم بـود. بـه همـین سـبب طـی چنـدین دهـه  نخبگان سنتی و پایه

گرایی  گرایی و اسـالم های رقیب هماننـد چـپ مشی ها و خط سکوالریسم در مقابل سایر ایدئولوژی
گرایی و گسـترش کمونیسـم،  پـس از فروپاشـی شـوروی و از بـین رفـتن خطـر چـپ قرار گرفـت.

ها  عنوان تنها رقیب سکوالریسم در ترکیه باقی ماند. با توجه به ضـعف ایدئولوژی و تفکر اسالمی به 
الـدین  ، نجم١٩٩٦هایی که سکوالریسم در جامعه مسلمان ترکیه داشت، نخست در سال  و نقصان

گرا به پیروزی رسید. با ایـن حـال ارتـش ترکیـه بـه  عنوان فردی اسالم رفاه به  اربکان در صدر حزب
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ها و جبران سکوالریستی ترکیه علیه وی کودتا کـرد. در ایـن بـین پیـروزی مجـدد  بهانه حفظ ارزش
و روی کار آمدن حزب عدالت و توسـعه، حکایـت از عمـق  ٢٠٠٢گرایان در انتخابات سال  اسالم

 در جامعه ترکیه دارد.گرایی  جریان اسالم
گرایی پـس از چنـدین دهـه رقابـت و  توان گفت در حال حاضر جریان اسالم با این اوصاف می

تضاد با جریان سکوالریسم، موفق شده است ایـن گـرایش را بـه حاشـیه برانـد. در نتیجـه، رهبـری 
محسـوب  گرایی بـر سکوالریسـم اردوغان و حزب عدالت و توسعه به معنای پیروزی رونـد اسـالم

گرایی دارد.  شود. به همین دلیل نظام جمهوری اسالمی ایران، قرابت بیشـتری بـا جریـان اسـالم می
های حزب عدالت و توسعه با منافع ملی ایـران همخـوانی و سـازگاری  البته برخی مواضع و گرایش

موجـب تـرجیح گرایی در ترکیه یا  ندارد، اما چنین امری نباید موجب نادیده گرفتن کل جریان اسالم
  گرایان شود. سکوالرها بر اسالم

عطف در تاریخ ترکیـه بـه   گرایان و تداوم حضور آنها در قدرت، یك نقطه در واقع پیروزی اسالم
گرایی و حـزب  ها، از جریان اسـالم مشی آید و نباید به دلیل وجود برخی تضادها در خط حساب می

له گرفت و دور شد. نباید از یاد برد که طـی چنـدین عنوان رهبر این جریان، فاص  عدالت و توسعه به
هـایی نظیـر کردهـا نیـز  طلبی اقلیت گرایی و حتـی تجزیـه گرایی از چـپ دهه، در ترکیه خطر اسالم

گرایان از قـدرت  شد. همچنین وقـوع چنـد کودتـا بـرای برکنـار کـردن اسـالم تر جلوه داده می بزرگ
ای  های متمـادی، شـیوه گرایی است. طی سال ان اسالمدهنده مقاومت سکوالرها در برابر جری نشان

از زندگی به مردم ترکیه آموزش داده شد و ترویج و تبلیغ گردید کـه هـدف اصـلی آن، جلـوگیری از 
نفوذ روزافزون اسالم در جامعه و حکومت در کلیه سطوح سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و حتـی 

هـای اسـالمی بـه مثابـه  شـد کـه فعالیت یغ میزندگی شخصی افراد بود. طی چندین دهه چنین تبل
دار کردن جمهـوری الئیـك، بـه تأسـیس  های ارتجاعی هستند که تالش دارند ضمن خدشه فعالیت

  .)٣٧: ١٣٨٨(احمدی،  حکومت اسالمی بپردازند
انـد، بلکـه بـه لحـاظ  تنهـا قـدرت سیاسـی را در دسـت گرفته گرایان نه  در شرایط فعلی، اسالم

اند اصالحات تـدریجی مطلـوبی را در  گرایان موفق شده اند. اسالم ای یافته ان بالقوهاقتصادی نیز تو
حوزه فرهنگی و آموزشی انجام دهند. آنها حتی با برکناری برخی از نظامیان بلندپایه و محدود کردن 

 اند، بلکه  گرایی را گرفته تنها جلوی وقوع یك کودتای دیگر علیه جریان اسالم  قدرت ارتش، نه
ً
عمـال

اند. بر این  ترین حامی و حافظ نظام سکوالر ترکیه به سکوت و انفصال واداشته ارتش را به مثابه مهم
توانســتند بــه اوضــاع آشــفته داخلــی  ٢٠١٠تــا  ٢٠٠٢های  گرایان ترکیــه طــی ســال اســاس اســالم

وقـوع گرا در منطقـه تبـدیل شـوند. اگرچـه  سروسامان دهند و هم به الگوی یك نظام سیاسی اسالم
تحوالت جهان عرب به ویژه بحران سوریه، تا حدی موجب بروز ناکارامدی میان برخی از مقامـات 
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گرایی  ترین نماینده جریان اسـالم سیاسی ترکیه شد، با این حال حزب عدالت و توسعه همچنان مهم
  مند است. شود که از بیشترین مقبولیت مردمی نیز در داخل ترکیه بهره محسوب می
گرایان بر مسند قدرت در ترکیه، چند پیامد مهم دارد: نخست آنکه  نفس حضور اسالمهمچنین 

گرایی در ترکیه با دموکراسی منافات  انجامد که اسالم در سطح داخلی، به باطل شدن این نگرش می
ها و  تواند از یک سو بهانه را از دست الئیک رو و تحت کنترل دولت می دارد. ضمن آنکه اسالم میانه

  گرایی مذهبی و تسنن بنیادگرا در ترکیه باشد.  کوالرها بگیرد و از سوی دیگر مانعی در برابر افراطس
در عین حال باید توجه کرد که تاریخ مصرف قرائت و روایت حزب عدالت و توسعه در جامعـه ترکیـه 

ریـان ها تمـام شـود. شـاید آنـان بتواننـد یـک ج تمام نشده است و شاید فقط تاریخ مصـرف شخصـیت
کم در کنار عبدالله گل باشـد. در ایـن  شده را درون حزب عدالت و توسعه پاالیش کنند که دست منشعب

طـور  صورت، ماهیت اصلی و مبانی معرفتی اولیه حزب عـدالت و توسـعه حفـظ خواهـد شـد؛ امـا بـه 
کنـد، بـه  گرفته را تـرمیم هـای صـورت هایی کـه بتوانـد انحراف سازی ها و تصمیم گذاری قطعی، سیاست

  در دست حزب عدالت و توسعه خواهد بود. ٢٠٢٣انداز  وجود خواهد آمد. در نتیجه، چشم 
بر این اساس جمهوری اسالمی ایران به چند دلیل باید روابط خود را با حزب عدالت و توسـعه 

  حفظ کند و گسترش دهد:
گرا دارد و بهتر  های اسالم ه. ایران در میان نیروهای سیاسی ترکیه، اشتراك دیدگاه بیشتری با گرو١

ها کار کند. در حال حاضـر نیـز حـزب  تواند با این گروه از سایر احزاب و نیروهای سیاسی ترکیه می
  های اسالمی قرار دارد. ها و گروه عدالت و توسعه در رأس جریان

رغم  دهـد کـه ایـن حـزب بـه درپی حزب عدالت و توسعه در ترکیه نشان می های پی . پیروزی٢
  شود.  های داخلی، همچنان نماینده اکثریت مردم ترکیه محسوب می مام مخالفتت

جمهوری و مجلـس  هـای آتـی ریاسـت . امکان پیروزی حزب عدالت و توسـعه در انتخابات٣
ترکیه بسیار زیاد است و چنین امری به معنای تداوم حضور اردوغان و همفکران وی حداقل تـا یـک 

  دهه آینده است. 
هـایی کـه در سیاسـت خـارجی خـود  ها و ناکامی رغم تمام اشتباه لت و توسعه به. حزب عدا٤

شـود و  های سیاسـی در منطقـه محسـوب می داشته است، همچنان یکی از الگوهای فکری و مدل
 مناسبی در میان افکار عمومی

ً
دارد؛ بنابراین عـدم ارتبـاط صـحیح و منطقـی بـا آن   محبوبیت نسبتا

  المللی ایران آسیب بزند. تواند به وجهه بین می
شـود،  برداشـت می» گرایی اسـالم«. اگرچه حزب عدالت و توسعه بـه آن معنـایی کـه از واژه ٥

اسالمی نیست و با قرائت موجود از اسالم در ایران متفاوت است، با این حال حضور آنها در عرصه 
  بود.  در جامعه ترکیه خواهد  قدرت، فرصت مناسبی برای گسترش تعالیم اسالمی
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  ها و سکوالرها)  . تعامل با احزاب مخالف (کمالیست٢

ای  وجود نیروهای سیاسی متفاوت و متعارض در ساختار سیاست داخلی ترکیه، این کشور را به پدیـده
متمایز از همسایگانش تبدیل کرده است. در بافت سیاسی داخلی ترکیه دو نیروی متفاوت بـه مثابـه دو 

کشـانند. یکـی از ایـن دو موتـور محـرک  وسـوی متفـاوتی می ا بـه سمتموتور محرک، ایـن کشـور ر
زیـادی را طـی کـرده اسـت.   خود، فـراز و نشـیب  است که در طول سیر تحول طوالنی» گرایی اسالم«

(نوری، کنـد است که در جهت عکس نیروی اول حرکـت می» الئیسیسم«و » کمالیسم«نیروی دیگر، 
هـا اشـتراک نظـر  در درون جامعه سیاسی ترکیه در بعضـی حوزه. اگرچه این دو نیروی سیاسی )١٣٩٦

 شود.  دارند، اما تعارض و اختالف، قاعده حاکم بر روابط بین آنها محسوب می
های اخیـر مـورد اعتـراض جـدی  برخالف زمان اربکان، گسترش روابط ایران و ترکیـه در سـال

سیاسـت خـارجی و پـی بـردن ها واقع نشده اسـت. نگـرش عملگرانـه ایـران در عرصـه  کمالیست
کنـد، در بهبـود ایـن  در ترکیـه حمایـت نمی ها به این نکته که ایران از بنیادگرایی اسالمی  کمالیست

روابط مؤثر بوده است. همچنین نیاز مبرم ترکیه به منابع نفـت و گـاز ایـران باعـث شـده اسـت کـه  
هـا و  . در عین حـال برخـی نگرشبا ایران مخالفت نکنند ١٩٩٦ها با اجرایی شدن توافق  کمالیست

های اخیر دچار دگرگونی شده است. همـین امـر موجـب  ها نیز طی سال های کمالیست گیری جهت
مشـی  های ترکیـه بـه خط های کمالیسـت شده که در برخی موارد همچـون بحـران سـوریه، دیـدگاه

  جمهوری اسالمی ایران نزدیک شود. 
با حزب عدالت و توسعه از سـوی احـزاب مخـالف بـه هایی که  در این بین با توجه به مخالفت

توانـد در  گیرد، جمهوری اسالمی ایران می ها صورت می های سکوالر و کمالیست خصوص جریان 
مدت به بـازی بـا کـارت احـزاب  ها بپردازد؛ در میان مدت، به تداوم تعامل مثبت با این جریان کوتاه

د برخی از اقدامات این حزب توجـه کنـد و در مخالف در برابر حزب عدالت و توسعه جهت تحدی
درازمدت نیز ضمن حفظ تداوم تعامل مثبت، به استفاده برای اعمال فشار سیاسی بـه دولـت ترکیـه 

سو باید در  ها و احزاب سیاسی از یک  توجه کند. در این بین باید توجه داشت که رابطه با این جریان
زا دنبال شود. به عبـارت دیگـر، همچنـان  ید به شکلی تنشاولویت دوم قرار گیرد و از سوی دیگر نبا

اولویت اول روابط ایران باید حزب عدالت و توسعه باشد و در مرحله بعدی، بـرای تحدیـد برخـی 
های سکوالر استفاده شود. برای نمونه در خصـوص  اقدامات این حزب، از ظرفیت احزاب و جریان

ها برای مانور تبلیغاتی ضد اقـدامات  این احزاب و جریانای  توان از ظرفیت رسانه بحران سوریه می
زا باشد و به افزایش تنش میان ایـران   ها نباید تنش دولت ترکیه استفاده کرد. در عین حال این همکاری

و دولت ترکیه بینجامد. همچنین نباید از یاد برد که برخی از احـزاب سـکوالر، جمهـوری اسـالمی 
اش را پشت ایدئولوژی شیعی پنهان کرده  دانند که ماهیت اصلی بان میز ایران را یک حکومت فارس
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  است. بنابراین در روابط با آنها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

  . مسئله کردها٣

طـرف در حـل  مدت، اعالم موضع بی رسد در کوتاه با توجه به تشدید مسئله کردی در ترکیه، به نظر می
  هایی که با آن مواجه اسـت، بـه هـیچ اشد؛ زیرا این مسئله با توجه به چالشاین مسئله، بهترین راهبرد ب

مدت به منظـور  تواند در کوتاه مدت حل نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسالمی ایران می وجه در کوتاه
طـرف  جلوگیری از بروز هرگونه تنش، خود را در حل مسئله کردی میـان دولـت ترکیـه و پ.ک.ک بـی

هم زدن بازی حل مسئله کـردی بـین  مدت باید مبتنی بر به  این بین راهبرد ایران در میاننشان دهد. در 
تواند تهدیدهای امنیتی مختلفـی  دولت ترکیه و پ.ک.ک استوار باشدغ زیرا حل و فصل این مسئله می

وجـود آورد. بـر ایـن   را چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی برای جمهوری اسـالمی ایـران بـه
تـر بـا کردهـای ترکیـه و جـذب آنـان  تواند بر ایجاد روابط نزدیـک ساس راهبرد ایران در درازمدت میا

استوار باشد. نکته درخور توجه این است که در درازمدت، روابط ایران با کردها نباید به روابط ایران بـا 
ایـران بـا کردهـا را تحـت  دولت ترکیه آسیبی برساند و بالعکس، روابط ایران با دولت ترکیه نباید روابط

تأثیر قرار دهد؛ زیرا مسئله کردها، یک مسئله ظریف و شکننده امنیتی است که اگر تعـادل در هـر یـک 
  شود. های اساسی مواجه می از طرفین، از بین برود، آنگاه جمهوری اسالمی ایران با چالش

الله کرد در ترکیـه کـه  حزب های کرد و شود ایران روابط خود را با گروه در عین حال پیشنهاد می
 است و با سرویس اطالعـاتی ترکیـه ارتبـاط نـدارد، گسـترش دهـد  در حال حاضر چند شاخه شده

  .)١٣٩٤(علیزاده، 

  . روابط اقتصادی٤

شـود. بـر ایـن اسـاس ایـران در  های مهم روابط ایـران و ترکیـه محسـوب می روابط اقتصادی یکی از پایه
طح روابط تجاری خود با ترکیه بپردازد؛ به خصوص که ترکیـه نقشـی مهـم تواند به حفظ س مدت می کوتاه

های جـدی در روابـط اقتصـادی دو کشـور  هر چند ناکامی های غرب علیه ایران دارد. در دور زدن تحریم
هـا امـری اسـت کـه  رو تداوم همکاری با ترکیه بـرای دور زدن تحریم از این  ).٢٠١٦,Kunu( وجود دارد

هـا و  مدت، افزایش سـطح مبـادالت تجـاری بـرای دور زدن تحریم ه بیشتری شود. در میانباید به آن توج
تواند راهبرد جمهوری اسالمی ایران در قبال ترکیـه باشـد. بـر ایـن  کاستن از فشارهای اقتصادی غرب می

 تـوان همکـاری توان حمایت از تجـارت آزاد بـا ترکیـه را در دسـتورکار قـرار داد. همچنـین می اساس می
  تعریف کرد.  هایی مانند برق، گاز و محصوالت پتروشیمی  اقتصادی را در بخش دولتی، در حوزه

در درازمدت، ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی در سطح روابط دوجانبه، هدف مهمـی اسـت کـه 
باید تعقیب شود. چنانچه این هدف محقق شود، از یک سو پیوندهای روابـط و مناسـبات دوجانبـه بـا 
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تقویت خواهد شد و از سوی دیگر، فشارهای غرب به ترکیه برای کاهش مناسـبات اقتصـادی بـا  ترکیه
 بی

ً
گردد. در مجموع عواملی همچون ایجـاد بـازار مشـترك اقتصـادی، فعـال کـردن  اثر می ایران کامال

 های تجاری گـام مهمـی بـرای های مشترك، تعیین سود بازرگانی واحد و توسعه فعالیت گذاری  سرمایه
شود. باید توجه کرد که افزایش روابط تجاری با ترکیه  ارتقای روابط اقتصادی ایران و ترکیه محسوب می

  توان از آن استفاده کرد. در نهایت به نفع ایران است؛ زیرا بازار بزرگی در ترکیه وجود دارد که می

  . بحران سوریه٥

 م
ً
رسـد کـه سـطح  تضاد اسـت، بـه نظـر میاگرچه موضع ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه کامال

روابط دوجانبه و همچنین مالحظات سیاسی، اقتصـادی و امنیتـی دو طـرف بـه نحـوی اسـت کـه 
یک از طرفین قصد ندارند این بحران را در روابط و مناسبات دوجانبه خود دخالت دهند. ترکیه  هیچ

ست، قصد ندارد بر شـدت و در شرایطی که دورنمای آتی مناسبات آنکارا ـ دمشق هنوز مشخص نی
ای نزدیـک بـه  های سیاسی خود با ایران بیفزاید. اگر تحوالت جاری در سوریه در آینده عمق چالش

نفع ترکیه و اعراب به پایان برسد، آنگاه ممکن است چرخشی در مواضـع آنکـارا در قبـال ایـران رخ 
متضاد خود با ایران، روابط خود را  ها نیز قصد ندارند به دلیل مواضع دهد؛ اما در شرایط فعلی، ترک

  با تهران وارد مرحله نوینی از تنش کنند.
د ترکیه بدون اعـالم شکسـت تـاکتیکی، یرس از سوی دیگر با توجه به شرایط میدانی، به نظر می

شـود  رفتار خود را در بحث سوریه تعدیل کند. این موضوع به نوع مناسباتی مـرتبط می شتقصد دا
تواند  مدت می کند. بر این اساس جمهوری اسالمی ایران در کوتاه ورمیانه دنبال میکه آمریکا در خا

ضمن پیگیری سیاست پیشین خود مبنی بر عدم دخالت بحران سوریه در روابط دوجانبه با ترکیه، به 
کید بر سیاست های اشتباه ترکیه در قبال بحران سوریه بپـردازد. بـه عبـارت دیگـر، عـدم مداخلـه  تأ

سوریه در روابط دوجانبه ایران و ترکیه نباید به معنای عدم انتقاد از دولت ایـن کشـور باشـد. بحران 
همچنین باید توجه کرد که انتقادهای تند یک دولت از دولتی دیگر، اغلب مـوارد موجـب تغییـرات 

 شود؛ اما احتمال اینکه به افـزایش تـنش و درگیـری متقابـل خـتم مطلوب در رفتار سیاسی آنها نمی
تواند به روابط دو طرف لطمه بزند و در نهایت حتی صـلح را بـه  گردد، وجود دارد و چنین امری می

اندازد. بنابراین در انتقاد از عملکرد دولت ترکیه در قبال موضـوع سـوریه بایـد بـه صـورت   مخاطره
قـد سیاسـت هوشمندانه عمل کرد؛ به این معنا که از انتقاد مسـتقیم از اردوغـان پرهیـز کـرد و بـه ن

  خارجی ترکیه در منطقه پرداخت. 

  گیری نتیجه

گری یـا یـک  آیا تحوالت ترکیه به نفع این کشور است؟ با وجود اینکه اردوغان دارای هویت عثمانی
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گرایانه او به تحوالت را نادیـده  توان نگاه واقع نگاه تاریخی و رمانتیک به تحوالت منطقه است، نمی
ای پاالیش کند؛  تواند قدرت ترکیه را در حوزه انتزاعی منطقه د که میکن گرفت. اردوغان احساس می

با این حال چنـین   گرایی برای خود یک جغرافیای معنوی تعریف کرده است. یعنی در حوزه عثمانی
سـال  ١٠که ترکیـه در  ها و معضالت امنیتی ترکیه نخواهد انجامید؛ چنان امری به از بین رفتن بحران

  تراتژیکی و تاکتیکی بحرانی داشته است. اخیر، شرایط اس
سال آینده نیز ترکیه با مشکالت کوچک و بزرگـی در داخـل درگیـر خواهـد بـود؛  ١٠بر این اساس در 

زیرا ترکیه یک کشور وابسته است و بسیاری از تحوالت درون ایـن کشـور بـه اختیـار نظـام و دولـت ایـن 
شـود و  لوب غرب و کشورهای نظام سلطه تنظـیم میکشور نیست. تحوالت این کشور در حد و میزان مط

 وجـود نظـام 
ً
همچنان با مشکالت خاص خود دست به گریبان خواهد بود. تغییرات کنونی در ترکیه تقریبا

 ١٠مطلوب غرب در این کشور و منطقه را در پی داشته است و اگر رونـد کنـونی ادامـه یابـد، تغییـری در 
ک پارتی و اردوغان مقبولیت اکثریت را در ایـن بـازه  سال آینده نیز مشاهده نخواهد شد. حاکمیت فعلی آ

تواند زور یا مشروعیت باشد. اکنون نظام فعلی، آلترناتیوی نـدارد و تـا از دسـت  زمانی دارد و عامل آن می
دادن مقبولیت اکثریت، از بین نخواهد رفت. اگر شخص اردوغان در حـاکم کـردن نظـام ریاسـتی موفـق 

در حال حاضـر اردوغـان قـدرتی در اختیـار دارد کـه هـیچ  وند همچنان ادامه خواهد داشت.ر  شود، این
تواند جلوی تحرکات وی را بگیرد. اردوغان تصمیم دارد به تغییرات خـود  نهادی با توسل به قانون هم نمی

  رسمیت قانونی دهد و سایر اهداف خود را پیش ببرد. 
ای اسـت  دولت ترکیه در مورد امنیت داخلی مقولـه شده از سوی های اعمال به هر روی سیاست

تأثیر همدیگر   ناخواه تحت تواند جدا از سیاست خارجی این کشور مد نظر قرار گیرد و خواه که نمی
  قرار دارند. بر این اساس اگر وحدت ارضی و نظام سیاسی، شیرازه اقتصادی و همبستگی اجتماعی،

های امنیت ملی محسـوب شـوند،  محیطی، شاخصه زیست ایدئولوژی و پرستیژ حاکمیتی و مسائل
ترکیه در آینده با مشکالتی مواجه خواهد شد. برای مثال موضوع بحران سوریه و مسـئله کردهـا هـر 

 لحظه ممکن است در سیستم ترکیه تغییر ایجاد کند.
ایـران، با توجه به تأثیرگذاری مستقیم تحوالت امنیتی ترکیه بر محیط امنیتی جمهوری اسـالمی 

  شود: عنوان راهبرد اصلی پیشنهاد می  الگوی زیر به
  . در تعامالت و روابط دوجانبه با ترکیه از الگوی راهبردی همکاری و رقابت پیروی شود.١
  . در مباحث مرتبط با کشورها و مناطق دیگر، الگوی راهبردی رقابت مورد استفاده قرار گیرد.٢
سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایـران همچـون عـراق و . در مسائل مرتبط با منافع اولیه ٣

  سوریه، از الگوی راهبردی تقابل استفاده شود. 
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  و مآخذ منابع

 انـه، یک خاورمیه، پژوهشکده مطالعات اسـتراتژیترک یگرا ان ناکام و دولت اسالمی، نظام)١٣٨٨(د، ی. حمیاحمد
  اسفند ماه. ١٧

 )،پژوهشکده مطالعات راهبردی. ها و هراس) )، مردم، دولت١٣٧٨بوزان، باری  
 بررسی اهداف و اصول امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر «، )١٣٩٥(جاوید، منتظران و حسین تاج آبادی

پژوهشی مطالعات قدرت نرم، شـماره  –امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دو فصلنامه علمی 
 . چهاردهم

  ،ـــا ـــو. ره ـــامور اوغل ـــوی)١٣٨٥(چ ـــای عل ـــرد، ، احی ـــج منف ـــن خل ـــه: ابوالحس ـــه، ترجم  گری در ترکی

 ، دی و اسفند.٢٨انداز ارتباطات فرهنگی، شماره  ماهنامه چشم

 ،ای، مؤسسـه  ، نگاهی به روابط دوجانبه ترکیه با اتحادیه اروپـا در شـرایط جدیـد منطقـه)١٣٩٤ (خالوزاده. سعید

   آبان. ٢٣المللی تهران،  مطالعات و تحقیقات بین
 مسئله کردها و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، مرکز بین المللی مطالعات صلح)١٣٩٢(علیزاده. علی ،.  

 روزنامه جام جم،  قابل بازیابی »بررسی امنیت از تئوری تا عمل، مولفه های امنیت ملی«، )١٣٨٨(عباس بشیری ،
 ١٠٠٩٠٤٤٧٠٣٧٦=jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum.http://www١:در

 )،گاه تهران. )، اصول روابط بین١٣٧٠عامری، هوشنگ   الملل، موسسه انتشارات آ

  ،بررسی ابعاد مانورهای جدید دولت ترکیـه؛ نظامیـان بـا سیاسـت خـداحافظی کننـد، )١٣٩١(کاکایی، سیامک ،
  مهر. ٤دیپلماسی ایرانی، 

 بهمن.  ٠٨، یس یب یه، بیالله گولن در ترک ، قدرت فتح)١٣٩٢(، یز. گونیلدی  
 )،گرایی در ترکیه و آینده اسالم سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت، سـال  )، روند اسالم١٣٩٦نوری، مسعود

  یازدم، شماره چهلم.

  ،٢١٠ - ٢٠٩اقتصادی، شماره    ـ ، اطالعات سیاسی»ترکیه و اتحادیه اروپا: دو دستگی آرا«، ١٣٨٦نوع پرست، زهرا.  
 )های اجتمـاعی در ترکیـه، فصـلنامه  حـزب عـدالت و توسـعه و آینـده شـکاف)، حکمرانـی ١٣٩٥نظری، سلیمی

  مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره سوم.
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