
 

  
  نیدر قبال جنگ اوکرا هیترک یخارج استیس
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  20/03/1401پذیرش نهایی:  تاریخ         30/02/1401تاریخ دریافت: 

  چکیده
الملل  به اوکراین آغاز شد، نقطه عطف مهمی در نظم بین ٢٠٢٢جنگ اوکراین که با حمله روسیه در فوریه 

مقدمه احتمالی ورود به جنگ «و برخی دیگر » سرآغاز جنگ سرد جدید«برخی آن را  شود و قلمداد می
ها در  های مهم نشان از اهمیت این جنگ دارد. اغلب نوشته دانند. این رویکردها و خوانش می» جهانی سوم

کنار پرداختن به علل شروع جنگ، به پیامدهای آن از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و 
اند. یکی از پیامدهای مهم این جنگ عالوه بر تأثیر بر روابط  خصوص امنیت غذایی توجه کرده امنیتی به

های جدید در  بندی تواند بر روابط چندجانبه و امکان جبهه دوجانبۀ روسیه و اوکراین، تأثیری است که می
اسی ترکیـه، بـا توجـه بـه ای و جهانی داشته باشد. در این خصوص رفتارشن ساختار قدرت و نظم منطقه

عضویت در ناتو و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک [این کشور] اهمیت شایانی دارد. بنابراین پرسـش 
اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ اوکراین چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی 

سازی  گرایی و رویکرد مصون اده از چارچوب نظری واقعـ تبیینی و استف      مقاله نیز با استفاده از روش تاریخی
زمان برای منافع ملی ترکیه باعث  های هم منافع ملی این است که جنگ اوکراین با ایجاد تهدیدها و فرصت

های ایـن  گری و توازن را برای کاهش تهدیدها و افزایش فرصت شده است که این کشور سیاست میانجی
دهد جنگ اوکـراین ضـمن افـزایش اهمیـت  های مقاله نشان می استا، یافتهجنگ پیش بگیرد. در همین ر

عنوان یک قطب سوم و میانجی  ژئواستراتژیک ترکیه در عرصه ژئوپلیتیک و ترانزیت انرژی، نقش آنکارا را به
  پررنگ کرده است.

  واژگان کلیدی

 به شرق ناتوجنگ اوکراین، سیاست خارجی، نئوعثمانیسم، اوراسیاگرایی، راهبرد گسترش  
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  مقدمه 

و تسهیل جدایی دونتسک و لوهانسک از  ٢٠١٤روسیه پس از ضمیمه کردن کریمه در سال 
ای را به اوکراین آغاز کرد تـا از پیوسـتن  تهاجم نظامی گسترده ٢٠٢٢فوریه  ٢٤در  اوکراین،

وسیه مبنی رغم انتظارات اولیه ر این کشور به ناتو و اتحادیه اروپا جلوگیری کند. این جنگ به
هـا و محاسـبات و  دلیل مقاومت شـدید اوکراینی بر دستیابی زودهنگام به اهداف مد نظر، به

ریزی اشتباه ارتش روسیه، کندتر از حد انتظار پیش رفته و با طوالنی شـدن آن، ابعـاد  برنامه
خصـوص ابعـاد  ای و جهانی آن نیز از منظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتـی به منطقه

  تر شده است.  نرژی و غذایی گستردها
ای علیه روسیه اعمال  های پرهزینه در واکنش به این اقدام روسیه، غرب بالفاصله تحریم

برند. این  در طول تاریخ نام می» ها علیه یک کشور شدیدترین تحریم«عنوان  که از آن به کرد
بـا روسـیه و شـان  وضعیت باعث شده است که کشورهای مختلف بر اسـاس سـطح روابط

های مختلفی نشان دهند.  شان، واکنش اوکراین و تهدیدهای ناشی از این جنگ بر منافع ملی
عنوان  های غرب علیه روسیه، بـه ترکیه از جمله کشورهایی است که ضمن نپیوستن به تحریم

های متخاصم ظاهر شده است. برای فهم و درک واکنش ترکیه در جنـگ  میانجی بین اردوگاه
اند که در ادامه به چند نمونه از آنها در حـوزه داخلـی و  ن مقاالت متعددی نوشته شدهاوکرای

  خارجی اشاره خواهد شد:
ای و پیامـدهای  های منطقه بحران اوکراین، زمینه«ای با عنوان  ) در مقاله١٣٩٣رستمی (

آن از بـه پیامـدهای  ٢٠١٤های بحران اوکراین در سال  ضمن پرداختن به ریشه» ای فرامنطقه
جمله افزایش اهمیت ژئواستراتژیک ترکیه به لحاظ ترانزیت انرژی پرداخته اسـت. دهشـیار 

سیاسـت خـارجی روسـیه در قبـال اوکـراین: گریزناپـذیری «ای با عنـوان  ) در مقاله١٣٩٣(
های تاریخی  معتقد است با توجه به رفتار آمریکا و اروپا در قبال اوکراین و حساسیت» بحران

 گریزناپـذیر بـوده اسـت کـه ایـن  ٢٠١٤کی روسیه، بحران اوکراین در سال و ژئوپلیتی
ً
عمال

ای بـا  ) در مقالـه٢٠٢٢وضعیت بر کشورها از جمله ترکیه تأثیرگذار خواهد بود. بالتـاچی (
به نقـش دوگانـه » نقش سیاسی و اقتصادی ترکیه در محدوده جنگ روسیه و اوکراین«عنوان 

پـردازد و معتقـد  سـازی می اوکراین از منظر تئوری امنیتی سیاسی و اقتصادی ترکیه در جنگ
) در ٢٠٢٢نگـرد. همچنـین جیانوتـا ( است ترکیه از این منظر به پیامـدهای ایـن جنـگ می

تـالش کـرده » تأثیر دومینویی: سهم ترکیه در بحران دریای سیاه چیست؟«ای با عنوان  مقاله
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ای کـه خـود ترکیـه نیـز در آن  ظم منطقهاست نقش ترکیه را در جنگ اوکراین از منظر حفظ ن
  سهیم است، بررسی کند.

دهد کارهای داخلی (دو مورد اول) مربـوط بـه فـاز  ادبیات تحقیق در این حوزه نشان می
های خارجی (دو مورد آخر) به فـاز دوم بحـران  هستند و نوشته ٢٠١٤اول بحران یعنی سال 

عنوان نوآوری در مقایسه با مقاالت  رو به اشاره دارند. آنچه در مقاله پیش ٢٠٢٢یعنی جنگ 
یادشده، آورده شده بررسی سیاست خارجی ترکیه در قبـال جنـگ اوکـراین در حملـه اخیـر 

   سازی منافع ملی است. گرایی و رویکرد مصون ) از منظر واقع٢٠٢٢روسیه (

  سازی منافع ملی  چارچوب نظری: رئالیسم و مصون

کارگیری چـارچوب  دولتی در عرصه سیاست جهانی نیازمند بهتبیین یا تفسیر رفتار بازیگران 
بینـی رفتـاری اسـت. در ایـن راسـتا  نظری مناسب برای ارائه تحلیلی علمی با قابلیـت پیش

نظریه روابط «) در کتاب ١٣٩٠طور که مارتین گریفیتس ( الملل، همان های روابط بین نظریه
ند لنزهایی هستند که هر کـدام تصـویری گوید، همان می» الملل برای سده بیست و یکم بین

 نظریـه رئالیسـم، و شـاخه متفاوت به شما ارائه می
ً
های آن، کـه  کنند. بر این اساس معمـوال

برند، قابلیت کاربسـت بیشـتری بـرای  الملل از آن نام می عنوان نظریه غالب در روابط بین به
ها تـاریخ نظـام  الیسـتخصـوص کـه رئ هایی همچون جنگ، بحران و رقابت دارد؛ به پدیده
دانند. البته در خصوص علل این تکرار، هر کدام از  الملل را تاریخ تکرار و نه پیشرفت می بین

گانه کالسیک، سنتی و نئوها به ترتیب معتقد به سـطح تحلیـل متفـاوت فـرد،  های سه شاخه
کید دارند دولت و نظام بین طور کـه  ؛ همانالملل هستند با اینکه همه بر مفهوم منافع ملی تأ

داند و معتقد اسـت  ها می رفتار دولت یشگیار همیرا مع یگرا منافع مل واقع یهانس مورگنتا
را  یاسـت خـارجیا اهـداف سی) ١٣٨٤کرد (مورگنتا،  یابیرا ارز یاسید اقدام سیکه با آن با

ه و قاعـد یار فکـریـف کرد. به عبارت دیگر ستاره راهنما، معیتعر ید بر حسب منافع ملیبا
های سـنتی، سـطح  ها، منافع ملی خواهد بود. از منظر سطح تحلیل، رئالیسـت اقدام دولت

ها سطح کالن یعنی نظام  گیرند، اما نئورئالیست تحلیل دولت را برای تبیین جنگ در نظر می
داننـد و همگـی نگـاهی  خصوص ماهیت آنارشیک آن را دلیل اصلی جنـگ می الملل به بین

ها هسـتند کـه بـرخالف  گروهـی از رئالیسـت و نیات آنهـا دارنـد. البتـهها  بدبینانه به دولت
هـا و  تری دارند. برای مثال، چـارلز گالسـر بیشـتر تحلیل بینانه ها، دیدگاه خوش نئورئالیست
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پذیرد و در عین حال معتقد است شرایطی وجود دارد که  های رئالیسم ساختاری را می فرضیه
های مبتنـی بـر  اهـداف امنیتـی خـود از طریـق سیاسـت تواننـد بـه بر اساس آن دشمنان می

جای  هـا بـه های رقابتی را کنار بگذارند. در چنین شـرایطی دولت همکاری برسند و سیاست
به وجود شرایطی است کـه در » مشروط«گزینند. بنابراین امنیت،  رقابت، همکاری را بر می

دلیلی را  م مشروط تعصب بیرئالیس). ١٤٢٢: ١٣٨٣آن زمان وجود دارد (بیلیس واسمیت، 
جای قدرت، بر توانایی نظامی و توانایی  برد و به که نسبت به رقابت وجود دارد، از بین می

هـا بایـد  های نظامی متمرکز اسـت. بـر اسـاس رئالیسـم مشـروط، دولت انجام مأموریت
جی مینه آید، ببینند (حیدرزاده، حا دست می همکاری کنند تا منافعی را که از این طریق به

ها  ای، دولت سازی منافع ملی و منطقه ). در راستای حفظ و مصون١٩٧: ١٣٩٩و شفیعی، 
کردند. البتـه از نظـر رئالیسـت تـدافعی،  لحاظ سنتی از الگوی موازنه قدرت پیروی می به

شود احساس تهدید  گیری موازنه می استفان والت (اتحاد و ائتالف) عاملی که باعث شکل
) و کشـورها در مقابـل افـزایش قـدرت یـک ١٩٨٧ ,Waltف مقابـل (است نه قدرت طر

گیری  خصوص با نیات تهاجمی، دو انتخاب دارند: نخست، تالش بـرای شـکل کشور، به
موازنه در مقابل قدرت مهاجم؛ دوم، پیوستن و همراهـی کـردن بـا طـرف مهـاجم. البتـه 

سـازی یـا راهبـرد  مصونتوان به دو انتخاب قبلی اضـافه کـرد و آن  رویکرد سومی هم می
دهنده پرهیز از پیوستن به یک طرف موازنه و تالش بـرای حرکـت  حفاظتی است که نشان

). از ایـن وضـعیت ٢ :٢٠٢٢ ,Lesage, Daskin & Yarبـین دو طـرف منازعـه اسـت (
شکلی که از یک قدرت برای موازنه  عنوان جایگزین سیاست همراهی نام برد به به  توان می

  شود.  ی استفاده میبا قدرت دیگر

  پیشینه روابط ترکیه با روسیه و اوکراین
  ترکیه و روسیه

هـای روسـیه و  ای چند صد سـاله در منازعـه و همکـاری بـا روسـیه دارد. امپراتوری ترکیه سابقه
 ١٩١٨و  ١٥٦٨های  جنـگ بـین سـال ١٣انـد و  عثمانی در بیشتر تاریخ خود، رقیب یکدیگر بوده

دسـت آوردن  های عثمانی را فتح کرد، بلکه پیوسـته بـرای به نه تنها سرزمین اند. روسیه انجام داده
عنوان تنها مسیر دریایی بدون یخ به بقیـه  های بسیار راهبردی ترکیه (بسفر و داردانل) به کنترل تنگه

دولت بلشویک روسـیه از  ).٢ :٢٠٢٢ ,Lesage, Daskin & Yarکرد ( جهان، اعمال فشار می
بود. پس از جنگ جهانی دوم، روابط تیـره  ١٩٢٠الل ترکیه در اوایل دهه حامیان جنگ استق
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شد زیرا دولت ترکیه مخالف کمونیسم شوروی و همسو با اروپای غربـی و ایـاالت متحـده 
ها تهدیـد کـرد،  که جوزف استالین، رهبر شوروی، ترکیه را بر سـر تنگـه ١٩٤٦بود. در سال 

ای بود، با تعهد قوی به حمایت  ان تنها قدرت هستهدولت ترومن ایاالت متحده که در آن زم
  ).٤١٥-٣٨٣ :١٩٩٧ ,Markشده مسکو شود ( ریزی از ترکیه توانست مانع تهاجم برنامه

در طول جنگ سرد، ترکیه به ناتو پیوست و جایگاه خود را در ائتالف غربی محکم کرد.  
ای  دیگر مرز زمینی با همسایهپس از انحالل اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه با این واقعیت که 

، ١٩٨٠با از بین رفتن خطر کمونیسم در پایـان دهـه  .ساز ندارد، احساس آرامش کرد مشکل
طور قابل توجهی  به ٢٠٠٢روابط بین ترکیه و روسیه عادی شد. تجارت بین آنها پس از سال 

فعالیـت در  وسـاز) شـروع بـه ویژه در ساخت های ترکیه (به بهبود یافت و بسیاری از شرکت
). گرم شدن روابط ترکیه با روسیه موجب ساخت خط لولـه ٢ :٢٠٢٢ ,Islerروسیه کردند (

کند. این خط  شد که روسیه و ترکیه را از زیر دریای سیاه به هم متصل می ١»جریان آبی«گاز 
برداری رسید و ترکیه را به یکی از مشتریان اصلی روسـیه تبـدیل  به بهره ٢٠٠٢لوله در سال 

کویو ، آنکارا ساخت اولین نیروگاه هسته٢٠١٠رد. در سال ک های  توسط شرکت ٢ای خود در آ
بـا ایـن حـال، ). ١٠٠-٨١ :٢٠١٢ ,Kardasروسی را تصویب کرد کـه رو بـه اتمـام اسـت (

، ٢٠١٥به بعـد ترکیـه و روسـیه را مقابـل هـم قـرار داد. در نـوامبر  ٢٠١١های اعراب از سال  قیام
هـای شـدید  دست ارتـش ترکیـه، ایـن کشـور را بـا تحریم روسیه به ٢٤و سرنگونی جنگنده سوخ
جمهـور ایـن  ، رجـب طیـب اردوغـان، رئیس٢٠١٦رو کرد. البته در ژوئـن  اقتصادی روسیه روبه

سازی روابط با روسیه دنبال  کرد و پس از آن عادی» ابراز تأسف«کشور، از سرنگونی جت روسی 
اند، ترکیه اهداف  کنترل سوریه را بازپس گرفته ٢٠١٥ز سپتامبر شد. با توجه به آنکه اسد و روسیه ا

تری بازتعریف کرد. سرنگونی اسد دیگر یک هدف نبود و ترکیه بر  خود در سوریه را به ابعاد واقعی
، تأمین پناهگاهی برای شورشیان ضداسد و افقـی بـرای بازگردانـدن بخشـی از YPG/PKKمهار 
 از دسامبر  میلیون پناهنده متمرکز شده ٥/٣

ً
بـه بعـد، ترکیـه در رونـد صـلح  ٢٠١٦است. متعاقبا

ـ سوچی با روسیه و ایران شرکت کرد و غرب را کنار زد و نیروهای ترکیـه اجـازه حضـور در  آستانه
  ). ٨٠٠ :٢٠٢١ ,Kostemاطراف منطقه تحت کنترل شورشیان ادلب را پیدا کردند (

و همچنـین امتنـاع آمریکـا از تحویـل  دلیل بدتر شدن روابط با غرب ، به٢٠١٧در سال 

                                                                                                                                         
1. Blue Stream Gas Pipeline 
2. Akkuyu 
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ای  های پدافند هوایی پاتریوت با انتقال فناوری به ترکیه، آنکارا تصمیم به خرید دسته موشک
از روسیه گرفت که باعث ناراحتی شرکای ناتو شد.  ٤٠٠ـ  های زمین به هوای اس از موشک

یل گاز طبیعی به ترکیه و روسیه و ترکیه همچنین برای ساخت خط لوله ترک استریم برای تحو
  عملیاتی شده است.  ٢٠٢٠کشورهای اتحادیه اروپا همکاری کردند. ترک استریم از سال 

بـاغ  در مجموع تضاد منافع بین ترکیه و روسـیه از جملـه در لیبـی، سـوریه و منطقـه قره
جمهور ترکیه، الحـاق کریمـه بـه روسـیه را  همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس

اند، حمایت  محکوم کرده و از تاتارهای ترک که تحت حاکمیت روسیه در کریمه آسیب دیده
کرده است. مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله سوریه، روابـط روسـیه و ترکیـه دوبـاره در 
طول جنگ اوکراین مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. اینکه چگونه روسیه و ترکیه این روابـط 

ده را مدیریت خواهند کرد. مسیر آیندۀ نه تنهـا روابـط دوجانبـه بلکـه ثبـات پرنوسان و پیچی
  منطقه را نیز تعیین خواهد کرد.

  ترکیه و اوکراین

زبـان و  گردد که خانـات کریمـه ترک روابط بین ترکیه و اوکراین به اواخر قرن پانزدهم باز می
 ١٧٨٣لط روسـیه در سـال الحمایه عثمانی قرار گرفت. این روابط تا زمان تس اسالمی تحت

دلیل جنگ بین روسیه و  ادامه یافت. تاتارها، قومیت اصلی اوکراین، با پیشینه ترک هستند. به
ها هزار  و جنگ جهانی اول و پیامدهای آن، ده ١٨٧٧ـ١٨٧٨های  امپراتوری عثمانی در سال

 تاتار از کریمه و اوکراین به ترکیه مهاجرت کردند.
سرعت روابط خود را با کیف توسعه داد. اوکـراین  ن مستقل شد، ترکیه بهکه اوکرای ١٩٩١در سال 

) به رهبری ترکیه شد. یـک BSECیکی از اعضای مؤسس سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (
جزیره کریمه بود. آنکـارا از  موضوع حساس در روابط سابق، بازگشت شهروندان تاتار از ترکیه به شبه

کرد، در حالی که این روند با مـانع جمهـوری خودمختـار کریمـه تحـت  این ادغام مجدد حمایت
  ). ٣٤-١٣ :٢٠١٨ ,Kerem Tuncel & Aysegulزبانان مواجه شد ( سلطه روسی
، ترکیه الحاق کریمه به روسیه و حمایت این کشور از شورشـیان طرفـدار ٢٠١٤در سال 

را تهدیـدی » دریاچـه روسـیه« روسیه در دونباس را محکوم کرد. ترکیه تبدیل دریای سیاه به
، ترکیه و اوکراین همکـاری بـین صـنایع ٢٠١٤کند. از سال  برای امنیت ملی خود تفسیر می
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را بـه  ١پهپاد جنگی بـایراک ٢٠کم  دست ٢٠١٩اند. ترکیه از سال  دفاعی خود را افزایش داده
کننـد.  اری میاوکراین فروخت. دو کشور در زمینه تولید هواپیماهای بدون سرنشین نیز همک

در آخرین جلسه شورای راهبـردی سـطح عـالی دوجانبـه بـه ریاسـت ولـودیمیر زلنسـکی، 
، اعالم شـد کـه ٢٠٢٢فوریه  ٣جمهور اردوغان در کیف در  جمهور اوکراین، و رئیس رئیس

میلیـارد دالر افـزایش یافتـه  ٥/٧به بیش از  ٢٠٢١حجم تجارت بین اوکراین و ترکیه در سال 
سـال  ٥میلیارد دالر طی  ١٠نامه تجارت آزاد را با هدف افزایش به  ور توافقاست. هر دو کش

). واردات مواد غـذایی از اوکـراین بـرای ,٢٠٢٢ ,Government of Ukraineامضا کردند (
  ترکیه بسیار مهم است.

، ترکیه حمایت مستقیم خود از عضویت اوکراین در ناتو را اعـالم کـرد. ٢٠٢١در آوریل 
، ترکیه و اوکراین یک قـرارداد تجـارت آزاد و ٢٠٢٢فوریه  ٣شروع جنگ، در  درست قبل از

نامه تولید مشترک برای ساخت هواپیماهـای بـدون سرنشـین ترکیـه امضـا کردنـد  یک توافق
)Isler, ها و تاتارهای کریمه برای  دلیل روابط ویژه ترک ). واضح است که کریمه به٢ :٢٠٢٢

  وع در روابط اوکراین و ترکیه است. ترین موض ها، بالقوه حساس قرن

  ادراک ترکیه از جنگ

جنگ روسیه علیه اوکراین یک رویداد مهم برای اروپا و بـازیگران پیرامـونی از جملـه ترکیـه 
است که نگران تغییر در نظم امنیتی پساجنگ سرد در منطقه دریای سیاه هستند. با توجه بـه 

ه روسـیه ظـاهر شـد، بـه احتمـال زیـاد در فوریـه در پـی حملـ ٢٤الزامات ژئوپلیتیک کـه 
ـ از نظـر ژئـوپلیتیکی و    نامه آن بـا اتحادیـه اروپا مدت، عضویت ترکیه در ناتو و توافق کوتاه

  ).٢ :٢٠٢٢ ,Adarگیرد ( ـ در غرب مورد توجه و حمایت قرار می اقتصادی
گون مـانع از همان ابتدای جنگ، آنکارا تالش کرده است با اسـتفاده از احتمـاالت گونـا

  های زیاد برای خود شود و از منافع اقتصادی و امنیتی خود محافظت کند. هزینه
گذار خارجی اوکـراین تبـدیل شـده  ترین سرمایه های گذشته به بزرگ ترکیه در طول سال 

است. در این میان، روسیه نیز یکی از شرکای بزرگ تجاری ترکیه برای بنادر وارداتی و یکـی 
ن اصلی گاز آن است. همچنین گردشگری از اوکـراین و روسـیه بـرای ترکیـه کنندگا از تأمین

سـرعت رو بـه وخامـت اسـت. تجـارت  بسیار حیاتی است؛ در حالی که این منبع درآمد به

                                                                                                                                         
1. Bayraktar TB2 
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  شود. درصد واردات ترکیه را شامل می ٨٠گندم با هر دو کشور حدود 
ال به همکاری نظامی آنکارا با دقت در تالش است با روسیه مخالفت نکند و در عین ح

خود با اوکراین در زمینه پهپادها ادامه دهد. ترکیـه در ایـن رویکـرد خـود معتقـد اسـت کـه 
تواند رویارویی آشـکار بـا کـرملین را بـه  حمایت کامل از اوکراین عالوه بر بار اقتصادی می

ناهنـدگان تواند تالفی نظامی در سوریه و موج بعدی پ آنکارا تحمیل کند. حتی این اقدام می
ترین جمعیت پناهنـده در سراسـر جهـان اسـت، در پـی  از ادلب به ترکیه را که میزبان بزرگ

ویژه در امتداد خط ساحلی  داشته باشد. از طرف دیگر، افزایش حضور روسیه در اوکراین، به
کند و بر تصورات تهدیـد  پذیری راهبردی ترکیه در دریای سیاه را بیشتر می در جنوب، آسیب

  افزاید. سرد آن میجنگ 
از آنجا که ترکیه در زمینه انرژی، تجارت و دفاع با روسیه همکـاری نزدیـک دارد و همچنـین 

خواهد تعادل بین همسایگان دریای سیاه و سایر شـرکای  روابط دفاعی عمیقی با اوکراین دارد، می
یم هـوایی ). به همین علت ضـمن اینکـه حـر٢ :٢٠٢٢ ,Islerمهم اقتصادی خود را حفظ کند (

کند و تعهد قـاطع خـود را بـه  ترکیه به روی روسیه باز است، در هماهنگی نزدیک با ناتو عمل می
تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین بارها تکرار کرده است. ترکیه مشارکت نکـردن خـود در رژیـم 

ن حـال کنـد و در عـی های اتحادیه اروپا را با این مالحظات اقتصادی و امنیتـی توجیـه می تحریم
  کند. عنوان یک میانجی نیز بین اوکراین و روسیه عمل می به

  واکنش ترکیه به جنگ اوکراین 

نظر از واکـنش ترکیـه، در  این جنگ خطرهای جدی برای امنیت و اقتصاد ترکیه همراه دارد. صرف
های  المللـی انـرژی و مـواد غـذایی و از دسـت دادن فرصـت های بین حال حاضر افزایش قیمت

در اوکراین و روسیه، بر بحران عمیق ارزی و تورمی در ترکیه افزوده است. عالوه بـر ایـن،  تجاری
جویانه روسیه به هر طریقی مواجه شود. ترکیـه در  تواند با [حمالت] تالفی حمایت از اوکراین می

اش  درصد از واردات گاز طبیعی ٥٩/٣٣پذیر است، زیرا  های اقتصادی روسیه آسیب برابر تحریم
). عـالوه بـر ایـن ٢٠٢٠ ,Energy Market Regulatory Authorityه روسـیه وابسـته اسـت (ب

ها برای گردشگری ترکیه مهم هستند. ترکیه همچنـین وضـعیت شـکننده نظـامی در منطقـه  روس
ـ  هـای آستانه دنبال توافق گیرد. نیروهای ترکیه در این منطقه به ادلب در شمال سوریه را در نظر می

وسیه و ایران درصدد ایجاد حائلی بین تمرکز شورشیان و سه میلیون غیرنظامی از یـک سوچی با ر
هستند. در نهایت آنکارا ممکن است در مـورد تعهـد دفـاع  طرف و ارتش اسد از طرف دیگر
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المللی و حمله روسیه به ترکیه تردید  در مورد تشدید جنگ بین و ٥جمعی ناتو بر اساس ماده 
  داشته باشد. 

هـا را  ) از روسیه و اوکراین خواست تنشMGKژانویه، شورای امنیت ملی ترکیه( ٢٧در 
رسـمیت  جمهور ترکیه تصـمیم روسـیه را بـرای به ، رئیس٢٠٢٢فوریه  ٢٢کاهش دهند. در 
غیرقابل قبـول خوانـد. » های دونتسک و لوهانسک اصطالح جمهوری به«شناختن استقالل 

مارس در مجمع عمـومی سـازمان  ٢کوم کرد و در فوریه، ترکیه تهاجم روسیه را مح ٢٤در 
ملل به قطعنامه محکومیت حمله روسیه رأی مثبت داد. با این حال، دولت ترکیـه بـر تمایـل 

کید می هـای آمریکـا و  کند. ترکیه به تحریم خود برای حفظ روابط خوب با مسکو و کیف تأ
ها از  یه، از تمجید اوکراینیاتحادیه اروپا علیه روسیه نپیوسته است و برای کاهش خشم روس

 تجاری بین یک شرکت ترکیه و  پهپادهای ترکیه فاصله گرفته و از آن به
ً
عنوان یک معامله صرفا

هایی اسـت کـه  ). رویکـرد اردوغـان شـامل جنبـه٢٠٢٢ ,Yackleyکیف یاد کرده اسـت (
شان جلب رضایت مسکو و کیف است. ترکیه در سازمان ملل به محکومیـت تهـاجم  هدف

شـدت بـه گـاز  ها علیه روسیه موافقت نکرده است، زیرا به رأی داده، اما با پیوستن به تحریم
  طبیعی، واردات غالت و گردشگری روسیه وابسته است. 

  مونترو ١٩٣٦اجرای کنوانسیون 

تردد دریایی بازرگانی و نظامی به داخل و خارج از دریای سیاه  ١٩٣٦کنوانسیون مونترو از سال 
های جنگی  دهد که در زمان جنگ، استفاده کشتی کرده است و به ترکیه این حق را میرا تنظیم 

). از آغـاز تهـاجم روسـیه، ٢ :٢٠٢٢ ,Islerاز تنگه ترکیه، داردانـل و بسـفر را محـدود کنـد (
فوریه،  ٢٨های جنگی روسیه ببندد. در  اوکراین از ترکیه خواست که تنگه ترکیه را به روی کشتی

مـونترو را  ١٩٣٦کنوانسـیون  ١٩خواند و تصمیم گرفت ماده » جنگ«ها را  ومتترکیه این خص
های متخاصـم از  های جنگـی متعلـق بـه قـدرت گـذر کشـتی«اجرا کند که در آن ممنوعیـت 

تواننـد  می» اند های خود جدا شـده از پایگاه«هایی که  کند. فقط کشتی بینی می را پیش» ها تنگه
  ).  ٢ :٢٠٢٢ ,Adarبرگردند (

ها باید در یک بندر دریـای سـیاه ثبـت شـوند و درگیـر  دولت ترکیه اعالم کرد این کشتی
جنگ نباشند. در همان زمان، آنکارا به کشورهای دریای سیاه و غیردریای سـیاه هشـدار داد 

ها خودداری کنند، حتی اگر مونترو همچنان به حضور  های جنگی از تنگه که از عبور کشتی
غیرمتخاصم اجازه دهد. از آنجا که بخشی عمـده از نیـروی دریـایی  محدود نیروی دریایی
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تواند در جنگ با اوکراین نقش داشته باشـد، در حـال حاضـر در دریـای سـیاه  روسیه که می
تواند تأثیری محـدود بـر جنـگ داشـته باشـد. عـالوه بـر ایـن،  است، تصمیم ترکیه تنها می

قدام پیشگیرانه علیه روسیه تلقی کرد، زیـرا بـر عنوان یک ا توان این تصمیم را به سختی می به
عنوان سنگ بنای  اساس اجماع سیاسی گسترده در ترکیه، اجرای صحیح کنوانسیون مونترو به

شود. با این تصمیم، ترکیه تالش کرده اسـت در چـارچوب نهادهـا و  امنیت منطقه تلقی می
  ناتو به وظایف خود عمل کند. ویژه سازمان ملل و هایی که در آنها حضور دارد، به ائتالف

در همین راستا، ویکتوریا نولند، معاون وزیر امور خارجه آمریکـا در امـور سیاسـی، در 
پاسخ به سؤالی درباره راهبرد دریای سیاه ایاالت متحده در طول جلسه استماع کمیته روابط 

انسـیون ترکیه از زمان شـروع ایـن درگیـری بـر اسـاس کنو«مارس گفت:  ٨خارجی سنا در 
» های جنگی اقدامات بسیار قوی انجـام داده اسـت مونترو برای ممانعت از دسترسی کشتی

)Zanotti & Thomas, ٤ :٢٠٢٢.( 

  گری ترکیه های میانجی تالش

های فزاینده و در راستای عالقه شدید ترکیه به ثبـات منطقـه دریـای سـیاه،  در پاسخ به تنش
پوتین برای نشست دعوت کرد. پس از آغاز تهـاجم، از زلنسکی و  ٢٠٢٢اردوغان در ژانویه 

منظور  آل بـه کرد، بـه نـامزدی ایـده در پی سیاست تعادلی که ترکیه از ابتدای جنگ دنبال می
). در نتیجـه، ٣ :٢٠٢٢ ,Baltaciایفای نقش میانجی بـرای اوکـراین و روسـیه تبـدیل شـد (

ر بین کشـورها بـود. در ایـن شـرایط، آنتالیا اولین مکان انتخابی برای دیدار باالترین سطح د
وزیر امور خارجـه روسـیه، » سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه اوکراین و »دیمیترو کولبا«

در آنتالیا به میزبانی ترکیه گرد هم آمدند. پس از آن، اردوغان با پوتین و  ٢٠٢٢مارس  ١٠در 
جمهور  وغان، رئیس). رجب طیب ارد١ :٢٠٢٢ ,Giannottaزلنسکی تماس تلفنی داشت (

کنیم. این اقدام که از نظر  دانیم و آن را رد می ما اقدام نظامی را غیرقابل قبول می«ترکیه گفت: 
در » المللی است، ضربه سنگینی به ثبات، آرامش و صلح منطقه است. ما مغایر با قوانین بین

، و زلنسـکی، جمهـور روسـیه واقع، اردوغان روابط شخصی قوی با والدیمیـر پـوتین، رئیس
یف و مسکو  گری بین کی آل برای میانجی جمهور اوکراین، دارد و ترکیه در موقعیتی ایده رئیس

 به میزبـانی ترکیـه، دیـدارهای دو  ٢٠٢٢مارس  ٢٩). در ٢ :٢٠٢٢ ,Islerقرار دارد (
ً
مجددا

راخامیا، های اوکراین و روسیه در استانبول برگزار شد. در پایان مذاکرات، دیوید آ روزه هیئت
یکی از اعضای هیئت اوکراینی، اظهار داشت که ترکیه یکـی از هشـت کشـوری اسـت کـه 
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  ).٢٠٢٢b ,Anadolu Agencyعنوان ضامن درخواست کرده است ( اوکراین به
ژوئن قراردادی میان روسیه و اوکراین امضا  ۲۲سرانجام پس از دو ماه مذاکره، عصر جمعه 

بالتکلیف در بنادر دریـای سـیاه را فـراهم کـرد. رجـب شد که امکان صادرات جهانی غالت 
عنوان  جمهوری ترکیه و آنتونیو گوترش، دبیرکل سـازمان ملـل متحـد، بـه طیب اردوغان، رئیس

یف، در مراسم امضای این توافق حضور داشتند. در این مراسم کـه  میانجیان میان مسکو و کی
جمهور ترکیـه خواسـتار همکـاری کامـل  سدر کاخ دولما باغچه شهر استانبول برگزار شد، رئی

جامعه جهانی برای اجرایی شدن این توافق شد و آنتونیو گوترش نیز این توافق را یکی از عوامل 
مهم کاهش نگرانی جهان در موضوع بحران مواد غذایی توصیف کرد. اتحادیه اروپـا و بریتانیـا 

یه بـه تعهـداتش و اجـرای آن، حـداکثر با استقبال از این توافق اعالم کردند برای پایداری روسـ
  ).  https://per.euronews.com( دهند تالش خود را انجام می

سطح باالی ماهیت مذاکرات وجود یک رابطه دیپلماتیک مستحکم بین ترکیـه و هـر دو 
طـور کامـل ترکیـه را بـا سـایر  دهد که روسـیه بـه کند و نشان می طرف متخاصم را تأیید می

ژوئیـه،  ١٩شنبه  جمهوری روسیه، روز سه والدیمیر پوتین، رئیس .داند اعضای ناتو یکی نمی
گری در مـذاکرات مربـوط بـه  دلیل میانجی ای خود، رجب طیب اردوغان، به از همتای ترکیه

مده اسـت. هایی در این زمینه به دست آ صدور غالت از اوکراین تشکر کرد و گفت پیشرفت
خـواهم از شـما  می«به گزارش کرملین، پوتین در دیدار با اردوغان در تهـران، بـه او گفـت: 

گری شـما،  بـا میـانجی«پـوتین گفـت: » گری تشکر کـنم. هایتان برای میانجی دلیل تالش به
اند، اما همین واقعیت که حرکتی  ایم. تمام مسائل هنوز حل نشده هایی رو به جلو برداشته قدم
گری  ). میـانجیhttps://www.independentpersian.com» (جاد شـده، خـوب اسـت.ای

ترکیه همچنین مورد استقبال متحدان غربی این کشـور قـرار گرفتـه اسـت؛ حتـی بـا وجـود 
های آمریکا  ای دور زدن تحریمتواند به مجر هایی مبنی بر اینکه آیا نظام مالی ترکیه می نگرانی

هـای غربـی از حمایـت نظـامی و  و اتحادیه اروپا توسط روسیه تبدیل شود یـا نـه، پایتخت
  اند. دیپلماتیک ترکیه از اوکراین و در عین حال، درک وضعیت خاص آن قدردانی کرده

  درخواست عضویت سوئد و فنالند در ناتو

ای در اروپا شد. برای  امنیتی غیرمنتظره جنگ روسیه و اوکراین باعث تحوالت سیاسی و
طرفـی سـنتی خـود، بـرای پیوسـتن بـه نـاتو  مثال، سوئد و فنالند بـا کنـار گذاشـتن بی

درخواست دادند. مولداوی، گرجستان و اوکراین نیز بـرای عضـویت در اتحادیـه اروپـا 

https://per.euronews.com
https://www.independentpersian.com
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در واقـع، جنـگ روسـیه و اوکـراین  (٢٠٢٢ ,Arman & Gürsoy).درخواسـت دادنـد
نی برخی کشورهای اروپایی را افزایش داده که نکند بـه سرنوشـت مشـابهی دچـار نگرا

شوند و لذا آنها را وادار به درخواست عضویت در ناتو کرده است. البته عضویت در ناتو 
ای است و سی کشور عضو باید عضویت کشـور  یک فرایند بسیار طوالنی هفت مرحله

  ).٢٠٢٢a ,Anadolu Agencyمتقاضی الحاق را تأیید کنند (
عنوان اعضـای نـاتو  در این زمینه، ترکیه ابتدا با درخواست عضویت فنالنـد و سـوئد بـه

مخالفت کرد و موافقت با عضویت آنها را مشروط به پذیرش شروط ترکیه دانست که مبتنـی 
بر پایان تحریم ارسال اسلحه به ترکیه و همچنین قطع حمایت و پناه دادن به اعضـای حـزب 

ن کردستان و همچنین جنبش گولن (فتو) است که آنکارا آنها را در فهرست تروریسـم کارگرا
قرار داده است. این بهانه اساس مخالفت ترکیه علیه ایـن کشـورها بـرای عضـویت در نـاتو 

مداران کشورهای سوئد و فنالند و مقامات اعضای دیگر ناتو تالش کردنـد از  است. سیاست
). در نهایت، هـر سـه ٢٠٢٢b ,Hürriyetرا پایان ببخشند ( وگو مخالفت ترکیه طریق گفت
نامــه  در حاشــیه نشسـت ســران نـاتو در مادریــد اسـپانیا تفاهم ٢٠٢٢ژوئـن  ٢٨کشـور در 

  ای را در مورد موافقت ترکیه با عضویت سوئد و فنالند در ناتو امضا کردند. جانبه سه
وزیر  د و فنالند در ناتو، نخستالبته چند روز پس از اعالم موافقت ترکیه با عضویت سوئ

نامـه خـود بـا ترکیـه، هـیچ  تنها در تفاهم گفت: سوئد و فنالند نه» ماگدالنا اندرسون«سوئد 
انـد کـه ایـن رونـد بـه نظـر  انـد، بلکـه همـواره اعـالم کرده تعهدی برای استرداد افراد نداده

رغم موافقـت  اند که به ردههای مستقل بستگی دارد. با این حال، مقامات ترکیه اعالم ک دادگاه
اولیه، تا زمانی که گامی ملموس در جهت انتظارات ترکیه برداشته نشود، روند عضـویت دو 

). در همـین راسـتا، سـه کشـور ٢٠٢٢ ,Hürriyetکشور مورد تأیید پارلمان نخواهـد بـود (
جانبه و  نامـه سـه آگوسـت در چـارچوب تفاهم ٢٦ای در هلسـینکی در  نشست سـه جانبـه

های جدید برگزار کردند. این نشست نخستین نشست سازوکار مشترکی بود کـه  اشتن گامبرد
  جانبه مادرید تشکیل شد. نامه سه در چارچوب تفاهم

در مجموع، با بررسی رفتار ترکیه در قبال درخواست سوئد و فنالنـد بـرای عضـویت در 
هـای  ه نخسـت، نگرانیوجودآمـد توان گفت که آنکارا تالش کرده تـا از وضـعیت به ناتو می

عنوان یک معیار در سیاسـت خـارجی خـود از آن  المللی کند و به امنیتی داخلی خود را بین
دلیل حمـالت فرامـرزی بـه  های پیشین این کشورها علیه ترکیه ـ بـه بهره بگیرد؛ دوم، تحریم
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ترکیـه بـه  ١٦کردهای سوریه ـ را لغو کند؛ سوم، رضایت کنگره آمریکا را برای فـروش اف ـ 
). در نهایت، جایگاه خود را در داخل ٢٠٢٢/٠٧/١٠/https://www.npr.orgدست آورد ( به

  ناتو ـ که پس از جنگ سرد تضعیف شده بود ـ دوباره ارتقا بخشد.
از نظر اردوغان، توجه مجدد رهبران غربی به ترکیه، با وجود عدم تمایل قبلی آنها به تنظـیم 

اهمیت ژئوپلیتیکی این کشور است. بر اسـاس ایـن فـرض، مجدد روابط، شاهدی بر افزایش 
ترکیه شرایط فعلی را فرصتی برای زیر فشار قـرار دادن متحـدان غربـی خـود در چنـد موضـوع 

کار، وزیر دفـاع ترکیـه، نیـز پـس از  ویژه در حوزه دفاعی و امنیتی می متضاد به داند. خلوصی آ
کید کرد که  رس در گفتنشست اضطراری وزرای دفاع ناتو در اواسط ماه ما وگو با مطبوعات تأ

 به نـاتو متعهـد بـوده و انتظـار دارد کـه 
ً
ترکیه از زمانی که به عضویت ناتو درآمده است، کامال
های  هـای آن بـرای مقابلـه بـا سـازمان متحدانش در ناتو نیز به همان انـدازه بـه ترکیـه و تالش

  ).٥ ,٢٠٢٢ ,Adarتروریستی متعهد باشند (

  رژی ترکیه در جنگ اوکراین راهبرد ان

ترین آنهـا  بدون شک جنگ روسیه و اوکراین پیامدهای اقتصادی بسیار متفاوتی داشته است. مهم
شده کشورهای اتحادیه اروپا بر محصوالت انـرژی اسـت کـه  های اعمال ها و تحریم محدودیت

توانـد در  ترکیـه می ترین نقش اقتصادی کـه ترین کاالی صادراتی روسیه است. بنابراین، مهم مهم
یکـی از عناصـر حیـاتی  در واقـع، شـود. بعد اقتصادی جنگ ایفا کند، در همین عنوان ظاهر می

است. اروپا در زمینه انرژی غیرمستقل اسـت و بـیش از » انرژی«بحث  امنیتی بین اروپا و روسیه
کنــد  وارد می میلیــارد یــورو ١نیمــی از انــرژی مــورد اســتفاده خــود را بــا هزینــه روزانــه بــیش از 

)Matsumotoa et al., بنابراین، اروپا با انتظار تضمین امنیـت عرضـه سـوخت فسـیلی ٢٠١٨ .(
کند و روسیه انتظار صادرات انرژی پایدار با باالترین قیمت ممکن را دارد. به همین  خود عمل می

دنبال ابـزاری بـرای  هدر حالی که اروپا ب .خواهد اروپا را بیشتر به خود وابسته کند دلیل، روسیه می
کاهش وابستگی انرژی خود به روسیه است. در این میان، ترکیه نیز در تالش است تـا بـار دیگـر 

  عنوان یک کریدور انرژی بازگرداند (ادراک ترکیه). خود را به
هـای  های ضروری اتحادیه اروپا در میـان تالش دسترسی به گاز طبیعی خزر یکی از گزینه

توان جایگزینی برای گـاز  های انرژی جدید است. بدین ترتیب می مجموعه نوظهور برای ایجاد
روسیه داشت. عالوه بر این، افزایش دسترسی اروپا به گاز خزر، فضای رقابتی را در برابـر گـاز 

شود؛  روسیه ایجاد خواهد کرد. در این مرحله، اهمیت موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه آشکار می

https://www.npr.org/
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توانند از آن عبور کننـد. در ایـن  وری است که این خطوط جایگزین میترین کش زیرا ترکیه مهم
خواهد که نقش مهمی در مسیری داشته باشد کـه بـه  راستا، اتحادیه اروپا همچنین از ترکیه می

توانـد بـه  دریای خزر، خاورمیانه و سایر منابع جنوبی و شرقی دسترسی دارد؛ جایی که گاز می
تواند بـا ایجـاد خطـوط  توان گفت که ترکیه می ). بنابراین می٢٠٢١غرب منتقل شود (کوتنکو، 

لوله گاز جدید انتقال گاز از خزر و خاورمیانه به اروپا، نقشی راهبـردی در تنـوع بخشـیدن بـه 
  عرضه گاز اتحادیه اروپا ایفا کند.

جنگ اوکراین اهمیت ژئواستراتژیک ترکیه در چارچوب خطوط انتقال انـرژی را افـزایش 
کند که ترکیه به مرکـز یـک  توان گفت که این وضعیت، این امکان را ایجاد می ست. میداده ا

ای تبدیل شود که ممکن است در آینـده ظهـور کنـد. ترکیـه در  مجموعه جدید انرژی منطقه
  منطقه«

ً
واقـع » شده نفت و گاز طبیعی جهـان درصد ذخایر اثبات ٦٠ای در مجاورت تقریبا
). ترکیه همچنین همسـایه شـرقی اتحادیـه اروپـا ٢٠٢٢bه، شده است (وزارت امور خارج

کنـد. در  میلیـارد یـورو انـرژی وارد می ١) کـه روزانـه ٢٠١٨ ,.Matsumotoa et alاسـت (
مجموع، ابتکار کریدور میانه، بر اساس راهبرد تبدیل ترکیه به یک قطب انرژی و لجسـتیک، 

  به اروپا ارائه دهد. تواند عرضه کافی و پایدار برای تقاضای انرژی را می

 سازی؛ راهبرد ترکیه در طول جنگ  مصون

آغاز شده، سیاسـت خـارجی  ٢٠١٤خصوص در بحران اوکراین که از سال  های اخیر و به در سال
ترکیه در حال نوسان بوده است؛ یعنی هم به ناتو متعهد بوده و روابط تجاری مهم خود با اتحادیـه 

 در  سیه در زمینهاروپا را رعایت کرده و هم با رو
ً
های اقتصادی، انرژی، نظامی و دیپلماتیک (مـثال

  ).٥٩٠ ,٢٠٢٠ ,Smithباغ) همکاری کرده است ( مورد بحران سوریه و جنگ قره
فوریه با حمله روسیه باعث افـزایش اهمیـت راهبـردی ترکیـه بـه  ٢٤شروع جنگ اوکراین در 

(مسیر ترانزیـت)  گری) و انرژی ک (میانجیلحاظ ژئوپلیتیکی (اجرای کنوانسیون اتاوا)، دیپلماتی
هـای  های اروپـایی از تالش سو، و استقبال گرم در پایتخت شد. ابهام در مورد نتیجه جنگ از یک

های خـود مبنـی بـر  گری آنکارا از سوی دیگر، تا حدی ترکیه را قادر ساخت تا به سیاست میانجی
دهنده راهبـرد  ها نشـان . ایـن سیاسـتکسب منافع ملی با حفظ روابط بین دو طـرف ادامـه دهـد

  ). ٢ ,٢٠٢٢ ,Lesage, Daskin & Yar( ترکیه بین غرب و روسیه است ١سازی مصون

                                                                                                                                         
1. Hedging Strategy 
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سازی به راهبـرد یـک  طور که در بخش چارچوب نظری هم توضیح داده شد، مصون همان
 تر مثل ترکیه اشاره دارد که بین دو قدرت مثل روسـیه و امریکـا یـا بلـوک بـزرگ قدرت کوچک

با یک قـدرت  ١کند. این استراتژی جایگزینی برای سیاست همراهی (غرب و شرق) حرکت می
برای متعادل کردن دیگری است. بر این اساس، ترکیه از طرف دو قدرت/ بلوک بزرگ احسـاس 

برد. عالوه بـر ایـن، از نزدیکـی بـا  کند، اما از همکاری با هر یک از آنها نیز سود می تهدید می
عنوان راهبـرد  کنـد کـه از آن بـه عنوان یـک کـارت بـازی اسـتفاده می ل دیگری بهیکی در مقاب

توان نام برد. هدف ترکیـه از کـاربرد ایـن اسـتراتژی در طـول جنـگ  نیز می» االکلنگ قدرت«
اوکراین این است که به هر دو طرف سیگنال دهد که اگر یکی بـیش از حـد غیردوسـتانه رفتـار 

  به طرف دیگر متمایل شود. طور قطع  تواند به کند، می

  گیری نتیجه 

صورت غیرمستقیم در جنگ اوکراین در  عنوان کشوری همسایه با اوکراین و روسیه به ترکیه به
بررسی سیاست خارجی ترکیه در «درگیر شده است. لذا سؤال اصلی این مقاله  ٢٠٢٢سال 

ه با روسیه و اوکراین تالش بود که در این مقاله با بررسی روابط تاریخی ترکی» قبال این جنگ
  های مختلف جنگ، دالیل راهبرد فعلی ترکیه نیز توضیح داده شود.  شد ضمن بررسی جنبه

طور که توضیح داده شد، ترکیه در مواجهه با تهـاجم روسـیه بـه اوکـراین در سـال  همان
 سازی خود بین غرب و روسـیه بـا ای را در راستای استراتژی مصون موضع محتاطانه ٢٠٢٢

هدف حفظ روابط مثبت با هر دو طرف اتخاذ کرده است. ترکیه اوکـراین را مسـلح و تجـاوز 
  های غرب علیه روسیه نیز نپیوسته است. روسیه را محکوم کرده و در عین حال، به تحریم

ها/  خواهد گرفتار درگیری بـین قـدرت دلیل تجارب تاریخی نمی از نظر تاریخی، ترکیه به
  دهد استقالل عمل خود را حفظ کند. ترجیح می های اصلی شود و بلوک

خصوص در پـی کودتـای  های اخیر اعتماد بین ترکیه و غرب، به از منظر سیاسی، بحران
  کند.  ، این موضع آنکارا را تقویت می٢٠١٦نافرجام 

اش و امکان سرریز شدن بحـران  از منظر جغرافیایی، ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی
  وم، تالش زیادی برای عدم گسترش جنگ و پایان آن دارد.در صورت تدا

از منظر اقتصادی، وضعیت بد اقتصـادی ترکیـه باعـث شـده اسـت تـا ضـمن اسـتفاده 

                                                                                                                                         
1. Band Wagoning 
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اقتصادی از این جنگ با فروش پهپادها به اوکراین، نسبت بـه حفـظ روابـط مثبـت خـود بـا 
  لحاظ گردشگری و انرژی نیز مراقب باشد. روسیه به

گری فعال در جنگ اوکراین تالش کرده است  ، ترکیه با ایفای نقش میانجیاز منظر امنیتی
های کرد در شمال سوریه  آزادی عمل خود در قبال گروه تا نخست، با حفظ روابط با روسیه،

هـای تسـلیحاتی از  را حفظ کند و دوم، با ترمیم جایگاه خود در ناتو، درخواست لغو تحریم
نیـز داشـته باشـد و بـرای پیوسـتن سـوئد و فنالنـد بـه نـاتو  طرف امریکا، سوئد و فنالند را

  اش را در قالب شروط پذیرش طرح کند. های امنیتی دغدغه
گری نمایـان  سازی که بیشتر خـود را در میـانجی شده، راهبرد مصون عالوه بر موارد گفته

وگیری از المللی ترکیه را تقویـت کـرده، بـه جلـ تواند جایگاه بین سازد، در سطح باال می می
  .کاهش محبوبیت رهبری فعلی در داخل کشور نیز کمک کند
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